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62.038 - Decreto de 3 de janeiro
de 1968 ----: Dispõe sôbre o en-

quadramento de- servidores do
Instituto de Previdência e As-

sistência dos Servidores do Estado e dá outras providências
- Publicado nó .Il.O, de 15, e
retificado nade 19 de janeiro
de 19·68
62.039 ....:.-. Decreto de 3 de janeiro

de 1968 -
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Aprova o enquadra-

tado, beneficiado pela Lei número 4.069, de 11 de junho de
1%2, parágrafo único do ar-

Norton, ilVIegaw,. Hampshíre &
Co. Límíted autorização para
continuar a funcionar na República do Brasil ---'::'Publicado
no D,.o. de 5 de janeiro de
1968 . .'
,
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62,.041 - Decreto de 3 de janeiro
de 19168 - Concede reconhecimento à Faculdade Estadual
de O.í n c i a,e Econômicas de
Apucarana - Estado do Paraná - Publicado no D.O. de
.5 de janeiro de 1968
62.042 - Decreto de 4 de janeiro
de 19.68 - Altera o enquadra-

menta- das cargos, funções e
emprêgos do Quadro de pessoal 0.0 Ministério da Aeronáutica - Publicado no D.O.
de 5 de janeiro de 1968
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62.043 - Decreto de 4 de janeiro
de 1968 - Autoriza a cessão

menta definitivo do pessoal do
Instituto' de Previdência -e Assistência dos servidores do Es-

tigo 23, e dá outras provídêndas ....:..... Publicado no D. O. de
15 e retificado no de 3,1 de
janeiro de 1968
62.040 - Decreto de 3 de janeiro
de 19:68 - Concede à sociedade
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gratuita de terreno na forma
que menciona _ Publicado no
D.O. de 5 de janeiro de 19'68
62.044 _ Decreto de 4 de janeiro
de 1968 - Concede reconhecimento à Faculdade de Ciências Médicas dos Hospitais da
Santa Casa' de Mlserícórdla :de
Publicado no
São Paulo n.o. de 8de janeiro de 19168
62.045 - Decreto de 4 de janeiro
de 19S8 ...,....- Autoriza o Ministério da Aeronáutica a aceitar
doação de terreno em. Fígueíra - Município de Viamão
(RS) Publicado no D.O. de
5 de janeiro de 1968
".
62.046 - (") Decreto de 4 de
janeiro de 1968 - Retifica o
enquadramento dos c a r g o s,
funções e empregos do Instituto de Previdência e Assistência dós Servidores do Estatado, e dá outras providências
- Publicado nó D.O. de 15 e
retificado no de9 de fevereiro
de 19'68
62.047 - Decreto de J5. de janeíro
de 1968 - Autoriza o cidadão
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pedras preciosas - Publicado
no D.a. de
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62.055 - Decreto de 5 de janeiro
de 1968 - Autoriza a Mineracâo Urandi S.A. a lavrar
mínérto de manganês no muntcípío de caettté, Estado da
Bahia - Publicado no D. O .
<Te 9de janeiro de 1968
62.056 - Decreto. de 5 'de janeiro
de 1968 - eeenuca o ano 1v
do Decreto nv '55.109, de 2; de
dezembro de 1964 - Publicado no "D.o. de 9 de janeiro ae

janeiro de

19'58 • . ....................•..

62.048 - Decreto de 5 de janeiro
de 1968 - outorga à Companhia de Eletricidade de Per-

nambuco concessão para distribuir energia elétrica em diversos municípios do Estado
de Pernambuco Publicadó
no IsO, de 9 de janeiro de
1968 .
..
..

62.049 - Decreto de 5 de janeiro
de 19'68 -'- Transfere da Emprêsa de Fôrça e Luz de Apiai
para a Prefeitura Municipal
de Apiai a concessão para
produzir, transmitir' e distribuir energia elétrica no distrito de Apiai, município de
Apiai, Estado de São Paulo, e
dá outras providências ,....- Publicado no D.a. de 9 de janeiro de 19-68
.
62.050 -----" Decreto de '5 de janeiro
de 1968 - Transfere da Prefeitura Munícíual de Pôr-to
Firme para a centrais Elétricas de Minas Gerais S,A. a
conce-se o para distribuir energia elétrica no rmmíciplo de
Pôrto Firme, Estado de Minas
Gerais e dá outras providências - Publicado no D;Q. de
9 de janeiro de 19'58
.
62.051. - Decreto de 5 de janeiro
de 1968 Autoriza Ravena
Mineração Ltda. a lavrar minério de ferro, no município
de Sabará, Estado de Minas
Gerais Publicado no D;Q.
de 9' de janeiro de 1'968
.
62'.052 - Decreto de 5' de janeiro
de 1%8 - Declara caduco' o
Decreto nv 48.406 de 23 de
junho de 19'60 - PUblicado no
D.O. de9 de janeiro de 19:68 .
62.053 - Decreto de 5 de janeiro
de 19"68 - Autoriza o cidadão
brasüeíro Antônio de Barros
Motta a lavrar dolomtta no
muntctnío de Itarar~. Estarlo
de São. Paulo -r- Publicado no
D.O. de 9 de janeiro de 1968 .
:62.054 - Decreto de 5 de janeiro
de 1968 - Autoriza o cidadão

Péçs,
brasileiro Salim Cesar Curt a
lavrar columbíta, nó município .de Macapá, Território Federal do Amapá - Publicado
no D.a. de 9 de janeiro de
19:68
.
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6;2.057- Decreto de 5 de janeiro
de lS68 - Declara de utilidade
ptfblíca o "Lar Escola da Divina Provídencía" com sede
em Amparo, Estado de aao
Paulo Publicado no D.O.
de 9 de 'janeíro de 1968

14

62.05'8 - Decreto de 5 de janeiro
de 1968 - Decreta de utilidade pública o "Circulo de 'I'rabalhadores Cristãos de Vila
Prudente" com sede em
São PaUlo, Estado de sao
Paulo publicado no D.O.
'de 9- de' janeiro de W68 .. ;...

H

62.059 - Decreto de5 de .janerro
de 19:68 - Reconhecimento da
Faculdade de Direito de Caruarú Publicado no D.O..
de 9 de janeiro de 19:68 .. .Ó
62..0S0 - Decreto de 5 de janeiro
de 1968 - Retíf'íca o art. 1"
do .Decreto no 58. '13,6, de 27 de
junho de 1966 - Publicado no
D,O. de 9 de janeiro de 1968.
62.0Bl - Decreto de 5 de janeiro
de 1968 - outorga à Companhia Melhoramentos de Mossoró S.A. concessão para ütstríbuír energia elétrica no distrito de 'I'Ibau, município de
Grossos,Estado do Rio Grande do Norte - Publicado no
D.O. de 9' de janeiro de 19-68.
62.0HZ - Decreto de 5 de janeiro
de 19-68 - Autoriza a Light Serviços de Eletricidade S.A.
a construir linha de transmís-

14
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são - Publicado no D.a. de
9 de janeiro de 1968
Decreto de 5 de janeiro
de 1968 - Autoriza a Cía. Mat e r i a 1 s Sulfurosos - :MATSULFUR,a lavrar calcário, no
município de Montes Claros.
Estado de Minas Gerais Puhlicado no D.a. de 9de janeiro de 19,68

115

62.063 -

Decreto de 5 de' janeiro
de 1968 - Autoriza Minérios
Raiz' da Serra, Limitada, a lavrar argila no município de
Mogi das Cruzes, , ' Estado de
São Paulo Publicado no
oo. de 9 de janeiro de 1968.
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62.0$5 -

62.066 -----'-- Decreto de 5 de janeiro
de 19-68 - Dispõe sôbre a elassífícaçãc de órgão de deliberação coletiva e dá outras
providências Publicado no
D9. de 9 de janeiro de 19!68.
Decreto de 5 de janeiro
de 1968 - Aprova o Regtmento Interno da Comissão Executiva do Sal - Publicado no
D.O. de 9 e retificado no de
11 de janeiro de 19168

18

19
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6,2.0-68 - Decreto de 5 de janeiro
de 196,8'- Cria funções gratl-

62.089 - Decreto de 5 de janeiro
de 19'$8 - Transfere o Departamento de Águas e Energia
doEs t a do' de Pernambuco
para a Companhia de Eletricidade de Pernambuco, a concessão para distribuir energia
elétrica no município de "I'acaratu, Estado de Pernambuco - Publicado no DD. de 9
-,
de janeiro (~e 19:68'
62.070 - Decreto- de 5de janeiro
de 19'88 ~ Declara caduco .o

26

62.072 - Decreto de 5 de janeiro
de Hl.68 ------,--- Autoriza o cidadão
'brasileiro Chrtstovão Moreira
da Silva a lavrar argila, no
munícipío de Resende, Estado
do Rio de Janeiro - ' Publicado no D.o. de 10 de janeiro de
19"08
,
'......

27

6,2.073- Decreto de 5 de janeiro

62.0-57 -

ficadas no Quadro do Pessoal
do Ministério da Indústria e
do Comércio - 'Publicado no
D.a: de 9 de janeiro de 1968.

28

Decreto de 5 de janeiro
de 19'68 - Autoriza a Mineração .Nacional Mina S.A. a \ lavrar cassiterita no munícípío
de sao 'mago, Estado de lVlmas
Gerais PUblicado no 1).0.
de 9 de janeiro de 1968

62.071 -

62.0'64 _'Decreto de 5, de 'ianeírc

de 1968 - Altera e retifica a
redacão do Decreto no 46.609.
de 14 de agôsto de 1959, para
incluir a área do Decreto número 4'5.723, de 6 de abril de
1959 - publicado no D.a. de
9· de/ janeiro de 1968

Decreto nv 24.1'68, de 4 de dezembro de 1947, Publicado
.no D.a. de 9 de janeiro de
1968 .
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de 1968 - Autoriza a Cia. Siderúrgica Cruzeiro do Sul CRUZUL a lavrar rrnnerro
de ferro, minério de ferremanganês e minério de menganês no município de Santa
Bárbara, E s t a d o de Minas
Gerais - Publicado no D.o.
de 10 de janeiro de 19,68 .....

28

62,074 - Decreto de 5de janeiro
de 19'68 - Autoriza a Mineração Geral do Nordeste S.A. a
lavrar argila e caulím no município de Cabo, Estado de
Pernambuco - Publicado no
D.a. de 10 de janeiro de 1%8

29

62.075 - Decreto de 5 de .janeíro
de 19'68 --------, Outorga à Prefeitura Municipal de S~O " Francisco, concessão para distribuir
energia e 1é t r i c a no distrito
sede do Muníc ipio de São
Francisco, Estado de Minas
Gerais --------, Publicado no D.o.
de 10 de janeiro de 1968 .....

3U

62.076 - Decreto de 8 de janeírc
de 19,608 - Dispõe sôbre a indústria do café solúvel e dá
outras providências
Publi~
cada no DO, de 8 e retificado,
no de 11 de janeiro de 19;68 "

31
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62.07'7 - Decreto de 8 de janeiro
de 1968 - Autoriza a Companhia Siderúrgica Paulista ...:..;.
COSIPA a lavrar calcário
no Munícípío de Salto de Plrapara, Estado de São Paulo
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-- Publicado no D.a. de 10 de
janeiro de 1968
~
3.4
52.078 - Decreto de 8 de janedrc
de 1968 - Autoriza o cidadão

brasileiro .rose Capistranode
Souza a la vrar quartzito no
município de Baependi, Estado de Minas Gerais -

Publi-

cado no D.a. de 10 de janeiro
de 1968 .

33

62.079,- Decreto de 8 de janeiro
de 196& -Autoriza o cidadão
brasileiro Aurélio de Almeí-,

da Seabra Velloso a lavrar
mármore e calcário, nomunicípio de Belmonte, Estado
da B a h i a

-

Publicado no

D.a. de 10 de janeiro de" 1968
62.030

~

34

Decreto de 8 de janeiro

de 1968 -

Declara caduco o

Decreto n'' 21.395, de 8 de julho de 1946 - Publicado no
D. O. de 10 e retificado no
de 16 de janeiro de 1968 .....

62.081 _ Decreto de 8 de janeiro
de 1968 ~etifica o Decreto
n'? 59.301, de 23 de setembro
de 19'66 - Publicado no D.O.
de 10 de janeiro de 1966 ....
62.082: - Decreto de 8 de' janeiro
de 1968 - Provê sõbre a aplicação de recursos destinados
ao incremento de matriculas
no' ensino superior Publicado no D.a. de' 9 de janeiro
de 1968
62.083 - Decreto de 8 de janeiro
de 1968 - Retifica o . artigo
1º' do .Decreto nv '59.52·2, de9
de novembro de 1966, - Publicado no DD. de 9' e retificado rio de 11 de janeiro de
1968 .
62.084 - Decreto de 8 de janeiro
de' 1968 - Retifica o art. iv
do Decreto nc 54.9;22, de 4! de
novembro de 1964 - Publicado no D.Q. de 11 e retificado
no de 16 de janeiro de 1968 ..
62.085 - Decreto de 8 de janeiro
de 1008 ~ Autoriza a Emprêsa de Mineração do Planalto
Limitada a lavrar água mineral natural no município de
L'uziânia, Estado de Goiás Publicado no D.Q. de 11 de janeiro de 1968
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62.0&6 - Decreto de 8 de janeiro
.
de 1968 - Autoriza o cidadão
brasileiro Raimundo Francisco de Araujo a comprar pedras jrrectosas - Publícado. no
D.Q. de. 11 de janeiro de, 1968 38
'62.087 - Decreto. de 9de janeiro
de 1968 - Autoriza o cidadão
Vilberto Gíeae a comprar pedras. preciosas - PUblicado no
D.O. de 11 de jane'iro de 1968
38
62.08& - Decreto de 9 de janeiro
de 1968 - Declara de utilidade pública a' "Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho",
com csede em São Paulo, Estado de São Paulo - Publicado no D.o. de 11 de janeiro
de 1916'8
39
62.089 - Decreto de 9' de janeiro
de 1968 - Retifica o artigo I'?
do Decreto n9,'59.072, de 12' de
agôsto de 1966 - Publicado no
de 11 de .janeíro de 19'68 39
62.090 - Decreto de 9 de janeiro
de 19168 - Autoriza o cidadão
brasileiro SinvaI Duarte Pereira a lavrar dtatomita, no
município de Macaíba, :8Stado
do Rio Graride do Norte Publicado no D.O. de f1 de
janeiro de 1'9'68 . .-............
40
62.09'1 - Decreto de 9 de jàneíro
de 1968 - Dá nova estrutura
à universidade Federal do Rio
Grande do Norte - Publicado
no D.O. de 11 e retificado no
de 1-6 de janeiro de 19,68 .....
40
62.092 - Decreto de 9 de janeiro
de 1968 - Retifica o artigo tv
do Decreto nc '57.314, de 24 de
novembro de 19',6,5 - Publicado no D.O.· de 11 de. janeiro
de 19'68
42
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62.093 - Decreto de 9, de janeiro
de 19:68 - Autoriza Elias Freire Junior, a comprar pedras
preciosas - Pubfloado no D.o.
de 15 de fevereiro de 1968 ..

42

62.094 - Decreto de 10 de janeiro de 19"-68- Retifica o artigo Iv do Decreto nc 60.55'2,. de
7·' de abril de 19'67; autoriza a
transferência de á r e a que
menciona ao Banco Nacional
da Habitação e dá outras providências ---.,. Publicado no
n.o. de 12' de janeiro de 19:68

42
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62.095 - Decreto de 10 de janeiro de 1988 - Retifica o Qua-

dro: de pessoal, da caixa Econômica' Federal do'. Paraná ..,-publicado no n.o. de 25 de janeiro de 1968 .
62.096 - Decreto de 11 da janetro de 1968 - Publica os índices de atualização monetária
o o' • • o • • • • • ' . . . . .

salários dos últimos 24
(vinte e quatrcj meses, na forma estabelecida no Decretolei nc 15 de 29 de julho de
18,66. e dá outras providências
---:. Publicado' no D.
de 11 de
janeiro de 1968
.'~
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Decreto de 1,1 de janeiro de 19-68 - Outorga concessão à Televisão ! Tibagi S.A.,
da cidade de Apucarana, Estado do Paraná, para estabele-'
cer uma estação de radtodífusão de sons e imagens (Televisão) -:.. Publicado no .zi.o..
de 16 de janeiro de 1968 ....
44

62.098 -

o ;,'"

rfcórdía de Sorocaba", com
sede em Sorocaba, Estado de
São Paulo Publicado no
o.o. de '16 de janeiro de 1968

Decreto de, 11 de janeiro, de 1968 - Declara de
utilidade pública. a "Prcvinela Brasileira da oongreaacão
da Missão" (Padres Lazarfstas) com sede no Estado da
Guanabara _ Publicado no
D.a. de 16 de janeiro, de 1968
62,101 - Decreto de 11 de janeiro de 1968 - Concede à socíedade Italcable Servízt Ca-

413

Decreto de -11 de janeiro de 1968 - Considera de
caráter permanen te, no exterior, as funções 'exercidas por
militares na Comissão Mista
Brasil;"Equador
.PUblicado
no Ir.C, de 12 de janeiro de

o.........

43

Decreto de 11
janeiro de 1958 - Delega competência aos Ministros de Estado 'da Marinha, do Exército e da. Aeronáutica, para
aprovar, em caráter final, .OS
Regulamentos das EScolas e
Centros de Formação e Aperfeiçoamento, respectivamente,
da Marinha de Guerra, do
Exército e ela Aeronáutica Mílltar - Publicado no D.O, de
12 de 'janeiro de 1968

48
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62.104 -

de

Decreto de 11 de janeiro de 1968 - Regulamenta o Decreto-lei ns 2,70, de 28
de fevereiro de 19'67, dispondo
sôbre as receitas do Fundo
Aeroviário e os critérios para
quantificação e cobrança das
taxas aero-portuánas, e dá
outras providências - Publícada no tr.o. de 12 e retificado no de 17 de janeiro de

62.105 45

45

62.100 -
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. .......................•

62.106 -

45

blografici Rudictelegrnflcl e
Radioelettrlcí _
Società per

Azioni autorização para continunr a funcionar na República do Brasil - Publicado no
D.a. de 16 de janeiro de '1968

Decreto de 11 de janeiro de 1968 - Dispõe sõbre
a execucão orcamentáría e a
programação rin a n c e i r ti. da
União, regula a liberação das
cotas "I'i-ímestrais e dá- outras
provítlôncias - publicado no
D.a. de 15 e retificado no de
18 de janeiro de 1968

€2.102 -

62.103 -

62.097 -

Decreto" de 11 de janeiro de 1968 Declara de
utilidade- p ú b 1i c a a "Santa
Casa de Caridade de Guaranésía", com sede em Guaranésía, Estado de Minas Gerais ~ Publicado no D.a. de
16 de janeiro de 19:6& .,.
62.099 - Decreto de 11 de janeiro de 1968 - Declara de
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1963 - Publicado no D.a. de
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53

62,107 - Decreto de -11 de ja..
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de 15 de" janeiro de 1908 ....
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62.109 Decreto de 11 de janeiro de 1958 - Dispõe sobre
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Decreto ale 12 de janeiro ,de 19:68 - Dispõe sõbre
a estruturação da Comissão
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sôbre a, importação, consumo
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e . dá outras providências _
Publicado no tio. de 16 "de
janeiro de 19.68 ... ,.......... '6;'
62.114 - Decreto de 12 de janeiro de 19'58 - Fixa o número mínimo de vagas para a
cota .cornpulsórfa no Mínisté62.113 -

68

õ

de
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62,112 - Decreto de 12 de janeiro de 1968 - Fixa o número mínimo de vagas para a
cota compulsória, no Ministéi-ío da Aeronáutica - Pubncada no D.a, de 15 e retificado no de 18 de janeiro de .19,58

1968. ....................•.••

62,11.5 - Decreto de 15 de janeiro de 1968 - Regulamenta.. ua~ ~lgu I da Ler IlV '±.,}.::.U,
ue li:: ue março de 18ti4 .PUi)iJ.L:aUU no V.O. de 16 e re'tllJ.L:h........

62.111 - Decreto de 12 de jane11'0' de 196B - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pela Rêde Fer~
rovíáría Federal S.A" as áreas
de terreno e respectivas benfeitorias situadas fora da faixa, de domínio da Viação Forroa do Rio Grande do Sul, ncccssárias à construção de variante, pá t i o s de triagem,
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Publicado
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62, 119,!:Decreto. de 15 de ja,
neírorde 1868 - Altera os. Deeretos ns. 56.788, de 25 de
agosto de 1905 e 5$;596, de 21
de julho de 18:65, que dispõem,
respectivamente, sobre .os R:e..
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62.199 - Decreto de 31 de Janeiro de 19'68 - Declara prioritária ao desenvolvimento, do
Nordeste, para efeito de Iserrcão de- impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem similar
nacional, n e s te, descritos e
consignados à emprêsa "Hldromecânica de Vettori S.A,",
de Recife. _ Pernambuco Publicado no D.a. de 2, de 'fevereiro de 1968
297
62.200 --.::.. Decreto de . 31 de janeiro de. 1968 - Declara prioritária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, .a importação de equí-.
jiamentos novas sem similar
nacional, neste descritos e consignados à firma "Emprêsa Telefônica da. Paraíba, S. A. ",
de João Pessoa - Paraíba. Publicado no D. O. de 2 e retificado no de-7-2~68.
298
62.201 ...:...- Decreto de 31 de janeiro de 1968 - Cria o Consulado- honorário do Brasil em
Toulouse, França. - Publicado no D. a. de 1-2-68
299
62'.·202 - Decreto de 31 de janeiro . de 1968 Autoriza o
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Pàçe,
Serviço do Patrimônio
da
Uniã,oa aceitar a doação de
imóvel destinado a, utilização
pelo Ministério, da Educação e
Cultura. - Publicado no D. O.
de 1-2-68 -...... L • . . . . . . . . , •• 300
62.203 - Decreto de 31 de janeiro. de 1968 - Extingue o
conselho' de Fiscalização
de
Expedições Artfstlcas.e Científicas no Brasil' e dá outras
providencias. -'- Publicado no
D. O. de 5-2~68
300
62,204 - Decreto de 19 de reveretro de 1968 - Regulamenta
o disposto nas Leis ns. ,4.669,
de 1965; que dispõe sôbre promoção comercial, e, 5.025, de
1966, que dispõe sobre a criaoâo do Conselho Nacional do
comércio Exterior (CONCEX)
e dá outras providências..
publicado no D. ' O. de 2 de
fevereiro-de 1968
300
62.205 - Decreto de 19 de fevereiro .de 1968 - Classifica os.
cargos de nível superior do
Quadro de Pessoal (extinto)
dá Fundação Brasil Central e
dá outras provídêncías , - Publicado no D. O. de 8-2-68 :. 303
62.206 -Decreto de 19 de fevereiro de 1968 - Declara prioritária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de' ísen-.
çâo de. impostos e taxas federais, a importação de' eout-.
pamentos novos, sem similar
nacional, neste descritos e
consígnadós à emprêsa vrncobal" - Indústria de Compensados Bahia Ltda. ", de Salvador (Ba, )
Publicado no
D. O. de 5-2-68
303
62.207 - Decreto de 19" de fevereiro. de 1968- Dispõe sôbre o
enquadramento de servidores
do Ministério da Educação e
Cultura, e dá outras provídênctas.. - Publicado no D. O. de
13 e retificado no de 16-2-63 304
62.208 - Decret-o de 19 de feveretro de 1968 ---..:. Declara prioritária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito, de isenção de impostos e taxas federaís, a ímportaçâõ de equtpamentos novos, sem similar
nacional neste descritos e con-
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sígnados à emprêsa oreenomecânica Norte S. A. ", de For-.
taleza (Ca.) - Publicado no
D. O. de 5-2-68
62.209 -Decreto de 19 de fevereiro de 1968 'r- Declara prioritária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isenção de impostos ,e taxas tederaís, a. importação de equipamentos novos, sem similar
nacional, neste descritos e consignados à emprêsa "Fábrica
de Díscos Rosenbltt Ltda. ",: de
Recife (Pe.) - Publicado no
D. O. de 5-2-68
62.210 ,-- Decreto de 19 de fevereiro de 1968 - Declara prioritária do desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isenção "de impostos e taxas federais, a, importação de equí-.
pàmentos novos, sem similar
nacional, neste descritos e
consignados à- emprêsa "Cortume Santa Maria S. A. ", de
Olínda (Pe.) - Publicado no
D. O. de 5 e retificado no de
12-2-68 ..
. . . . ..
62.211 - Decreto de 19 de fevereiro de 1968 - Declara prioritária ao desenvolvimento do
Nordete, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, a
importação de equipamentos
novos, sem similar· nacional,
neste descritos e consignados
à . emprêsa "Indústria e Comércio de Couros e Peles Sociedade Anônima" (INCOPEL),
de Palmeira dos índios (AI.) Publicado no D. O. de 6 -c retificado no de 15":'2-68
62.212 - Decreto de 19 de fevereiro de 1968 - . Declara rprícritária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isenção de impostos e taxas feder ais,' a importação de equipamentos novos, sem similar
nacional, neste, descritos e
consignados à emprêsa "CILBA
- Indústrta: de .Laticínios Limitada", de, Itapetdnga (Ba.)
- Publicado no D. o. de 6de
fevereiro de 1968
62.213 ~ Decreto de 19 de fevereiro de 1968
Declara' de
utilidade pública 'a "Associa-

305

307

308

314

320

XVI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

eoa«.
ção

dos

Paulo",

com

sede

em

São

Paulo; Estado de São Paulo. 'Publicado no D. O. de 6"'-2-68

326

62.214 - Decreto de 19 de fevereiro de 1968 --:-'- Dispõe sôbre
as atividades do DNOCS e do
DNüSe dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 2-2-68

326

62.215 - Decreto de 2 de fevereiro de 1968 - Transforma em

Alfândega a" Mesa. de Rendas
de Foz de Iguaçu, cria. fun-

ção gratificada' de Inspetor e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 5-2-68 ..

326

62.216 -Decreto de 2' de fevereiro de 1968 Autoriza a,
ocupação' de prédio, em Natal,
Rio Grande do Norte. - Publicado no D. O.' de 5~2-68- .. 327

62.217 -

Decreto

reiro de 1968 -

de

2 de feve-

AItem oRe-

gulamento para o Corpo de
ortctats da Reserva do Exército; aprovado pelo D~creto
nc 41.475, de· 8 de mala de
1957, e alterado pelos de números 52.209, de 2 de. julho
de 1963 e 60.272;' de 24 de fevereiro de 1967. - Publicado
no D. o. de 5 e retificado no
de 12-2-68

327

62.218_ Decreto de 2 de-fevcretro de 1968 -r- Delega com-o

de 9-2-68
328

Decreto de 2 de fevereiro de 1968 - Regulamenta
o Decreto-lei nv 3'13, de 7 de
março de 1967, alterado pela
Lei n9 5.343, de 28 de outubro de 1967, que criou o Quadro de Oficiais Engenhetros,
no Corpo de Oficiais da Acronáutíca..
Publicado no
D. O. de 5 e retificado no de

62.219 -

12-2-68 .

O. de 6-2-68

339

...-'-o.

var, em caráter final, o Plano
da Zona de Proteção de . Aeródrcmo. - Publicado no D.O,

328

Decreto de 2 de reveretro de 1968 - Cria a Polí-.
clíníca Militar de Niterói.
Publicado no D. O. de 5-2~68 331

62.220 -

D.

62.226 - Decreto de 6 de feve...,
reíro de 1968 Retífica o

Quadro de. Pessoal- da Caixa
Econômica' Federal de Santa
Catarina.
Publicado no D.O.

petêncía ao Ministro deEs.;.
tado da Aeronáutica para apro-

de 5-2-68
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Decreto de 5 de fevereiro de 1968 ...:...... Concede reconhecimento ao Curso -de História da Faculdade de Ciênpciase. Letras de Uberlândía..
----:- Publicado no D. , O. de 7
de fevereiro de 1968 .;....... 331
62.222. - Decreto de5 de fevereiro de 1968. - Cria a Comissão Nacional para as Comemorações, do 59 Centenário de
Pedro Alvares Cabral, - Publicado no D. O .de 6-2-68 .. 331
62.223 - Decreto de 5 de fevereiro de 1968 - Transforma o
Departamento do Interior e da
Justiça, do Ministério. da Justiça, em Departamento de Justiça, e dá outras providências.
-'- Publicado no D. O. de 7 de
fevereiro de 1968
332
62.224 - Decreto de 5 de fevereiro de 1968 - Regulamento
do Departamento' de Justiça,
do Ministério da Justiça.
Publicado' no D. O. de- 7-2-68 333
62.225 - Decreto de 5 de fevereiro de 1968- Reestrutura o
Grupo de Coordenação de Comércio com os Países Socialistas da Europa Oriental
CQLESTE - e dá outras providências.
Publicado no
62.221 -

Advogados de São

62.227- Decreto de 6 de fevereíro de 1968 -'- Classifica e

340

reclassífíca funções gratificadas . do Qua.dro de Pessoal do
Ministério da Educação e Crutura, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 13 de
fevereiro de 1968
341
62; 228 - Decreto de 6 de fevereiro de 1968 - Declara príbrftáría ao .desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de .ísen-,
ção de
impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem sim'ilar
nacional, neste descritos e
consignados à empresa "FIação e ,Tecelagem Ribeirão co-
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62.229 - Decreto de 6 de fevereiro de 1968 - Declara pno-

.rítárta ao desenvolvimento do
Nordeste, para. _efeito de íson..
çâo de impostos e taxas te..
deraís, a importação de equl-

pamentos novos, sem similar
nacional registrado, neste descritos e consignados à emprêsa "Hora Nort -

Relógios e

Instrumentos Ltda.", de Garanhuns.
Publicado no
D. O. de 12 e retificado no de
15-2-68 .
B2.230 ......c.. Decreto de 6 de fevereiro de 1968
Retifica o
Decreto nv 58.880; de 20-7-66,

346

que declarou prioritária ao de-

senvolvimento do N-ordeste, para efeito de isenção de taxas
e impostos federais, a impor-

tação

de

equipamento nôvo

consignado à emprêsa "Companhia Alagnana de Rações
Balanceadas - CARB", de Maceió - Alagoas. - Publicado
no D. O. de 8-2-68
350
62,231 - Decreto de 6 de fevereiro de 1968
Retifica o
Quadro de Pessoal da Caixa
Econômica Federal de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 13-2-68 .. ,........
351

62.232 - Decreto de 6 de fevereiro de 1968 - Cria f.t Comissão Intermínístertal sõbre a
Exploração e Utilização ao
Fundo dos Mares e Aceanos.
- Publicado noD. O. de 7
352
de fevereiro de 1968 . '.'
62.233 - Decreto de 6 de fevereiro de 1968 - Delega competência ao Ministro da, Fazenda pai-a extinguir Exatorra
Federal Ou transferir sua sede. - PUblicado no D. O. de
7-2-68 .

62.2a4 - Decreto de 7 de fevereiro de 1968 - Exclui do enquadramento provísórío do pessoal do Ministério da. Agricultura, de que trata o art. 23,
parágrafo único, da Lei número 4.069, de 11 de junho de
1962, em decorrência de irregularidades apuradas, os car-
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gos e respectivos ocupantes,
que especifica - Publloadc no
D. O. de 12 e retificado no

353

354

62.2.35 - Decreto de 7 de fevereiro de 1968 - Altera dispositivos do Decreto nv 60.079,
de 16 de janeiro de 1967, que,
aprova o "Regulamento Geral
do Plano de Valorízacão Econõmíca da. Amazônia"
e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 9 e retificado no de 15-2-68
354
62,236 - Decreto de 5 de feveretro de 1968 - Estabelece a
estrutura básica do Mínístérío
das Comunicações, define áreas
de competência dos órgãos que
a integram e dá outras providências.
Publicado no
I), O. de 9 e retificado no de
15-2-68 .
..
36::l
62.237 - Decreto de 8 de fevereiro de 1968 - Dá nova redação ao art. 49 do Regulamento da Diretoria do Serviço Geográfico. - Publicado no
D. O. de 9-2-68

364

62.238 - Decreto de 8 de fevereiro de 1968 - Cria a Embaixada do Brasil em Covette.
- Publicado no D. O. de 9 de

fevereiro de 1968

363

6:,),.239 - Decreto de 8 de fevereiro de 1968 - Dispõe sobre transferência de acervos,
a unificação do Instituto Na
cional do Livro e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 9 e retífícado no de
15-2-68 .

365

6:,),.240 - Decreto de 8 de feveretro de 196-8 Autoriza a
cessão, sob a. forma de utíhzaçâo gratuita, do terreno que
menciona, situado em Macapá,
Território do Amapá. - Publicado no D. O. de 9-2-53 ... ,.. 365
62.241 - Decreto-de 8 de fevereiro de 1968 - Reestrutura a
Uníversídade Federal da Bahia.
e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 13 de

fevereiro de 1968
62.242 ..:...- Decreto de 8 de fevereiro de 1968 - Aprova o "Regulamento para o Comando

366
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Naval de Natal". - publicado
no D. O. de 9 e retificado no
de 15-2-68

'. . . . . ..
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Decreto de 8 de revereíro de 1968 - Crta a "Base
Naval de Natal" e di outras
providências. - Publicado no

62.243 -

D. O. de 9-2-68

369

Decreto de 8 de teve1'ei1'O de 1968 - Aprova o "Re-.
guramento para o Comando
Naval de Ladarâc". - Publtcado no D. O. de 12 e reuncado no de 15-2-68
37l>
62.245 - Decrete de 8 deievereiro de 1968 - Autoriza o Ministério da Aeronáutica a aceitar ooaçao de terreno em Goiânia, Estado de Goiás. - Publicado no D. O. de 9-2-68 ., 372
62.246 - Decreto de 8 de fevereiro de 1968 - Continência
ao comandante Supremo das
Pôrças Armadas, formatura de
Guardas-de-Honra e Salvas de
Gala. - Publicado no D. O.
de 12 e retificado no de 15 de
372
fevereiro de 1968
62.247 - Decreto de 8 de feveretro de 1968 - Aprova o Regulamento de Promoções de
graduados do Exército. - Publicado no D. O. de 13 e retificado no de 16-2-68
',' 372
62.248 - Decreto de 9 de fevereiro de 1968 Declara de
utítídade pública o "Centro
SOcial Stella Maris", .com sede em Florianópolis, Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D. a. de 14-2-68
398
62.249 - Decreto de 9 de fevereiro de 1968 - , Declara de
utilidade 'pública o "Instituto
Nossa Senhora da Glória", _com
sede em Macaé, Estada do Rio
de Janeiro. - Publicado no
D. a. de 14-2-68 ..... " '"
39h
132.250 - Decreto de 9 de f evereíro de 1968 - Declara de utilidade publica a "Casa dos
Pobres São João Batista", com
sede em Curitiba, Estado. do
Paraná. - Publicado no D. O.

62.244 -

de 14--2-68

Decreto de 9 de fevereiro de 1968 - Dispõe sôbre

62.251 -

398

eoa«.
o enquadramento de servidores do extinto" Serviço de Alí-.
mentaçâo da Previdência Social, e dá outras providências.
_ Publicado no D. O. de 28-2
e retificado no de 27-3-68 .• 39/:l.
62.252 - Decreto de 9 de fevereiro de 1968 - Delega ao M1nístro de Estado do Planejamenta e Coordenação Geral as
atribuições previstas nos artigos 38 39 da Lei nc 4.131,. de :1
de se~mbro de 1962. - Publicado no D. O. de 12-2-68 .•.. 39g
62.253 - Decreto de 12 de revereíro de 1968 - Autoriza es...
trangeíros a adquirir, em transferência de aforamento, o damínío útil do terreno acrescido de marinha que menciona,
no Estado do Rio de Janeiro.
- Publicado no D. O. de' 15
de fevereiro de 1968
40062.254 - Decreto :de 12 de fevereiro de 1968 - Autoriza estrangeiros a adquirir, em transferência de aforamento, a fração ideal do terreno de marinha que menciona, no Estado
da Guanabara. - Publicado .nc
D. O. de 15-2~68
4.00'
62.255 - Decreto de 12 de fevereiro de 1968 - Provê sôbre a convocação da Conferência Nacional de Educação.
._ Publicado no D. O. de 15
de fevereiro de. 1968
40Q.
62.256 - Decreto de 12 de reretro de 1968 Convoca a
I Reunião Nacional dos Conselhos de Cultura. - Publicado no D. O. de 15-2-68 ..... 401
Decreto de 14 de fevereiro de 1968 - Publica os
índices de atualização MOnetária dos salários. dos últimos
24 (vinte e quatro)' meses, na
forma estabelecida no Decreto-lei nQ 15, de 29 de julho de
1966 e dá outras providências
-'- Publicado no D. O. de 15
de fevereiro de 1968
402:
62.258 Decreto de 14 de fevereiro de 1968 - Suspende o
funcionamento do "Instituto
de Investigações Científicas e
Criminais com sede no Estado da Guanabara - Publicado no D.a. de 15-2-68
402
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62.259 - Decreto de 14 de fevereiro de 1968 --'- Altera o pal'ágrafo único do art. 3'1} do
Decreto nv 61. 244" de- 28 de
agôsto de 19:67 (Regulamento
da Zona Franca de Manaus)
_ Publicado no D. a. de ·15- e
retdfícado no de 20-2-68 .... 403
62.260 - Decreto de 14 de fevereiro de 1968 - Outorga concessão à Emprêaa Jornal do
commércto da Bahia S.A., da
cidade de Salvador, Estado da
Bahia para estabelecer uma
estação de - radícdirusâo de
sons e imagens (televisão) Publicado no D. a. de 16 de
fevereiro de 1964
','
403
62.261 - Decreto de 14 de fevereiro de 1968 - Autoriza o
funcionamento, de Escola publicado no D. O. de- 15 de
reverei-o de 1962
403
62.2,62 - Decreto de 14 de fevereirode 1968 - Declara de
utilidade pública a _"Sociedade
Beneficente de Campo Grande", com sede em Campo
Grande, Estado de Mato oresso - Publicado no D. a . de
16-2-68 . .......... .. .. .. .. .. 404
62.263 - Decreto de 14 de fevereiro de 1968 - Declara de
utilidade pública para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno sítuada na BR-285 (Rodovia
Ijuí-Panambí
e
CaràzinhoPasso Fundo) - Publicado no
D. a. de 19, e retificado no de
23-2-68 .
.. .. 404
62.264 - Decreto de 14 de fevereiro de 1968 _ Declara sem
efeito o Decreto ns 57-.538, _de
29 de dezembro de 1965 - Publicado no D. a. de 19 e retífícado no de 23-2-68

404

62.265, - Decreto de 14 de fevereiro de 1968 - ' 'Autoriza
Jorge Salomó Minguéll a comprar pedras preciosas - Publicado no D.a. de 19 e retificado no de 23-2-68
405
62.266 - Decreto de 14 de fevereiro de 1968 - Autoriza0
funcionamento da Faculdade
Regional de Medicina' de São
José do Rio Prêto S.P. ---..,. Publicado no D.O. 'de 16-2-68 . 405

Decreto de 14 de 'fe~
Declara de
utilidade pública o "Centro de
Letras do Paraná", com sede
em Curitiba, Estado do Paraná - Publicado no D. a . de
19-2-68 .
.. 405·

62.267 -

vereíro de 1968 -

62.268 ---:" Decreto de 15 de revereíro de 1968_ - Dispõe sôbrs recolhimento de diferenças
de preços sôbre estoques de
trigo e dá outras provídênclas
- Publicado ilo D. a. de 16 c
retificado no de 22-2-'68
40Si
62.269 - Decreto de .15 de fevereiro de 196& - Dispõe sôbre cessão de área sob a ju ~
risdição do Ministério da Aeronáutica, para instalações .da
Academia Brastleíra 'de Medicina Militar - Publicado no
D. a .de 16 e retificado no de
22-2-68
, .. 4:017
62.270 -

Decreto de 15 de feConcede autorização à firma Zapata Overseas Corporatíons, para operar na plataforma continental brasileira, com uma Unidade Móvel de Perfuração Submarina, denominada "Vínegarroon",
de "nacionalidade
Norte Americana, nos serviços
que especifica - Publicado,no
D. O. de 16-2-68
407

vereíro de 1968 -

62.271 - Decreto de 1-6 de fevereiro de 1968 - Declara de
utilidade pública o "Hospital
Santa Catarina", _com sede em
Blumenau, Estado de Santa
Catarina - Publicado no D. O.
de 22 e retificado no de 23
de fevereiro de 1968
408
62.272 - Decreto de 16 de revereíro de 1968 - Declara de
utilidade pública a "Santa Casa!
de Miserícórdía de Santo Amarc", com sede em Santo Amaro da Purificação, _Estado da
Bahia ----: Publicado no D. a.
de 22 e retificado no de 23
de .reveretro de 1968

408

62.273 - Decreto de 16 de fevereiro de 1968 - Altera a re-dação do item V e parágrafo
único do art. 29 do Regula..
menta, que acompanha o Decreto n 9'61.324, de 11 de setembro de 1967 - Publicado
no D.O. de 20-2-68 '
" 408
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62.274 - Decreto de 19 de fevereiro de 1968 - Declara de

unhdade púbnca, para fins de

desaproprraçao. imóveis situados na cidade do Rio de Janei-

ro, - Estado da Guanabara

Pubhcado no D. O. de 20-2-68

409

62.275 - Decreto de 19 defevereíro de 1968 - Cria função

gr atrncada no Qua.ciro de Pes-

soal do Ministério da lndústrra edo Comércio - Publícado no D.a. de 20-2-68 ..
62.276 - Decreto de 19 de fevereiro de 1968 - Dá nova reda-

409

cão ao mciso II do art. .22 do

Decreto ne 59.832, de 21 de dezembro de 1966 - Publicado no
D. O. de 22-2-68
,,109
62.277 - Decreto de 19 de fevereiro de 1%8 - Declara de
utilidade pública a "Associação Cultural ftalo-Brasíleíra",

com sede em Santos, Estado
de São Paulo -

D. a. de 22-2-68

Publicado no
410

62.278, - Decreto de 19 de fevereiro de 1968 - Autoriza o
Ministério da Aeronáutica e
ceder, gxatuítamente. terras de
pr opr.euade da União Federal,
localizadas no Munícíplos de
Canoas, Estado do Río Grande do Sul- Publicado no Ir.O,
de 20-2-6&
410
62.279 - Decreto de 20 de fevereiro 'de 19068 -t- Dispõe sôbré a reestruturação da Universidade Federal do Ceará Publicado no D. a de 21 e retificado 'no de 29-2-68. ...
'62.280 - Decreto de 2Q de fevereiro de 1968 - Declara de
utilidade pública a "Associação de Caridade São José",
com sede em Nova Era no Estado de Minas Gerais - Publicado no D.a. de 23-2-68 ..
62.281 - Decreto de 20 de fevereiro d'e 1968 - Altera o Decreto nv 61.514, de 12 de outubro de 1967 Publicado no
D.O. de 21-2-68
62.282 - Decreto de 20 de feveretro de 1968 Declara de
utdlrdade pública', para fins de
desanropriaçâo pelo Departamento Nacional' de Obras .cou::;,
tra as Sêcas. à área 'ã'e terreno necessária à construção

UO

413

413

Páçs,

de um. poço profundo .para
o SerVIçO de Abastecimento
d'água da Cidade de Ubarara, Estado do Ceará - Publicado no D. a. de 28-2-68 413
62.283 - Decreto de 20 de fevereiro de 19B8 - Declara de
l!-,tilidade públíca, para fins de
'Uesapropl'laçao pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, a área de terreno que especifica, para construção da bacia hidráulica do
Açude Público Gomes, no Município de Mauríti, Estado do'
Ceará. Publi'cado no ti.o, de
28-2-68 . .
414
Decreto de 20 de feAutoriza o
Serviço do
Patrimônio
da
União a aceitar a doação de
terreno que menciona, situado
no Município d'e Armazém,
Estado de Santa Catarina ,Publicado no D. a. de 28 de
fevereiro de 1968
414

62.284 -

veretro de 1968 -

62.285 - Decreto de 20. de fevereiro de 196'8 Altera a
série' de classes de Técnico de
Administração (AF-SOn, criada
no Anexo UI do Decreto número 51.499, de 8 de junho, de
1962, com aplicação da classí-.
rtcacâo d'o art. 99 da Lei número 4.345, de 26 de junho
Ide 1964, e dá outras providências ' - Publicado no D. a .
de 22-2-68

414

62.2:86 - Decreto de 21 de fevereiro de 1968 - Declara de
utilidade pública a "Aasocbação Joseense de Ensino", com
sede em São José dos Campos,
'Esta:do de São Paulo Publicado no D.a. 'o'e 28-2-68 ..

{1.1S

62. '287 - Decreto de 21 de fevereiro de 1968 - Declara de
utilidade públtca a "Associação dos Aposentados e Penslorrlstas dos Institutos e Caixas
Ide Previdência da Bahia", com
sede em Salva-dor, Estado da
Bahia Publicado no D. a.,
de 28-2-68
- .. . . . .. 415
62.288 - Decreto de 2,1 de fe:...
verelro de 196& - Concede à
sociedade Bates do Brasil S.
A. autorização para continuar
a funcionar .na República do
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Brasil Publicado no D. a.
de 29-2-'68
62.289 - Decreto de 21 de fevereiro de 1968 - Dá nova redação a dispositivos do Decreto nv 59.905, de 30 de dezembro de 1966, que regulamenta a .Lei. ne 4.82'2, ãe -29
de outubro de 19,65, alterada
pela Lei nc 5.141, de 14 de
outubro de 1966, que estabelece princípios, condições e
critérios- básicos para promocões de oficiais da Marinha de
Guerra - Publicado no D. a .
de 22-2-68 ...
62.290 - Decreto de 21 de fevereiro de 1968 - Delega [1,0
Presidente' do IPASE competência para expedir nôvo Regimento para o Hospital dos
Servtcores do Estado, revoga o
parágrafo único do art. 10 do
Decreto nc 36.952, de 24 de
fevereiro de 1QI5'5 e dá outras
nrovidências - Publicado no
tr.o . de 23-2-68
62.291 Decreto de 21 de fevereiro de 1968 - Declara dr
utilidade pública o Hos-pital
Nossa Senhora, do Rosário,
com sede em Tapera. Estado
00 Hio Granóe do Sul Publícado no D. a. de 29-2-68 .

415

416

'"-n6

417

Decreto de' 22 de fevereiro de 196&
Reaula-.
menta o Decreto-lei número
240, de 28- de fevereiro de 1967
e dá outras providências _
Publicado no D. a. de 29-2~58 4.11
62. ?!l':l Decreto de 22 de fevereiro de 1968 ~ Autoriza o
fnncfonamant-, do Curso· de
Matemática da Faculé'ade de
Ti'ilo.<,·n,fiR, Ciência" e Letra" ile
Ub~rJàndi~, MO. - Publicadono D. O. de ::l9-2-G3 .'
421
62.294 Decreto de 22 de fevereiro de 19,R&
Concede
conhec'mentn à Faculdade de
Med'otna Vetp.rin{j,l'i~, do Ceará
- Pllhli ca.,no no D.a. de 29 de
fevereiro de 1968 ....
421
62.2,95 - Decreto de 22 'ã.'e fevereiro de 19-68 - Declara de
utilidade pública a "Assistência à Juventude Agrária
de Itapetininga" com sede em
Itapetdnínga, Estado de São

62.292 -

P6.rJt .
Paulo Publicado no D. a.
'de 29-2-68 .;
: ....•.. 422
62.296 - Decreto de 22 de fevereiro de 1968 - Concede autorizacão para funcionar como
emprêsa de energia elétrlca, '1
Companhia àe Elett-icldade cl:1,
Borborema
Publicado no
D.O. de 1-3-68
422
62.297 - Decreto de 22 de fevereiro de 19,68 - Declara de
utilidade pública para fins de
desapropriação, ou constituição
de servidão uma faixa de terra.
'destinada à passagem da Iínhn
de transmissão cue se estenderá ôesde a Usina Jupiá Munlcíulo de 'I'rês Lagoas. Eg"'::'
tado de Mato Grosso até o
sistema da Usina de A v~_
nhandava, no Estado de São
Paulo Publicado no D. O.
de 1-3,;.68
422
62.2gR Decreto de 22 de "fevereiro de 1968 - Outorga à
Com'oanhta Industrial Ouro-

pretana,

concessão

nara

o

htdréulico de
um trecho do rio Piranaa, no
'ri'istrito e muntcínlo de Ponte
Nova. Fstado de Minas Ger-ais
- Publicado no D. a. de 1. de
marco de 1968 ....
aproveitamento

62. ?R9 -

Dp('.,·pt<) de

423

~2

de'fBOutorea i
de Minas.

veretro de HI68 _
Cent-a.ls Elétricas
Gerais S. A., concessão pa-a
dist.ri1-m;r enersríe elétrtca no
murrlotn'o do Santa 1\"-RTia do
SlHWUí. Ed'Rdo de Minas _Qe·raís - Publicado no D. O. de
1-3-68 .
424
62. 300- -~' Decreto de .22 àe feveretro de 1968 Autoriza
a Livht - Servtoos de Elpt.r'icidade S. A., a construir linha
de transmissão
Publicado
no D. O. de 1-3-68
'124

Decreto de 22 de fevereiro de 19ô8 - Autrmzava
Líaht ~ Serviços vde Eletrrcidade S. A., a construir estacão receutora - Publicado no
D.O. de 1-3-68
4:24
62.302 - Decreto de 22 de -f.8vereiro oe : 1968 - Autortza a
Ltaht Serviços de 'Eletr-ícidade S.A., a construir linha
de transmíssâo Publicado
no D. O. de 1-3-68 ,....
425

62.301 -

XXII

ATOS DO

PODER EXECUTIVO

Págs.

62.303 - Decreto de 22 de fevereiro de 1968 Institui
Grupo de Trabalho para o

fim que menciona Publicado no D. O. de 23-2-68 ... 425
62.304 - Decreto de 22 de fevereiro cre 1968 Declara
caducovo Decreto no 30.9n,
de ·28 de maio de 195;2 - Publicado no D. O. de 1-3-68 ..
426
$2.305 - Decreto -de 22 de fevereiro de 1968 - Declara de

utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem. área de terreno
situada na BR-26·2, em Belo
Horizonte ,
Publicado no
D. O. de 28-2-68

426

62.306 - Decreto de 23 de revereiro de 19'68 - Altera o De-

pela Lei

no 4.089, de 11 de junho de
1962, art. 23; parágrafo único,
para inclusão de cargos que
especifica
Publicado no
D.

O.

de 1-3-68

427

-62.307 - ' Decreto de 23 de fevereiro .de 1'9168 - Altera a redação dos arts. 49 e 5-9 do
Decreto no 57.456, de 17 de
dezembro de 19'65, que determina a elaboração do Plano
de Estatística da Previdência
Social - Publicado no D. O.
de 1-3-68

'<

427

62.309 - Decreto de 23 de' revereiro de Hl$8 - Autortza a
Light serviços de Eletricidade S. A. a construir linha de
transmissão - Publicado no
D. O.

de 1-3-08

Decreto de 2,3 de fede 19'68 - Altera o
do Decreto nc 62-.234,
fevereiro de 1968, que

429

62.312 - Decreto de 23 de fevereiro de HI'68
Declara
prioritária ao desenvolvimento
de
do Nordeste, para efeito
isenção de impostos E! taxas
federais a importação de' equipamentos novos, neste descritos e consignados à emprêsa
"Artefatos de Borracha Mucambo Ltda , ". de Salvador
(Ba.) - Publicado no D. O.
de ~8'2-68

62-.308 - Decreto de 2,3 de fevereiro de 1968 - Autoriza a
alienação de imóvel da União
rs'eõerar, que indica,
e
dá
outras providências - Publicado no D. O. de 8 e .reuncadc no de 12-:3--i:i8
428

62.310 vereiro
art. 29
de '7 de

Decreto de 23 de fevereiro de 1968 - Altera a
classifícação dos cargos pertencentes ao Grupo Ocupacional P1700 - Medicina, Farmácia e Odontologia, do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de /E1str:adas
de Ferro - Publicado no D.o.

62,,311 -

de 5-3-08

creto nc 61.5!76, de 20 de outubro de 1967, que aprovou o
enquadramento do pessoal do
DASP, beneficiado

Pág:;.

excluir
do
enquadramento
provisório do pessoal do Mí-.
nlstérfo da 'Agricultura, de que
trata o art.
23, parágrafo
único, da Lei nv 4.0,69, .de 11
de junho de 19,52, em decorrência de irregularidades apuradas, os cargos e respectivos
ocupantes, que especifica
Publicado no D. O. de 28 de
,'. 429
fevereiro de 1968

428

430

62.313 - Decreto de 23 de fevereiro de 1968 - Autoriza 'a
Companhia Brasileira de Energia Elétrica a construir linhas
de transmissão no Estado do
Rio de Janeiro e dá outras'
providências - Publicado no
D.

O.

de 1-3-68

431

62.314 - Decreto de 23 de fevereiro de 19:68 - Declara de
utilidade pública para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno
situada na BR-471-RS, em
Santa Vitória do Palmar
Publicado no D. O, de 1 de
março de 1968
,...... '432
132.31'5 - Decreto de 23 de fevereiro - de 19,68 - Altera a
classificação dos cargos de nível superior do Instituto Na
oíonal de pesquisas da Amazônia, do Conselho: Nacional
R

XXIII

ÍNDICE

Págs.
de Pesquisas, e dispõe sôbre

o enquadramento de .seus
atuais ocupantes :....-- Publicado
433
no D. O. de 29-2-68
Decreto de 23 de fevereiro de 1968 - Fixa normas
para 'a execução financeira do
Tesouro Nacional, no exercício
de 1968, cria fundo de contenção e dá outras providências
.-----:. Publicado no D. O. de 29
e retificado no de 5-3-68 .... 433

132.316 -

-62.317 ' - Decreto de 28 de fevereiro de 1968 - Aprova o

Plano de 'Reestruturação da
Universidade Federal de Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 4 e retificado no de
8"3"@ .

43$

Decreto de 28 de fevereiro de 19-68 Prorroga
o prazo fixado TIo.- parágrafo
único do art. 1;5 do Decreto
n9 so.43~, de 13 de março de
1967. com a redação prevista
na alínea II do art. 19 do De,...
ereto nv 6i.'507, de 10 de outubro de 1967 -'- Publicado no

62.318 -

D. O. de 29-2-68

442

Decrete> de 28 de fevereiro de 1968 - Redistribui,
com o respectivo ocupante,
para o Quadro .de Pessoal .do
'Ministério do Trabalho e Previdência Social, cargo ortundo
do extinto Lloyd Brasileiro Patrimônio Nacional, e dá
outras providências - Publicado no D. O. de 4-3....:68 .... 442
062.320 - Decreto de 2.8 de fevereiro de 1968 - Altera dispositivos do Regimento do
Departamento do Impôsto de
Renda, aprovado pelo Decreto
nc '55.8'5'5, de 24 de março de
1965·, a dá outras provídêncías
- Publicado no D. O. de 29
de fevereiro de 19-6·8 •........• 443
62.321 --:- Decreto de 29 de fevereiro de UI'68 - Regulamenta e estrutura a Administração do Aeroporto Internacional do Galeão - Publicado no

62.319 -

D. O.
62.322 -

de 1-3--ô8

Decreto de 29 de fevereíro de 1968
Cria. o

444

Péos,
"Oen tro

de Reparos Na vais
Almirante Cox" e dá outras
provídênctas - Publicado no
D. O. de 1 e retificado no de
7-3-68 .

445

Decreto de 29 de fevereiro de 1968
Concede
autorização para funcionamento do Curso de Matemática
da Faculdade de Fisol ::;fia de
Campo Grande, Guanabara Publicado no D. O. de 4 de
março de 1968 ...•....•...... 446
62.324 - Decreto de 2·9 de fevereiro de 1968 - Autoriza o
funcionamento da "Faculdade
de Medicina de Vitória - ES.
- Publicado no D. o. de 4
de março de 1988 ......•...... 446.
62.325 - Decreto de 29 de feConcede
vereiro de 19fJ8
autorizacão à firma Western
Geophyslcal Company of America para operar em águas
brasileiras com navios de nacionalidade americana nos serviços qua especifica - Publicado no D. O. de 1-3-68 .... 446
62. 326 .- Decreto de 19 de março de 1968 - Altera a classificação dos cargos de nível
superior do Departamento Admínlstratívo do Pessoal Civil,
aprovada pelo
Decreto número -5'5.095, de 19 de dezembro de 1964, com suas alterações - publicado no D. O.

62.323 -

de

11"3_68

447

Decreto de 19 de março de 1968 - Aprova o enquadramento dos professôres fundadores da Escola de Belas
Universidade
do
Artes da
Espírito Santo em cargos de
Professar de Ensino Superior,
do Quadro de Pessoal - Pazte Suplementar - do Ministério da Educação e Cultura
- Publicado no D. O. de '5
de março de 1968
447
62.328 - Decreto de 19 de março de 1968 - Redistríbuí, com
o respectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal da Universidade Federal da Paraíba,
cargo oriundo do extinto Lloyd
Brasileiro - Patrimônio Na-

62.327 -
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Pàçs,

clonal, e dá outras provldêncías - Publicado no D. O.
de :5-3--'68

"

448

62.329 - Decreto de 1Q de março de '19,68 -Dispõe sôbre a

retificação do enquadramento
dos cargos em .comissão
de
Reitor de Universidades Federais, e dá outras providências - Publicado no D. O. de
5-3"68
449
62.330 - Decreto de 19 de março de 1968 Declara
de
utilidade pública para fins de
desapropriação, área de terra
destinada à construção da

449

62.331 - Decreto de 1° de março de 1968 - Declara a cessação da exploração dos serviços de energia elétrica pela
Oompanhía de Energia IEUétrica Itabírito S. A., no município de Moeda, Ef>tado de
Minas Gerais e outorga COTI-'cessão à Centrais Elétricas de
Minas Cerais S. A. no murúcipio de Moeda, Estado de Mlnas Gerais
Publicado no
D.

O. de5-3-'ê8 .....

450

62.332 - Decreto de 19 de março de 19'88 - outorga à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A., concessão para
distribuir energia elétrica no
município de Ouro verde de
'Minas, Estado' de Minas Gerais
Publicado no- D. O. de '5
450
de março de 19:62

Decreto de 1Q de março de 1968 - outorga à Companhia Paulista de Fôrça e
Luz, concessão para distribuir
energia elétrica no município
de Claraval, Estado de São
Paulo e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 5-3"68
. . . . . . . . . . . . . . .. 451
62.334 - Decreto de 1Q de março de 19,68 - Autoriza a Light
Serviços
de
Eletricidade
S. A. a construir linha de

62,.333 -

Decreto de 1Q de março de 196,8 _ Autoriza a Companhia Central Brasileira de
Fôrça Elétrica
a
construir
subestação Publicado
no
D. O. de 5-3-68 ....
4'52
62.337 - Decreto de 1Q de mar..
co de 1'968 - Declara a cessação da exploração dos serviços de energia elétrica pela
Prefeitura Municipal de Arcos
no munícípío de Arcos, Estado
de Minas Gerais, outorga concessão à Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A., no município de Arcos, Estado' de Minas Gerais e dá outras providências - Publicado no D. O.
453
de '5-3-68
62.336 -

estação transrormadora Terminal Leste, no município de
São Paulo, no Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.
de Q-3"68

P!lgs.

transmissão - Publicado no
D. O. de 5-3~6'8
451
62.-33'& - Decreto de 1Q de março de 19ü8 - Outorga à Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, concessão'
para distribuir energia elétrica
TIOS municípios de João pessoa,
Cabedeloe Santa Rita, Estado da Paraíba Publicado
no D. O. de 5-3-68
4,52

62.338 ..e-. Decreto de 1Q de março de 19-68 - Altera o enquadramento nas séries de classes
e classes integrantes do Grupo
Ocupacional - P.· 1.700
Medicina, Farmácia e Odontologia, .do Quadro de Pessoal
do 'I'errttórto Pederal de Roraima, e dá outras providências - Publicado no D. O. de
-. . .
4:53
11-3-68 . .
82.339 - Decreto de 1Q de março de rg,68 - Altera a classí-.
ficaçãodos cargos de nível
superior do Território Federal
do Amapá, aprovada pelo Decreto nc '55.192, de 10 de dezembro de 1964, e dispõe sôbre
o enquadramento de
seus
atuais ocupantes Publícado no D. O. de 11-3-68 ...
454
62.340 - Decreto de 19 de mar-.
ço de 1968 - Retifica o enquadramento de servidores da
antiga Superintendência
do
Plano. de valorização Econô-

íNDICE

r«u»
mica da Amazônia, aprovado
pelo Decreto nc 54.040, de 23
de julho de 19'64, e dá outras
providências Publicado' no
D. O. de 11 e retíncado no
D. 0-. de 14-3-D,8
4'55
62.341 - Decreto de 19 de março de 19'6·8 - Transforma em
'Cargo em Comissão, símbolo
4-C,
a
Função Gratificada
símbolo 1-'F,
de Chefe
do
Instituto Nacional do Câncer
- Publicado no D. 0._ de 4
de março de 1968
455
62.342 - Decreto de 4 de março de 19'68 - Redistribui,. com
os respectivos ocupantes, para
o Quadro de Pessoal do Ministério
da
Saúde, cargos
oriundos
do
extinto Lloyd
Brasileiro Patrimônio Nacíonal, e dá outras provídêncías - Publicado no D. O.
de fi e retificado no de 11 de
março de 1968
4'56
62.343 - Decreto de 4 de março de 1968 ---.:. Torna sem efeito
parte da distribuição de exservidores da Companhia Urbanízadora da Nova Capital
do Brasil (NOVACAP), aprovada pelos Decretos ns. 5:7.645
e 59. S'60, respectivamente, de
14 de janeiro e 4 de outubro
de 1966, constante da Parte
'Especial do Quadro de Pessoal
do Departamento Admlnístrativo do Pessoal Civil (DASP)
- Publicado no D. O. de 6de março de 1968 ....
45'6

xxv
Págs.
de .Administração, do Ministério da Educação e Cultura,
para a Inspetoria Ceral de
Finanças do mesmo Ministério, e dá outras' providências
- Publicado no D. O. de 5,
de março de 19,68
4'57

62.346 - Decreto de 4 de março de- 1968 - Declara de utilidade pública a "Casa Pro-,
vidência", com sede em .Petrópolis, Estado do
Rio
de
Janeiro - Publicado no D. O.
de '7-3-68
458
62.347 - Decreto de 4 de' março de 1968 - Regula a concessão de licença para filiação
de entidades sindicais brasileiras, de qualquer grau, a erganlzacões internacionais, e o
funcionamento de filiais, agências ou representações de entidades sindicais, ou organízacões vinculadas ao movimento sindical,
estrangeiras,
em território nacional - Publicado no D. O. de {)-3-68 4;'53
€2.348 - Decreto de 5 de março de' :1968. Concede reconhecimento à Faculdade de
Ciências Econômicas de Mossoro - R. G. N. ~. Publicedo no D. O. de 8-3-S8
4-60
52.349 - Decreto de 5 de março de. 1968 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Admlnístraçâo de Emprêsas,
de Ribeirão Prêto SP. Publicado no D. O. de 8-3----'6,8 461

62.344 ----: Decreto de 4-de marco de
198:8 - Declara
de
utilidade pública para fins de
desapropriação ou constituição
de servidão uma
faixa
de
terra destinada à passagem da
linha de
transmissão que se
estenderá desde Cotegipe, municipio de Ootegtpe, até 'a Base
Naval de Aratu, Município de
Simões Filho, no Estado da
Bahia ~ Publicado no D. O.
de 7-S-Ü8
457

62.350 - Decreto de 5 de março de 1968
Concede ao
"Japan
Consulting Institue"
a utorízaçâo para funcionar no
Brasil - Publicado no D. O.
de B e retificado no D. O.
.. .. .. .. .. .. ...
de 14-3~68

62.345 - Decreto de 4 de março de 1968' - Provê aôbre a
transferência da Divisão do
Orçamento, do Departamento

ti2.352 - Decreto de 5 de março de 1968 '- Cria o Grupo
Executivo da Indústria de Mineração (GEIMD - Publica-

461

62.351 - Decreto de 5 de marco de 19,6,8 '- Altera a redacâo do Decreto nv ,SI. 083,
de ~ 27-'7-137 - Publicado
no
D. O. de 6-3-68
461
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do. no D. O. de 6 e retificado
nade 1l~3-68
461

62.353 - Decreto de '5 de março de 1968 - Autoriza o Serviço do Patrtmônío da União
a aceítação doaçãocJe imóvel,
'em Lins _ SP, destinado ao
Ministério do Exército - Publicado no D. O. di) 6-3-68 .. 462
'62~54

-

Decreto de 6 de mar-

ço de· 19-68 - Declara de utilidade pública a "Inspetoria
Madre Mazzarello", com sede

62.361 -

de 11-3~8

463

-.62;,3'5!5 - Decreto de 6 de março de 1.968 - Declara de utilidade pública a "Irmandade

de Nossa Senhora das Graças", com sede em Lajes, Estado de Santa Catarina _, Public.ado no D. O. de 11 de
março de issa
483
-62: 3156 - Decreto de 6 de março de 1968 Classifica os

cargos de nível superior do Ministério da Agricultura e dispõe sôbre o enquadramento
de seus atuais ocupantes _
Publicado no D. O. de 27 de
março de HI:68
.- . . . . . . . 463
-.$:2.35'7 - Decreto de .g de março de 1968 -Redistribui. com
os . respectivos 'ocupantes, para
o Quadro de Pessoal do Instituto do Açúcar e do AlcooI
cargos oríundos do €xtint~
Lloyd Brasileiro Patrímônío Nacional, e dá 'outras providências - Publicado no D.D.
de

11-3~8

,..

464

Decreto de 6 de março de 19,68 - orassínca
os
cargos de nível
superior da
Superintendência Nacional de
Abastecimento, (SUNAB}
e
dispõe sôbre Á) enquadramento
de seus atuais ocupantes _
Publicado no D. O. de 11 de
março de 1968
'..... 4'64
62.3,59 - Decreto de 7 de março de W68 - Declara de utdlídade Pública a "Associação Literária . e Educativa Santo
-62.3:5,8 -

Decreto' de 7 de mar-

ço de 19,68 ......;. Autorizacão

em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D.' O.

Págs.

André", com sede em São
Paulo.. 'Estado de Sá.o Paulo
Publicado no D. O. de 11-3-68 465
62.3,60 - Decreto de. 7 de março de 19'68 z: Declara detutí-.
lidade pública o "Movimento
de Educação de Base
M.E.B.", Com sede no Estado da- Guanabara - Publicado
no D. O. de 11 e ret.íftcado
no D. O. de 15-3-68
465

pata

funcionamento do Curso
de
Administração na Faculdade
de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro _
Publicado no D. O. de 11 de
março de 19'6,8
465
62.362 - Decreto de 7 de março de 1968, - DiSPõe sôbre
redistribuição .de pessoal - _
Publicado no D. O. de 8 de
março de 1968
465
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Estado de
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'Publicado no D. O. de 13 de
março de 1968
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62.369 -
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'62.373 - Decreto de 8 de março de 19-68 - Declara de utilidade- pública para fins
de
desapropriação ou constituição
de servidão uma faixa de terra
destinada à passagem da linha
de transmissão que se estenderá desde a seccíonadora de
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Assistência e Cultura Sagrado
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'Publicado no D. O. de 14 de
março de 1968
_. . . 473
62.3705 - Decreto de 11 de março de 1968 - Reconhecimento
da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Goiás
- Publi-cado no D. O. de 14
de março de 1968
4"73
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62.377 - Decreto de 11 de março de 19'6'8 :- Declara de utilidade pública o "Instituto
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de Rio de Janeiro ....:... Publicado no D. O. de 14-3-68 .... 473
62.378 . . ::.. . Decreto de 11 de março de 1968 - Declara de utilidade
pública o "Externato
Nossa Senhora Auxiliadora"
com sede em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais
Publicado no D. O. de 14 de
março de 19'68
473
62.379 - Decrete de 11 de março de 1968 - outorga concessão ao Govêrno do Estado
de Goiás, através do Consórcio
de Emprêsas de Radiodifusão
e Notícias do Estado (CER~
NE), para estabelecer, na cidade de Goíânfa, Estado de
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Publicado no D. O. de 14 de
março de 1'9168 '" .,. . . . • . • . . .. 474
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62.381 - Decreto de .11 de z:!1a-x:ço de 1968 - Pu3IIca os ~d~
ees de atua1izaçao monetáría
dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma estabelecida no Decretolei nv 15, de 29 de julho de
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_ Publicado no D. O. de 12
de março de 19·$8 ...
475
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Regulamento da Superintendência do Desenvolvimento da
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cabotagem, fluvial e lacustre
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de linhas de navegação - Publicadono D. O. de 12-3-68 476
62.384 - Decreto de 11 de março de 19,68 -:- Dispõe sôhre a
fiscalização do trânsito nas rodovias ãederaís, a cargo do
Departamento' Nacional
de
.F;stradas de Rodagem, e dá
outras providências Publicado no D. O. de 12-3---r68

479

62.385 - Decreto de 11 de março de 1(;'68 - Declara de utilidade pública o "Patronato
Madre Mazzarellc", com sede
em Anápolla, Estado de Goiás
- Publicado no D. O. de 15
de março de 1968 ..
481
62" 386 -

Decreto de 11 de março de 19'6:g=-- Declara de utilidade pública o "Educandário Padre José Pereira Coelho"
com sede em Pará de Minas,
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Publicado no D. O. de 15 de
março de 1\:,68
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Nossa Senhora Anxílíadora",
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cachoeira do
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de 15-3-68
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das contribuições rerendas no
Decreto-lei no 308, de 28 de
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providências Publicado no
D. O. de 13-3-68 .
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62.389 ...,.... Decreto de 12 de mar90 de 1968 - Declara de utilidade
públíc o "Patronato
Santo Antônio", com sede em
Sâo José dos Pinhais, Estado do Paraná -------,. Publicado no
D. O. de 1'5-3-68
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de
Curitiba", com sede em Curitiba, Estado do Paraná - Publicado no D. O. de 15 de
março de 19'58 .... "
483
'52.391 - Decreto de 12 de março de 1968 _ Dispõe sôbre a
fiscalização em laboratórios da
produção de substâncias tóxtcas e entorpecentes, distribuição de amostras dêsses produtos, e dá outras providências Publicado no D. O.
de 1.3 de março. de 1968, ... ". 483
62.392 - Decreto de 18 de março de ·W68 - Autoriza o funcionamento do Instituto
de
Tecnologia de Governador Valadares - MG. - Publicado
no D. O. de 18-3-'68
484
62.393 - Decreto de 13 de março de 19,68 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Filosofia, Ciências '8 Letras da
Fundação Técnico-Educacional
Souza .Marques - GB. - Publicado no D. O. de 18 de
março de 1968
"
484.
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052.396 - Decreto de 13 de março .de 1968 - Declara de utilidade pública a "Sociedade

Mímelra de Ensino Médico",
com sede em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais
Publicado no D. O. de 18-3-68 485
62.397 Decreto de 14 de
março de 1968 - Declara de
utilidade pública o centro Espírita "Humberto de Camnoa"
com sede - em Presidente' Êernardes, Estado de São Paulo Publicado no D. O. de 19 de
março de 1968
485
62.398 Decreto de 14 de
março de 19,68 - Declara de
utdlrdade pública o "Banco deOlhos" com sede em Pôrto
'Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul - Publicado no D. O.
de 19 de março de 1968 .... 486
62.399 - ' Decreto de 14 de
março de 1968 - Declara de
utdídade
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ringá" com sede em Maríngá,
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de
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de 14-3-68
6'2.4'01 - ' Decreto de 14 de
março de 1968 Aprova o
Regimento Interno do Gabinete do Ministro do Trabalho
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62.402
Decreto de 14 de
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contrato de empréstimo celebrado nela União Federal com
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62.40-0
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selho da Indústria Stderú gica
(CONSIDER) - Publicado no
D.O. de 15-3-68
62 .404
Decreto de 15 de
março de 1968 - Declara estado de calamidade pública
nas áreas dos Estados de Minas Gerais e Bahia, que especifica, abre o crédito . extraordinário de NCr$ 800.000,00
(oitocentos mil cruzeiros novos). e dá outras providências
'- Publicado no D. O. de 15
de março de 1968
62.405
Decreto de 15 de
março de 1968 - Declara de
utili-dade pública a "Associação das Obras Pavonlanas de
Assistência". com sede em VItória, Espírito Santo - Publicado no D .'0. de 20-3-68'..
62.406
Decreto de 15 de
março de 1968 - Declara de
utilidade pública a "Sociedade
de Assistência Médico-Social
de. Argirita", com sede em
Argirita, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de
20 de março de 1968
62.407
Decreto de 15 de
março de 1968 - Declara de
utilidaàe pública a "Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância de São Miguel dos
dos Campos", com sede em
São Miguel dos Campos, Estado
de Alagoas Publicado no
D.O. de 20~3-68 .,.,'
62.408 Decreto de 15 de
março de 1968 - Declara de
utilidade pública a "Associação
Assistencial Nossa Senhora d'o
Pernétuo Socorro do Jardim
Paulistano", com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo Publicado no D. O. de 20 de
março de 1968
62.409 Decreto de 15 de
março de 1968 - Declara de
utilidade pública, a "Fundação
de Assistência Social de· Anápolís" (F.A.S.A.). com sede
em Anápolis, Estado de Goiás
Publicado no D.O: de 20
de março de 1968
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Regulamento do Servíco Atua--

rial do Ministério do Trabalho
e Previdência Social e dá outras providências - Publicado
no' D.O. -de 18-3-68
496
62.414 Decreto de 15 de
março de 1968 - Dispõe sôbre
a reestruturação da Universidade Federal Fluminense Publicado no D. O .de 20 e
retif. no de 26-3-:68
498
6,2.415 -'---- Decreto de 15 -Ie
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Pernambuco Publicado no
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Publicado no D.O. de 20 e
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62.418 Decreto de 15 de
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de S-anta Maria para estabelecer, na cidade de Santa
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funcionar na República lia
Brasil - Publicado no D. O.

62.421
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62.42·2
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Ministério da Fazenda; cargos
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e dá outras providências -Publicado no D.O. de 21-3-58 503'
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Cooperativas Tritícolas e outras, dos Estad'os do Rio oran62.424
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62.428 ...:...- Decreto de 19 cl'e
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Decreto de 19 de
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de 14 de julho de 1943 - Publícadc no D. a. de, 22-3-68' .. 508
62.431
Decreto de 19 -te
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de 8 de fevereiro de 19,67 Publicado no D. a. de 20 de
março de 1968
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62.432
Decreto de 19 de
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The Pentecostal of God America Incorporated autorização

62.427
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62.43-3
Decreto de 19 de
março de 1968 - Provê sôbre
'constituição, de Grupo de Tra-:balho Interministerial,
para
estudar- a Importação de zebuínos e bubalínos - Publicado nó D.a. de 20 e rep. no
de 22-3-68
62.434
Decreto de 1:9 de
março de 1968 - Retifica o
Decreto no 55.717, de 2 de fevereiro de 1965 -Publicado
no D. a. de 25-3-68
62.435 Decreto de 20 d'e
março de 1968 - Declara de
Utilidade Pública a. "Maternidade do povo", com sede em
Belém, no Estado do Pará -Publicado' no D. a. de 25 e
retíf.. no, de '29-3-68
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março de 1968 Altera ú.
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setembro de 1964, e dispõe sôbrevo enquadramento de seus
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no D.a. de 21-3-6'8.........
62.437 Decreto de 20 de
março de 19{:i8
Declara
'prioritária ao desenvolvimento
do Nordeste, para efeito de,
isenção de impostos e taxas federaís, a importação de equipamento nôvo e aC"'R."ó"'~n<;,
neste descritos e constaneõoa
à emnrêsa "Rcdolfo G _ Moraes
& Cia.Ltda.", de Fort-aleza
(Ce) Publicado no D. a.
de 2'6-3-68
,
62.438 Decreto de 20 de
março de 1968
Declara
prioritária ao desenvc'vlmento
do Nordeste, pará efeito de
isenção de impostos e taxas
federais,
a
Importacâo de
equipamentos novos. neste desentes e consignados à emnrêsa "Wolf do NOT'deste S.A.
Indústria e Comércio", de Recife (Fe) - Publicado no oo,
de 26-3-68
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1967, os valôres d'as gratifica-

ções pela representação de gabinete para atender, provisoriamente, aos encargos de direção, chefia, assessoramento
e secretariado do .Serviço Nacional de Recenseamento -

Publicado ~ no D. O. de 25-3--ô8 514
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fec'erais a importação de equí-.
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e consignados à e m p r ê se

"CELANESE
Tecelagem
do
Brasil S.A. ",
de Salvador
(HA)
Publicado no D. O.
de 26 de março de 1968 ....
514
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'Nordeste, para efeito de Isençoo de impostos e taxas fedéreis, a importação de equipamentos novos. nesse sescrttose consignados à Emprêsa
"Companhia de Az-ulejos Comércio 0 Indústria de Alagoas:
CACIA", de Maceió (AL)
Publicado no D.a. de ~7
de março de 1968
.524
Decreto de 20 de
março de 1963 - Declara prioritária ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de .ísen-,
cão de impostos e taxas fe-.
deraís, a importação de eouípamentos novos, "neste desorttos e consignados à emnrêsa . "Indústria de Azulejos
S.A." de Recife (PE) - Publicado no D.O. de 27-3-68. 527
62.444
Decreto de 20- de
março de 1963 - Declara prioritária' ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isencão de impostos e taxas federais, a importação de ecul-.
pamentos novos, neste descritos e consignados à emprêsa "Cotorrífícto Othon Be-,
"e1'1',:1., de
Mello S.A.".
de
Recife (Pej Publicado no
D.O. de 27-3-68
529
62.445
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62.443
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Nordeste, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos neste descritos e 'consignados àemprêsa
"SARABOR . S. A. - Regenerado e Artefatos. de Borracha", do Recife (Pe) Publícado no D. a. de 27-3-68 .. 5al
62.446
Decreto de 21 i. d'e
março de 1963 - Extingue a
Caixa de crédito da 'Pesca 8
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 22 e
retificado no de 23-3-68 ..... 532
62.447 Decreto de 21 de
marco 'de 1968 - Atribui competência ao Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP)
para fixa-r novos prazos de
inicio .da obrigatoriedade de
contratar seguros regulamentados pelo Decreto nc 61.867,
de 7 de dezembro de' 1967 -'Publicado no D. O. de 22-3-68
62.448 -

532

ainda não foi publí-.

cado no Diário Oficial,
62.449 Decreto de 21 de
março de 1967 - Declara de
utilidade pública a "Escola
Normal e Ginásio Nossa Senhora das Graças", com sede
em Patos à2 Minas. Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D.a.· de 27-3-68 .,
533
Decreto de 21 de
março de 1968 -- Declara. de
utlhdade pública o "Servícc
Paroquial de Assistência". com
seda -etn Taubaté. Estado- de
'São Paulo Publicado no
D. O .de 27-3-68
533
62.451
Decreto de 22 de
marco de 1968 - Declara de
utdlídac'e pública o "Patronato
e Ginásio Industrial Malhe
Mazzarello" com sede em Ribeirão Prêto. Estado de São
Paulo Publicado no D. a.
de 27-'---3-68
5'33
62.452
Decreto de 22 de
marco de 1963 - Declara de
utilidade .pública ,3,- "Unífica-.
câo Kardecísta". com sede em
Ribeirão Prêto, Estado de São
Paulo Publicado no D.a.
de 27-3-68 . . . . . . . . .
533

62.450
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62.453 Decreto
marco de 1968

22 de
Concedo
reconnecímentc caos Cursos de
Histór-ia .e .de Matemática. .ta
Faculdade de Filosofia, .rjlênclal e Letras. de São Leopoldo
-RGS, Publicado 110 D.O.
de 27c3"68 .....
534

62 .454-

Decreto

de

de

22

de

marco de 1968 -

Declara de
utilidade pública a, jlAssocia-

ção Barão de Souza, Queiroz
de proteção à Infância". com
sede em São Paulo, Estado de
São - Paulo Publicado no
D. O. de 2 7 - 3 - 6 8 5 3 4
62.455
Decreto de 22 de
março de 1968 Instituí a.
fundação .Movímento Brasileiro
de Alfabetízacão
(MOBRAL) - Publicado no D. O.
de 27-3-68
.
" 5?4
62.456
Decreto de 22 de
março de 196'8 --Dispõe sõbre
e. denominação' aa Escola de
Minas de Ouro Preto _ Publicado no D. o. de .':27-3-68
537
ainda não foi publi62.457 cado no Diário O jicial.
62.458 Decreto de 25 de
março de 1968 -Regulamenta
o Capítulo VIII (Títulos 1 e
In, do Decreto-lei nv 22-1. de
28~2-67 Isenções Gerais e
Incentivos _ para· Investimentos
na, Indústria Pesqueira - Publicado no' D. O. de '-26....:3-68
537
62:459-, Decreto de 25 de
março de 1968 - Delega competência para aprovação dos
'Regimentos Internos dos órgãos aa Administração Direta,
Publicado no D O de 26
de março de '1968
542
62.460

Decreto de 25 de
março de 19,68- - Regulamenta
o Capítulo IV, do Título lI, do
Decrete-lei nc. 200, de 25, de
fevereiro de 1967, referente à
delegação de competência Publicado no D. a. de 26-3-68- M3

62.461 Decreto de 25 de
marco de 1968 --'- Altera a tabela ~ de salário mínimo aprovada pelo Decreto ne 60.231,
de 16 de fevereiro de 1967 Publicado no D. O. de 26-3-68 543

Péas,
62.4:62
Decreto de 25 de
março .ide 1968 - Declara de
utilidade pública a "Sociedade
de . Beneficência Humboldt'
com sede no Estado' da Guanabara publícarfo no D.a.
de 29-3-68 ..........•..
546
Decreto de 25 de
62.463
março de' 1968 - Dispõe sõbre a vínculacâo do Instituto
Brasileh-o de, Educação, Ciências e cultura ao Ministério
das Relações Exteriores
Publicado no D. a. de 27 de
março de 1968
546
62.464
ainda não foi pubhcado no Diário O jicial.
62. 465
Decreto' de 26 de
março de 1968 --:.. Regulamenta a importação e desembaraço, nas Alfândeg03.s,a"'as máquinas e' maquinismos que,
pela periculosidade inerente 11.
seu uso, devam ser munidos
de
guarda protetora contra
acidentes', . nos têrmos da Lei
9
11 5.280, de 27 de abril de
1967 -'Publicado no D.O. de
27 de março de 196'8
546
62.466
Decreto de 26 de
março de 1968 Inclui no
Corpo ci'e Oficiais da Aeronáutica, como Quadro de Serviço, o Quadro de Oficiais
Dentistas - Publicado no D,O.
de 27-3 c68
547
62.467
Decreto de 26 de
março d'e1968 -Declara de
uthdade pública o' "Instituto
São José", com sede em São
José dos Campos, Estado de
São Paulo
Publicado no
D. O. de 29-3-68
518
62.468-' Decreto de 2() àe
março de 1968 - Declara de
utilidade pública o "Colégio
Sagrado Coração de Jesus"
com sede em Teresina, Estado
do Piauí - Publicado no D.O.
de 29-3-68
549
Decreto de 26 de
62.469 março de 1968 - Declara de
utflídade pública a 'jFundação
Cásper Libero" com seCi'e em
São paulo, Estado de São
Paulo - Publicado no . D. a.
de 29-3-68 .•...... ,
,. 549
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Põqe,
tas do Impôsto único sôbre lubrificantes e combustíveis líquid-os e gasosos
Publicado
no D.a. de 28 de março de

62.470 -' ainda não foi publicado no Diário Oficial.
62.471 - Decreto - ainda não f.oi
publicado no Diário Oficial.

lS'38

62.472 - De-ereto de 27 de março de 1968- Dispõe sôbre o
planejamento e a execução das
medidas ne-essárt-s à realização da VIII Conferência dos
Exércitos Americanos e dá QUtras providências. Publicado
no D.O. de 28 ID8J:ÇO de U58 549
62.473 - Decreto de 27 de mar'ço de 19'68 - Abre ao Poder
Judiciário - Tribunal Federal
de Recursos - o crédito I':Uplementar de NOroS 237.000,00
(duzentos e trinta e sete mil
cruzeiros novos), para refôrço
de dotação consignada no vigente orçamento. - publicadono Ir-O, de 28 de março
de 19-68
550
o

••••••••••••••••••••

Decreto de 27 de março de 1968 -.:... Delega ao M'inistro da Saúde competência
para designar os .membros do
Conselho Consultivo de ,Erra.dícação da Malária, da Comíssão Nacional de Hemoterapia
e dá nova redaçã-o ao art. 49
da Decreto no 55.242, de 18 de
dezembro de 1964, que reestruturouo Conselho Nacional de
Saúde. - Publicado no DoO.

62.474 -

de 28-3-H8 .

62.475 - Decreto de 27 de raarço de 1968 - Reduz as alíquo-

o

o.

o

-

••• o • • • • • • • o • • • • o' o •• ',

o •••

D.a.

00

•

•

••

de 29'3-68

552

62.478 - Decreto de 28 de março de 19,68 - Autoriza o Mi....

nístro da Fazenda a assinar
aditiv-os ao Convênio existente
entre a Comissão Executiva do
Plano de Recuperação Econômico-Rural da Lavoura Cacaueira (OEPlDAC) e o Instituto
Interamerícano de Ciências
Agrícolas da Organização dos
F.stados Americanos (lIGA).
Publicado no D. a . de 29, de
março de 19088
'.
:553
62.479 - Decreto de 28 de marçode 1968- - Regulamenta0
artigo 36 e seu parágrafo .únlco do Decreto-lei nv 6'7 de 21
de novembro ne 1986, - Publicado no D -O . de 29' de
março de 196,8
',553
o

550

551

62.4.76 - Decreto, de 28 de março de 19'Ô8 - cria o distintivo
do Curso de Informações da. Escola Superior de Guerra, Publicado no D. O. de 29 de
março de 1968 ....
551
62.477 -,- Decreto de 28 de' março de 1968 - Estende as disposições do Decreto nc 62.404,
de 15 de março de 19-58, às
áreas do Estado do Pará, que
declara em estado de calamidade pública. - Publicado no

o

o •••• ,
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rtamente, a Sede da 5a. Companhia Independente -de Saú-

~H.863 - '

de, de Curitiba para a Cidade

de Castro, Paraná. - Publicado ,no D.O. de 1-6-67 e retificado no- de 4 de janeiro de
1968 . .

557

61.438 - Decreto de 4 de outubro de 1967 - Declara a ceesaçâo da exploração dos 8,e1'-:

viços de energia elétrica - no
município de maceré, Estado

da Bahia e outorga concessão
no mencionado município, à
Companhia de Eletricidade do

Estado da Bahia .e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 6 de outubro de 1967
e retificado no de 11 de ja-.
neiro de 19ti8
'
., 55·7
ôl .445 -

Decreto de 4 de outu-

bro de 19,67 - Declara de utilidade pública, para fins de

19ü8 . . . .'....................

quadramento nas séries de
class-es e classes singulares integrantes do Grupo Ocupacional r--: P. 1.700 - Medicina
Farmácia e Odontologia. dó
Quacm de Pessoal do Ministério
da Marinha.
Publicado no
D.a. de 4 de dezembro de

Decreto 'de 6 de dezembro de 1967 - Regulamanta o Decreto-lei número 76, de
21· de novembro de lJ66, e de-o
mais dispositivos legais sôure
a matéria, estabelecendo normas para a alienação,' a
ccupaçâo e o 'uso de unidades
residenciais em Braaílla..
Public.ado no D. O. de 9 de
janeiro de 1968
558
61. 933 - Decreto de 22 de dezembro de' 19'5·7 - Retifica a
classificação dos cargos de nível superior da extinta' Ccmíssão do Impôsto 'Sindical,- aprovada pelo Decreto nv '60.9'18,
de 10 de julho de 1967. e dispõe sôbre o enquadramento
'de seus atuais ocupantes Publicado no D. a. ã'e 3 de janeiro de' 1988
558
Decreto de 23 de dezembro de 19;$7 ~ Dispõe sôbre a regulamentação do exsrcreio da profissão 'de Técnico
de Administração e a con ti:...
tuíçâo do Conselho Federal de
Técnicos de Administração, de
acôrdo com a Lei nv 4':'769,
de 9 de setembro de US5" é
dá 'outras provldêncías , -Publícado no D. O. de 27 de dezembro .de 19-67 'e retificado no
de 5 de janeiro de 1968
559

61. 934 -

desapropriação, área destinada
à bacia de acumulação, do
aproveitamento da energia hídràulíca de um trecho do rio
Paranapanema, município de
Carlôpclís, 'Salto de Itararé 'e
Santana do Itararé, Estaco do
Paraná. - Publicado no D.a.
de 9 de outubro de 1967 e retificado no de 7 de março de
61.815 - ' Decreto de 1 de dezembro de 1967 - Altera o en-

PMs.
19S7 e retificado no de 8 de.
janeiro de 19-68
557

60.784 - Decreto de 31 de maio
de 1967 - Transfere, provísó-

557

Decreto de 22 de dezembro de 19'67 '- Ret'fíca o
Decreto nv 59/334.; de 1-12-6fi,
que reconheceu príor-ítária ao
desenvolvlmentr, d-o Nordeste,
para efeito de Isenção de taxas
e impostos federais, a importação de equipamentes novos

61.93'5 -
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consignados à emprêsa "Indústrias Alimentícias Carlos
de Brito S.A.", de Recife
- Publicado no D. O. de 7 de

dezembro de 1967' e retífícado

no de 5 de Janeiro de 1968 ..

558

Pãgs~

mental' de NCl'$ 215.000,00
(duzentos e quinze mil cruzeiros novos) , para rerôrço. Publicado no D. o. de 2-5, de
dezembro de 1967 e retificado
no de 5 de janeiro de 1958 560

61. 937 - Decreto de 2-2 de dezembro de 1967 - Abre ao Mi-

61.952- Decreto de 22 de dezembro de 1967 - Abre à' Pre-

nistério do Interior - Administração do Território Federal
de Rondônia,' o crédito suplementar de. NCr$ 185.225,00

sidência da República o crédito suplementar de NCr8 ....
1.604.450,00 rhummnhão. seiscentos e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta cruzeiros

(cento e oitenta e cinco mil,
duzentos e vinte' e cinco cruzeiros novos) ,para refôrço de

novos) , 'para, rerôrec de dota-

dotações do vigente Orçament o . - Publicado no D.a.de
26 de dezembro de W6:7 e retífícado no de 5 de janeiro de
1968

, . . . . ..

559

61.939 - Decreto de 22 de dezembro- de 1967 - Retifica os

artigos

19

e

29

do Decreto

TI Q

61.739, de 23 de 'novembro de
1967., Publicado no D .,0. '
de 26 de dezembro de 1967 e
retificado no de' 5 de janeiro
de 196'8
..... .....

:55~

Decreto de 22: de dezembro ci'e 1967 Abre ao
Ministério da Indústria e do
Comércio o crédito suplementarde NGr$ 4A74,00 (quatro
mil, quatrocentos e setenta e
'quatro cruzeiros novos), para
refôrço .de dotação orçamentária consignada no vigente -orçamento - Publicado no D. O.
de .2,6 de dezembro de 1967 e
retificado no de 5 de janeiro
de 1:;'38
560

61.94.0 -

Decreto de 22 de dezembro de 1967 - Abre ao Mínistérioda saúde o crédito
suplementar de NCrS
.
3.'5'75.000,00, para rerôrço de
dotações consignadas no vigente orçamento. - publicado
no D.O. de 2,6 de' dezembro de
1968 .e retificado no de 5 de
najelro de 1968
&50

61. 946 -

61.950 --,- Decreto de. 22 de dezembro de lS'67 ,---'- 'Abre ao Poder Judiciário Justiça do
Trabalho - 'I'rrbunal Regional
do Trabalho e Juntas de Conciliaçã-o e Julgamento da Segunda. Região. o crédito suple-

ções orçamentárias consignadas- no vigente orçamento Publicado no D. O. de ,26' de
dezembr-o de 19'67 e retificado
no de 8. de janeiro de 1968 5'30
61. 957 - Decreto de 22 de' dezembro de 1967 Abre ao
Mmistér.ío da saúde o crédito
suplementar de INiCr$ ....'.
8.367 ;045;74 (oito milhões, .trezentos e sessenta e sete mil,
quarenta e seis cruzeiros novos
e setenta e· quatr-o centavos),
para refôrço de dotações consignadas no vigente orçamento. - publicado no D. O. de
26 de dezembro de 19S7 e retífícado no de 8 de janeiro de
19'68

560

Decreto de 22 de' dezembro de 19-67 Altera -o
preço mínimo básico para financiamento e aquisição de
sísal, da. safra 1S57-'68, fixado
pelo- Decreto no 59.,8-15, de 19
de novembro de 19-66 e revisto
pelo Decret-o número '60.778;
de 30 de maio de 19S7. _ Publicado nó D.O. de 2'7 de dezembro de ·19-87 e retírfcaão.no
de 8 de janeiro de 1~'38 .

561

61. 9'55 -

61.86,6 - Decreto de 22 de' dezembro de 1967 - FiXa os preços mínimos básicos relativos
à safra de 19,58-,69,' para o algodão, arroz. farinha de mandioca, refjão e milho das Regiões N01'te e Norríesta - Publícado no D.O. de 27 de dezembro de 19,5'8 e retificado no
de8 de janeiro de 19-58· ,..
551
61. 971 - Decreto de 22 de dezembrc de 193 i --,- Aprova a
incorporação de diversas em-
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prêsas concessíonánías de serviços ,públioospela. Centrara
Elétricas Fluminenses S.A. CEL'F, transfere díreítos e
obrigações e dá outras providências. - publicado -no D,O.
de 3 de .janeíro de 19-58
56:

61,994 - Decreto de 28- de dezembro de 1967 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desaproprjaçâo pela Rêde F,errovíãna
Federal
S.A.,
as
áreas de terreno e respectivas
benfeitorias situadas fora da
faixa de domínio da vtecão
Férrea do Rio Grande do Sul,
necessárias à construcâo de
variante, pâtdos, de tr-iagem,
registros de estações e obras
de arte, no Estado do Rio
Granded-o 'Sul. - Publicado
no D, O., de 9 de janeiro de
janeiro de 196~
563

61. 973 -

Decreto de 27 de de1967 outorga
concessão à Rádio Clube de
Salvador Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora na cidade de Salvador, EEta,do da Bahia.
Publicado no D, O. de 3 de janeiro de 1968 ",., .. ,' . , "

zembro

vde

562

ocupantes.

zembro de 19ô'7 -

Publicado no

de 29 de dezembro de
1967 e retífícado no de 8 de
janeiro de 1968

D. O,

5'62

61.975 - Decreto de 27 de dezembro de lS'S'j.
Declara
extinto o Serviç-o de Allmentaçâo da Previdência Social
(SAPS), cria Comissão Liquidante do órgão e dá outras
providências. . :. . . . Publicado no
D.-O. de 28 de dezembro de
19'67 e retificado no de 8 de
janeiro de 19ô8
' ... ',. . .. 553
61. 9713 - Decreto de 27 de dezembro de H67 - Retifica a
clarsífícação vdos cargos de nível superior do Departamento
Admínistratívo do Pessoal Cívl,
aprovada pelo Decreto número
55.095 de 1 de dezembr-o de
196-4, com suas' alterações. ,"Publicado no D. O. de 3 de ja..
neirc de 1968 ..... , .. ,....
563
61. 98&

~

Decreto' de 28 de deDispõe sô,brea execução do art. 23, ~ 1()
do Decreto-lei nc 1'54, de 10 de
fevereiro de 19'37, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 29' de dezembro de
lS'3'7 'e retificado- no de 9 de
janeiro de 1968

Decreto de 28 de deDeclara de
utilidade pública, para fins de
desaproprtação pela Rêde Ferroviária Federal S.A., as áreas
de terreno e respectivas benfeitorias sítuedas rora da faixa de domínio da Viação, Férrea do 'Rio Grande do Sul,
nenessáa-ías à construção de
variante, ,pátios de triagem,
registros de estações e obras
de arte, no Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D.O, de 4 de janeiro de
1968 . .
,.
564

61.8,95 -

61.974 - Decreto de 27 de dezembro de 1967 - Retifica a
classificaçã-o dos cargos de ní-.
vel supetíor: do -Departamento
dos
Correi-os e, Telégrafos,
aprovada pelo Decreto número
59.'074, de ,5 de dezembro de
1966, e, dispõe sôbre. o enquadramentc
de
seus
atuais

zembro-ríe 1967 -

56'3

61. 996 - Decreto xía 2,8 de dezembro de 1967 --'- necIa.ra de
utilidade pública, para fíns de
desaproprtaçâ-, pela Rêde Ferroi.iária Federal S.A" as áreas
de terreno e respectivas benrettcnes situadas fora da faixa de domínio da Viação Pér-.
TEa do
Rio Grande do Sul,
necessárias à construção de
variante, pátios de triagem.
reg.strcs de estações e obras
de arte, no Estado do Rio
Grande do Sul, - publicado
no D.O. de 4 de janeiro de
1968
[.i6!
61. 997 - Decreto de 28 de dezembro de 19-67 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pela Rêde Ferroviária Federal, S.A., as áreas
de terreno- e respectivas benfeitorias situadas fora da faixa de 'domínio da Viação Férrea do Ri'Ü Grande do Sul,
necessárias à construção de,
variante, páttos de triagem)

xxxvtír
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registros de estações e obras
de arte, no Estado do Rio
Grande do -Sul. ~ Publicado
no D.a. de 4 de janeiro de
1968 . . "
"".......... 564

61. 999 - Decreto de 28 de dezembro de 19,67 - Autoriza a
ICOMINAS S.A. - Emprêsa

de Mineração a lavrar minério
de ferro, de manganês e acre
no município de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais
- Publicado no D. O. de 4. de
janeiro de 19'38
".. . . .. 504
62,000 - Decreto de 28 de dezem de 1967 - Declara de utilidade pública, para fins de

desaproprtação em 'Javor da
Petróleo Brasileiro S.A.
PET:ROBRAS, terras e benfeitorias no município de Sal-

vador, .Estado da Bahia.. -

Publicado no D. O.
janeiro de 19'68

de

4 de
567

62.001 - Decreto de 2& de dezembro de 1967 - outorga à
Fábrica de papel Primo 'I'edesce S. A., concessão para
aprovedtamento hídráulíco de
um trecho 'do rio <;].0 Peixe, no
mumcípto de Rio das Antas,
Estado de Santa Catarina Publicado no D. O. de 4-1-68 568

62.002 - Decreto de 28 de dezembro de 1967 - -rrenrere da
Prefeitura Municipal de Paraíbuna para a Centrais Elétricas de. São Paulo S. A.,
concessão para produzir,
transmitir e sfístrfbuír energia elétrica no município de
Parafbuna,
Estado de
São
Paulo e dá outras providências - Publicado no [:'.. 0. de
4-'-1-68 .. ".... "................ 569
62.003 --.-,- - Decreto de 28 de dezembro - de 1967 - Transfere
da Prefeitura Munícípal de Astorga para a Campanhía Paranaense de Energia Elétrica a
concessão' para -díztrfbuír energia _elétrica .no município de
Lobato, Estado do Paraná Publicado no D. o. de 4-1-68569
62.006 - Decreto de 29 de
zembro de 1~67 - Dispõe
brc os incentivos previstos
Decreto-leí n955, "de 18

desôno
de

novembro de 196-6 - Publicado no D.O. de 29-12-67 e retificado no de 9-1-68
"-570
61. 008 -

Decreto de 29 de dezembro de 1967 - Autoriza a
Companhia Paulista- de Fôrça
e Luz a - construir linha -de
transmissão Publicado no
ID.O. de 4-'-1-88
570

62.009 - . Decreto de 29 de dezembro de 1967 - Outorga ao
Depar-tamento de Aguas e
Energia Elétrica do Estado de
Minas Gerais concessão para
distribuir energia elétrica nos
munícípíos de Barão de cocais,
Bom Jesus do Amparo e José
de Melo, no Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 4-'-1-68
"... 570
G2.010 - Decreto de 29 de dezembro de 1967 - Outorga à
Centrais Elétricas de Goiás
S. A. concessão para produzir e distribuir energia elétrica
no município de Bela Vista de
Goiás, Estado de Goiás - Publicado no ET.O. de,4-1-68 .. 571
62.011 - Decreto de 29 de dezembro de 1967 - Autoriza a
Companhia Paulista de Fôrça
e Luz a construir linha de,
transrníssâo _ publicado no
D.O. de 4-1-68
,. 571
62.012 - Decreto de 29 de dezembro de 1967 - Declara: a
cessação da exploração dos
serviços de energia elétrica no
distrito-sede do município de.
Sobral, Estado do Ceará, outorga concessão no município
de Sobral, Estado do Ceará à
Companhia de
Eletrifi-cação
Centro-Norte do Ceará e dá
outras providências --: Publícado no 'D.O. de 4-1-$8
372
Decreto de 29 de dezembro de 1967 - Autoriza a
Líght _ Serviços de Eletricidade S. A. a reconstruir linha
de transmissão publicado
no D.O. de 4-1-68

62.013 -

572

62..014 --'- Decreto de 29 de dezembro de 1967 - Autoriza a
Companhia 'Elétrica caiua a
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DECRETO N.'? 62.038 -'JANEIRO

DE

DE

3

DE

1968

Dispõe sôbre o
enquadramento
de
servidores do . Instituto de Previc!,fincia e Assistência dos Sernidores do
Estado e dá outras provid~nci(ls.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituíçâo, e
tendo em vista o disposto nos artigos
2.° e 3.9 da Lei 'n.v 3.967, de 5 de outubro de 1961, decreta:
Art.

1.9 Fica aprovado, na forma

dos anexos, o enquadramento dos
servidores do Instituto ele Previdência e Assistência elos Servidores do
Estado, amparados pelos arts. 2.9 e
3.9 da Lei TI.O 3.967 de r,. de outubro
de 1961, bem COlTIO a respectiva re.:.

laçâo nominal.
Art. 2.9 Os valôres dos níveis de
vencimentos dos cargos a que se refere o artigo anterior, são os CDl~St8,11
t~B- da Lei n.c 3.826. de 23 de novembro de 1960, reajustados pelas Lei
u.c 4.069, de 11 de junt-o de 19G2 numero 4 ~42. de 17 de julho de '1963.
nO 4.345, de 26 de junho de 1964
n.c 4.863.. de 29 de novembro de 1965.
Decreto-ler n.v 81. de 21 de dezembro
de 1966. e Lei n.c 5.368, de 1.9 de
dezembro de 1967.
Art. 39 Os efeitos dêste decreto
prevalecem a partir de 6 de outubro
de 1961, exceto quanto aos naturaltzados após essa data.vpara os quais
o enquadramento terá' vigência a
partir da data do decreto de naturalização.
Art. 45" O órgão de, pessoal competente apostüará os títulos dos ser-

vidores abrangidos por 'êste Decreto,
ou 005 expedirá aos que não os possuam, observando o disposto no artigo
188 do Estatuto dos Funcionários PÚblicos Civis da União.
Art.. 5.Q· O pessoal exc.uído do enquadramento de que trata êste Decreto, per nã-o preencher!x3 requasttos dos arts. 2.'J e 3.9 da Lei número 3.967. de 5 de outubro de 1961, e
respectiva. regulamentação, é mantido, temporàrfamente, na c-o-ndição em
que se encontra, até que tenha examinada a respectiva situação em
face do disposto no parágrafo único
do art. 23 da Lei n.c 4.069, de 11
de junho d-e 1962,
ou no art.. 177,
§ '29 da Constituição.
Art. 6.9 O enquadramento a que
se refere êsta decreto não uomojogará situações que. em virtude de
sindicância, devassa ou inquérito administrativo, venham a, ser consideradas nulas, ilegais ou ôcntrártas às
normas 'administrativas vlacntes
Art. 7.9 As despesas C('n.L a execucão dêste Decreto serão atendidas
r.elos recursos orçamentários próprios.
Art 8.9 rsstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação .te'7i)gU{',RS as disposições em contrárto.

Brasília, 3 de janeiro de 1968; 147'1
da Independência e 80Q da República.
A

COSTA

E

S:.lVA

Jarbas G. Pasoerinho,

Os anexos a que se refere o aTtigo
19, foram publicados no D. O. (Su:'
plemento) de 15 e retificado no de
19-1-66.
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DECRETO NQ 62.039

~ DE

3

DO-- PODER
DE

JANEIRO DE 1968

Aprova o enquadramento _definitivo do
pessoal do Instituto de Previdência
e Assistência dos sennaores do Estado, beneficuuic pela Lei n? 4.060,
de 11 de junho de 1962, parágrafo
único do art. 23, e dá outras providências.

o Presidente da República, usanoo
da atribuição que lhe confere o artigo
83,· item- li, . da oonstítutcâo e tendo
em vista o disposto no parágrafo úní-

EXECUTIVO

Art. ,69 ,:!tste Decreto entrara em
vigor na data da' sua publicação, revogadas as disposições em con trãno
Brasília, 3 de janeiro ele 1968;
1479 da Independência e 800 da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G, Passarinho

Os anexos a que se refere o artdgo

19 , foram publicados no D. O.

31-1-68.

DECRE;TO N'? 62.04D
JANEIRO' DE 1968

co do artigo 23 da Lei no 4.069,- de

11 de junho de 1962, e o'<que consta
do processo

DASP no 5.590-67, dE:-

ereta:

Art. 19 Fica aprovado, na forma-dos
anexos, o enquadramento deüntüvo
dos- servídorea do' Instituto de Previdência e Asalatênola dos Servidores oo
Estado Administração Central e
órgãos Locais e Conselho Fiscal (IPASE), em exeroíoío a 11 de junho
de 1962, amparados -pelo parágrafo
único do artigo 23 da Lei nc ·~.D69, de
11 de junho de 1962, bem como a H:Spectlva relação nominal.
Art. 29 Os vajôres dos níveis de.
vencímento indicados nos anexos a
que se refere o art. 19, sêo os prev.stos no Anexo I da Lei no 4.069, de
11 de junho de 1962, e em leis poe-

terrores.

Art. 39 Os enquadramen tos previatos neste decreto vigorarão a partu
de 15 de junho de 1962, exceto quanto
aos naturalizados após essa data, para
os quais o enquadramento terá vigência a partir da data do decreto de
naturalização.
Art. 49 O órgão de pessoal compe-

tente apostdlará os títulos dos servidores abrangidos por êste dec-eto, ou
expedirá as. portarias declare.tortas eos
que não os possuírem, observado o artigo 188 da Lei nv 1.711, ce 28, de

outubro de 1952.
Art. 59 O enquadramen to ora' aprovado não homologa situação que, em
virtude de sindicância ou tnouérno administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas admínístratívas em vigor.

(Su-

plemento) de 15 e retificado no de

DE

3

DS

Concede à sociedade nonon, Jl!ugaw,
Hamipsnire & Co. Limiteâ autorização - para continua?' a tuncumcr
na RepUbltca. co erasu,

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe contere o artigO 83, item n, da Constrtuíção, e
nos termos do Decreto-Ieí nv 2.527,
d,e-2'6 de setembro de 1940, decreta:
Artigo úníco. Ê concedida à scoíeda de Ncrton, Megaw, Hampshn-e &
00, Límrted, cem sede na cidade de
Londres, Inglaterra, autorizada a tuncronar através de decretos reuereis.
o último dos quais so-b o nv 55.365.
de 31 de dezembro de 19f4. auton-.

zaçãc para continuar a funcionar na
República do Brasil, com o capttat
destinado às atividades da filial te-asneíra, elevado para NCrs 34.gr;,5,:~:~
t trtnta e quatro mil,
novecentos e
sessenta e seis cruzeiros novos e rrmta e três centavosj , por melo da correçâo monetarta oos valores do :\ti Ire
Imobilizada, nos termos da Lei numero '4.357, oe 16 de junio- de 1934,
consoante resolução aprovada pela
Dcretoría. em reunião realizada '1 lO
de

janeiro de

19'67, obrtganüc-se a

mesma sociedade a cumprir Integrarmente as íeis e regulamentos em '-'1·
goro ou que venham a vigorar. sõ'r-

o objeto da presente autortzacao .
Brasília, 3 de .janen-o üe 19:';8:
147<·> da Independência e SUo dn
Repubtíca.
A,

COSTA

E SILV.'\.

Edm"undo de Macedo Soare8

AToS

DO PODER ,EXECUTIVO

DEC'R.ETO Nv 62.041 ...,- DE 3

JJj,

JANEIRO DE 1968

Conceue. reconnecimento à FaCUWQ17e
Estaduaz de 'Cté"nctas ·~·conr:.I1-~c(!S
de Apncaran;a .~ Estado dopanma.

o Presidente da Repúblíca. usando
da 'atribuição que lhe contere o ar-.
tlgo 83, item ri, da Constrtuiçao. de
acordo com o artigo 14 da Lei numero 4.iJ24, de 20 de dezembro de
[961, e tendo em vista o que consta
do processo nv 16.65-6, de 19,813 ('101.
2 do processo nc 3'U.2'53-52), do Depar-tamcnto de Admíntetraçâo do M1nístérto da. Educação e Cultura, decreta:
. I
Art. 19 :Ir. concedido reconhecimento
Faculdade Estadual de Ciências
Econôrmcas de Apucarana - Estactu
do Paraná.
á

Art. 29 ~ste decrete entra em vi-.
gor na data de sua probllcação.
Brasília, 3 de janeiro de 19;:.18;
147° da Independência e 80!? da
.Repúbnoa .
A.

COSTA E SILVA

'I'arso Dutra

DECRE-TO

NQ 62.042 DE
JANEIRO DE 1968

4

DE

Attera o enquadramento dos cargos,
funções e- emPTêgos do Quadro de
Pessoal do Ministério da Aemnáutica.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição, tendo
em vista o disposto na Lei ne 3.780.
de 12 de julho de 1960, e em cumprimento ao Acórdão proferido pelo Tribunal Federal de Recurso-s na Apelação Cível nv 13.980 do Estado da
Guanabara. Decreta:
Art , 19 Fíca alterado o enquadramento dos cargos, funções e emprêgos
do Quadro de Pessoal ...-: Farte Permanente do Ministério da Aeronáutica.aprovado pelo Decreto nv 51.516;
.de 25 de junho de 1962, e modificado
pelo Decreto nv 54.261, de 4 de setembro de 1964, na parte referente a
série de classes de 'Bntelador e EstQfador, código A-903 para o fim de
considerar incluído
Luiz
Donaco

Guayanaz em cargo vago existente-na
respectiva classe A, nível 8.· decorrente
do enquadramento de uma função de
Auxiliar
de Entelador, referência
"17",. da antiga Tabela Numérica Especial de Extranumerárfo-Menealiste
da Fábrica do Galeão, daquele Ministério, em sue rôra transformada: a
função .de - extranumerário-diarista
ocupada pelo indicado servidor até' 23
de dezembro de 1946-e na qual é _con ..
stderado reintegrado, por fôrça d-e decisão judicial transitada em julgado,
Art. 2° Em decorrência do disposto
no artigo anterior, a relação nomína.í
anexa ao Decreto no 54.261, de x de
setembro de 1964. na parte concernente à classe A, nivel 8, da série de
classes de Entelador e Estotadorv passa a figurar com as seguintes alterações:
Código: A-903.8.A
58 cargos (.14 vagos)
44 - Referência-base

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

44

~

Luiz Donato Guayanaz

Art;. 39 As modificações a que se
refere o presente Decreto vigoram a
partir de 1Q de julho de 1960.
Art. 49 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4. de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.
A. COSTA E- SILVA

Márcio de Souzà e Mello

DECRETO N° 62.043
JANEIRO DE 1968

DE 4DE

Autoriza. a cessão gratuita de terreno
na .forma que menciona.

o Presidente da República,_ usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8?, inciso II. da Constituiçáoe
de acôrdo com o artigo 1 Q do Decreto-lei 'no 178, de 16 de fevereiro de
1967,decreta:
Art. 19 Fica autorizada a ceasâo
gratuita à Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emlssâo
(LABRE)',
Seção de Sergipe .üe um terreno de
acrescido de marinha com - a área de
6136586 mz (Seiscentos e -treae metros

6

ATOS···

no

·-PODER .EX?CU(['IVD

quadrados e seis mil quinhentos e oitenta e seis centímetros -quadrados) ,
situado no. prolongamento das Avenidas Ivo do Prado -e Augusto Maynard;
em Aracaju, Estado de Sergipe, tudo

de acôrdo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Minis-

tério da Fazenda sob o número 12.179,
de 1967.

Art. .29 Destina-se o terreno conetruçâo da sede social e do Clube dos
Radioamadores da cessionária,
tor'"
nando-se nula a cessão, sem direito
à

avqualquer indenização, Independente

de ato especial, se f61' dada ao terrena, no todo ou em parte, aplicação
diversa ou se houver inadimplemento
de cláusula do contrato que deverá ser
lavrado em livro próprío do Serviço
do 'Patrimônio da União.

Brasília,

147Q da

República,
A.

4 de janeiro de 1968;
Indep-endência e 80Q da

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO

N.rl

62,044

DE

4

DE

JANEIRO DE 1968

Concede reeonhecimento: à Faculdade
de Ciências Médicas dos Hospitais
da Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo,
O presidente da República, usando
dé\. atribuição que lhe confere 6' item
n.c lI,do art. 83,_ da Constituição, de
acôrdo com o art .. 14, da Lei número
4.024, de 20 de dezembro de 1961 e,
tendo em vista o Que consta do Processo MEC nv 14.8613-67, decreta:
Art. 19 .:É concedido reco-nheciment-o
à Faculdade de Ciências Médicas dos
Hospitais da Santa Casa de Misericórdia de São paulo, mantida pela
Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho daquele Estado.
Art. 29 :E:ste decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da

Repúblíca.
A.

COSTA E SILVA

'Farsa. Dutra

DEORETo NQ 62. 045 -

DE 4 UÉ,

JANEIRO DE·1968

Autoriza o Ministério da Aeronóunoo
a aceitar doacão -de. terreno em Figueira - Município de viamão (RS)

o Presidente ia República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituiçã-o e tendo
em vista os- artigos 1.165 e 1.180 do
Códígc Civil, decreta:

Art. 19 Fica o Ministério da Aeronáutica autcrízado a acebtar li doação da área de 20. 640m2 (vinte mil
seiscentos e quarenta metros quadrados) na cidade de Figueira, Município
de Viamão, gstado ,)0 Ríc Grande do
Sul, que Mário .Martáns r sua mulher
Schirley 'I'herezínha Soares Martins
pretendem fazer ao Mi,nistério, tudo de
acordo COm o processo protocolado na
Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, sob o número OÕ-01-56:88-'Ü5, do
qualvconsta a planta do terrena.
Art. 29 Destina-se essa area à Instatacão de um Radiofarol. Não Direcion-al (NDB) para a Diretoria de Rotas Aéreas.
Art. 3° A escrttura de doação servilá corno titulo de propriedade para
efeito de transcrtçâo no Registro de
Imóveis.
Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubücação,
revogadas as disposições em oontrárío.
Brasília, 4 de janeiro de 19-68;
da Independência- e 80 9 ::1 a
República.
1479

A. COSTA E SILVA

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 62. M6 -

DE 4 DE

JANEIRO DE 19,68

o enquadramento dos cargos, funções e empregos do Instituto de Premaencia e Assistencia
dos Servidores do Estado, e dá outras proouiênciae,

Re~iJica

o Presidente da República, usando das atrrbuiçôes que Ihe vconfere Q
artigo 83, item lI, da Constituição,

Aros no

:!?ODERÉXECUTIVÓ

e tendo em vista o artigo 56 da Lei
nv 3.780 de 12 de julho de 196'Ü. decreta:
Art. 19 Fica retificado na forma
dos anexos, o enquadramento dos
cargos Iuncôes e empregos do Instituto d'e Prevídêncla e Assistência dos
servidores do Estado (I. P . A. S. E. ) ,
aprovado pelo. Decreto' nc 51. ?'40 de
28 de outubro de 1961, bem COmo a
relação nominal que o acompanhou.
Parágrafo único. A partir de 3 de
setembro de 1:96,2 a classe de Asccnsonata, GL-304 passa a ter a estrutura determinada na Lei número
4.12{) de' 27 de agôstc de 1962 de
acôrdo com a tabela anexa.
.
Art. 29 Os efeitos da presente retificação vigoram a partir de 19 de
julho de 1960 salvo quanto aos decorrentes do 'disposto no parágrafo
único do artigo anterior. que prevalecem a partir de 3 de setembro de
1962, e aos provimentos posteri-ores a
1Q de julho de 1960.
Art. 39 Fica sem efeito o Decreto
no 51.6'69, de.17 de janeiro de 19-63.
Art. 49 Ressalvado o dispostoineste Decreto continuam em vigor as
disposições' do Decreto no 51. 340, de
28 'de outubro de 1;961.
Art. 59, OÓl'gáo de pessoal competente apostilará os titulas dos funcionários cuja situação rôr alterada
por êste Decreto.
Art. 69 A· despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta: das
dotações orçamentárias próprias do
Instituto de Previdência e Assi-stência
dos Servidores do Estado.

Art. 79 mete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. ~'e
vogadas ras disposições em contrário.
Brasília,

1479

da

4 de janeiro de 1968;
Independência e 8{)'? da

República.
A.

COSTA E SILVA

Jarbas G. Passarinho

Os anexos' a que se .refere o artdgo
1°, foram publicados no D. O. (Suplemento) de 15-1 e retificado no de
9· e no de 15-2-68 ~

DECRETO N.o ·62.047
JANEIRO

~ DE

5 DE

DE 1968

Autoriza o cidadão Walter Dtto Laure a comprar pedras' preciosas

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item ~I, da Constituíçâc e
tendo em vista: o Decreto-Jeí n.c 466,
de 4 de junho. de 1938, decreta:
Artígo vúnico , Fica autorrzadc o ctdadâo Walter Otto Laure, residente
em -reorno .otont, Fic;tado de Minas
Gerais, a comprar pedras preciosas
nos têrmoa do Decreto-lei n.c 466, q.e
4 de junho de 1938, constituindo título d-esta autorização uma via auténtica do presente Decreto.
Brasília, 5 de janeiro de 1968;
147.9 da
Independência e 80.9 da
Repúblíca ,
A.

COSTA

E SILVA

Ant6nio Delfim Netto

DECRE.TO N.Q 62.048 JANEIRO DE 1968

DE 5 DE

Outorgaã Companhia de Bletrícuiade de Pernambuco concessão para
'dtstribuir, energia elétrica em âsoerscs municipios do Estado de Pernambuco.

o Presidente da República', usando
da atribuição que lhe confere o ertígo 83, item II da Consttttucâo, e
nos têrmos do art. 5.Q rio Decreto-lei
n.v 852 de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 1.Q E' outorgada a Companhia
de Eletricidade de Pernambuco, ccncessão para dístrtbuir energia elétrica nos muntcipzos da Brejmnu. Bodocó. Caíumbí,
caorooo,
Carnatba,
Cedro, EXu, uranitO, .ttaioe, .jjnrajuba, rtepetím, .ratauoa, Saíre, seroa,
sondao, Serrita, Sitio dos Moi-eiras:
't'ereamna, ,Triunfo, 'j'acíra, Ten~
Nova, Tuparetama. Trinda-ae,. Verdejante e Santa Mana da Boa Vista,
Estado de Pernambuco, ífcandc autorizada a estabelecer o sistema de
distribuição constante do projeto
aprovado.
Art. ,2 o A concessionária fica oort ~
gada a cumprir o disposto no Código-

Aros:

8

DO PODER EXE:CUTívó

de Aguas, leis 'subseqüentes e seus regulamentos.
ArL .3.9 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 4.9 Findo 'o prazo de concessão, os bens e instalações que nu momento, exístírem. em- tunçao dos serviços concedidos, reverterão li Unlâo.
Art.. 5.9 Aconcéssionaria

poderá

requerer que a concessão seja renevada, mediante as condições que v1'8rem li '5:e1' estipuladas:
Parágrafo único,

A concessionária,

deverá entrar coni o pedido a que
se refere -êste artigo até seis (I) 1 meses antes de -fíndar o prazo de vigência da concessão, sob pena do seu
silêncio ser _interpretado co-mo desistência da renovação.
Art. 6.9 0 __presente .Decreto entra
em vigor na data da sua publíe-ição,
revogadas as disposições em contrario.

.

Brasília.
147.° 'da
República.

e· de

janeiro de ]968;
Independêncta e 80. 0 da
SiLVA

A. GOSTA

DECRETO N ;962.049
'JANEIRO DE 1968

DE

5

DE

Transfere da Bmaréea de Fôrça e
Luz, de Apiai' pata a Prefeitura ~ljtln
.nicipal de Apiai a concessão para

transmitir

e

E SILVA

José .Costa

José Costa Cavalcanti

proâuetr,

seus regulamentcs .
Art. 4.9 :Este Decreto entra em vigor na data de' sua publicação, revogadas. as disposições em contr-árto .
Brasília, 5 de janeiro de 1968;
147.9 da Independência e 80.0 da
Repúbhca ,

A, COSTA E

energia

de São' Paulo, de que era titular a
Empresa à-e Fôrça e Luz de Apiaí em
virtude do Decreto nc 30.164, de 14
de novembro de 1951, b-emC-Dmo autorizada a transferência para a Prefe-. cura Municipal de AJ.:;a.í dos bens
~ .instalações vinculados EL{)S serviços
de energia elétrica
do ríístrtto
rte
.Aprai. município de Apíat, Estado de
-8{ifl Paulo,
ArL 2 S Fica. ampliada a zona de
concessão para
distribuir
energia
elétrica da Prefeitura Municipal de
Apiai, pela tncrusàc dos distritos de
.Barra do Chapéu, Araçaíba e rtaoca.
do municípío de Apiaí, Estado de .Sâo
Paulo.
'
Art. J." A co-ncessionária ucu obrigada a cump-ír o dtaposto no cójigo
de Aguas<lJecreto TI.o 24.643, de 10
de julho de 19:34;; leis subseqüentes e

.Aetritnur

elétrica

no
distrito t!.e
ApitlÍ:. murucuiio d'e ApWI, -Bstaao
de São Paulo e dá outras- nrcui-'

.âéncias,

o Presidente da República, usando

da atríbuiçâo Que lhe .coufere .» art!go83, item 11 (ia 'Constitu'ição, ,e
nos termos -dcsarts. 14:} , e 150 QO
Oódtgo de A,guas'(Decreto n.c 24. 64ij,
de. 19' -de junió ..de, 1934) ,cOrt~binadQs
com o art., 5,9 do-Decreto-Ieí ,nÚIW~
rc 8.52;, d·e'll ,d,e novembro de 1938 '.e
com oart.:.64 do '.l)ecreto;n9 41,019,
de.26 ris ·feY-eÍ-eiro'de lfI57d8f:('eta:

Art.1.9<Fica. b-ansre-tde- para a
Prefertursr-Munícípal de Apíaí.. a. .oncessão para produzir,
trarrsmttlr e
.qistribuir, e,nerg!ª':-elé4·tca no' distrito
d.e'.~pja·i . munícípro., d,e Apla:l, .,.Es.t,?e,1o

Cavalcanti

DECRETO N9 62·. 050
DE 5 DE
JANEIRO DE 1968
Transfere da Prefeitura MuniCipal de
Põrtc Firme ·para a Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. a eoncessão paradistríbuirl3nergta· elétrica no município de Porte Firme,
Estudo de Mi,nas Gerais e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que. Ibê confere' o artigo
'83, item' II;' da oonstuuicao., e· nos
.têrmos dos-arts. 140 e 150ct-o Código
de Águas\ combinados com o artigo
iiQ'. ,do,D~cret8de! nv 852, de ll:·de
novembro de 1938 art. .rv uo Decreto:"
let-nv 7.062, de 22-11-44, decreta:
Art.

19

Fica

Jral~,sf~ri-9a:

para a

Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A. concessão ·parâ~ distribuir Emer-

gia elétrica no munlcipio de .)?(jrto
Firme, Estado de Minas Gerais, de
:queera titular: arPrefeitura .Munici.paf de Pôrto Firme cm. virtude do'
Decreto ~n?'.4L 753 de 3 .de . .julho-: de
[957.

ATOS

DO PODER '~XECUTIVO

Art. .29 Os bens e instalações que
no momento .exisnrem. em função ex.clustva dos
serviços de produção.
transmissão e dístrfbutçâc de energia
elétrica no município, de Pôrto Firme, no Esta-d o de Minas Gerais, ficam desvinculados da concessão, podendo a
Prefeitura Municipal 'de
Pôrto Firme" dispor dos mesmos para
l130 próprio ou transferência a terceiros, não sendo permitido efetuar
a sua retirada de serviço enquanto
não houver, por suatsubstituiçâo. outros equivalentes instala-dos pela nova

concesstonárta .

Art. 3 9 A
concasaíonárfa
fica
obrigada a' cumprir o disposto no CÓ··
digo de Águas, leis subseqüentes e
8fU'3 regulamen tos.
Art. 4° A concessíonárfa fica autorizada a estabelecer o sistema de
distribuíçâo
constante do
pr-ojeto
aprovado .para a substituição dos bens
e instalações desvinculados.
Art. 59 ltste decrete entra em vigor na data' da sua publtcaçâovrevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de. 1968;
t47 9 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA.E SILVA
José cosi« Cavalcanti

DECRETO N9 62; 051
JANEIRO ·DE

DE

5

DE

'1968

Autoriza Ravena Mineração Ltda. a
uunar minério de ferro, no-rnuaucípio de sabarâ, Estado de Minas
Germs.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o
art. 83, item lI,· da. Constltuíção 'e
nos têrmos do Deeretc-Ieí nv 227, de
28 de fevereiro de. 1967 <código de
Mineração), alt-eradopelo· Decreto-lei
nv 3.18, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. I'" Fica autorizada Ravena
Mineração Ltda. a. Iavrar minério de
.ferro em terrenos de sua propriedade
no lugar denominado. Serra vdos Pín.toster Macacos, .... distrito de Ravena,
munícíplc de Sabará, Estado de 1\1inas .Geraís, numa área' de oito hectares trinta e . um ares e quarentacen~
teares. -(8,3140ha), del.rmtadacpor

um

polígono irregular, que tem um vértice no marco geodésico número sessenta e nove (69) da Hanne, Company. e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdaderrcs ; sessenta e seis metros e
dez 'cenümetrcs (66,lOm), sessenta e
seis graus e vinte e quatro minutos
nordeste (669 24'NE); sessenta e dois
metros .e trinta centímetros ,(62,30m),
trinta. e um graus dez minutos nordeste (3F', 10' 'NE1; cento e cinco
metros e cinqüenta centímetros
005,5'Üm), cinqüenta e oito graus
quarenta e oito minutos nordeste
(589 48' ::rE); cinqüenta e.ríoís metros
e vinte centímetros (52,20tn), vinte
e nove graus dezoito minutos nordeste
(299 18' NE); cento e cinqüenta e
cinco metros 055m). setenta e cinco
graus onze minutos nordeste (75º 11'
NE); quinze 'metros e· oitenta centí-,
metros 05,80m), oitenta graus cinqüenta e três minutos noroeste .....
(809 53' NW); duzentos e oito metros
e setenta centímetros (208,7Dm), seis
graus vinte e seis minutos nordeste
(6° 26' NE); quatrocentos e quatorze
metros e quarenta centímetros
.
f414,40m). sessenta e três graus trinta
e seis minutos sudoeste (639 36' SWJ'
trinta e quatro. metros e quarent~
centímetros
(34,40m), quarenta e
cinco g-raus dezessete minutos sudoeste (45'? 17' SW); cento e quarenta
e nove metros e oitenta centímetros
(l49,80m), hum .grau e trinta e três
minutos sudoeste (1933' SW); quarentae três metros e trinta centimetros (43,30m), seis graus trinta e
oito minutos sudeste (69 38' SE). O
último lado da poligonal é ri alinhamento retilíneo que une a extremí.,
dade do penúltimo lado retilíneo acima descrito .. ao vértice de partida.
Esta autorização é outorgada mediante às condições constantes dos
ar.ts. 44, 47 e suas alíneas e 51,. do
Código de Mineração, além de outras
constantes-do mesmo Código, não .expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo

único.

A

execução da

presente autcrízacâo fica sujeita ás
estipulações' do Regulamento aprovado pelo' Decreto B" 51.726; de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoluçâo mv S
de 30 de abril de. 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O'concessi,onário da autorízação fica obrtg.ado 'a recolher aos
cofres .públtcos, .cna forma da lei, os
tributos que_.fo,tem,' jtevídos à União,

ATOS DO :PODER EXECUTiVO
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ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto na Lei nc 4.425,
de 8 de outubro de 1964.

Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 65
e 66 da Código de Mineração.
Art. 49. As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subs-olo para trns de lavra, na forma do art. 99 do Código de Mineração.
Art. 5'? A autorização de lavra. terá ,
por título êste Decreto
que sera
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 .Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti
DECRETO N9 62.052 JANEIRO DE

DE

5

DE

1968

Declara caduco o. Decreto uv 48.406,
de 23 de junho de 1960.

o Preaídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 83, item H, do Constituição e
nos têrmosdo Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei n 9318, de 14 de março de
1967 (Código de Míneracão) 'e tendo
em vista o que consta dos autos do
Processo DNPM 6.050-57 do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas- e. Energia, decreta:
,Artigo único, É declarado caduco o
Decreto n 9 48.406, d'e 23 de junho de
1960, que autorizou o cidadão brasíleíro, Juaníno Japequíno, a lavrar
quartzito e xisto grafítoso no município de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo.
Brasília, 5 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 ea. 053 JANEIRO DE

·QE

5

DE

1968

Autoriza o cidadâo brasileiro Antônio
de Barros Motta a toorar dolomita
no município de Itararé, Estado' de
Sâo Paulo.

o presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o arttgo 83, item n, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de
2a de fevereiro de 19-B7, alterado pelo
Decreto-Ieí ni? 318, de 14 de março
de 1967, (Código de Mineração), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídauào
braeileíro Antonio de Barros Motta li
tavrur doíomíta em terrenos de propriedade de Francellna de ponteSPt;:drosa, de José Henrique Brísola e de
Angelica Pontes no imóvel SitioPoomno, distrito e município de Itararé, .Estado de São' paulo, numa área
de vinte e um hectares e quarenta e
oito ares (21,48 na) delimitada pOI
um polígono místdlíneo, que tem um
vértice na estrada de rodagem Itanguá-Ouro Verde Itararé, a cinqüenta
e nove metros (59m) no rumo verdadeiro e' cinqüenta e um. graus cinqüenta e oito minutos nordeste (51'?
58' NE) <ia confluência dos córregos
da Divisa e doPocinho e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes cornprfmentos e rumos uerdadeíros: quinhentoa-noventa e ctnco metros. '. ...
(5-95m), cinqüenta e dois graus. e doze
minutos sudeste (529 12' SE); duzentos e dezessete metros e quarenta centímetros ) 217AOm) , cinco graus e cinqüenta e oito minutos nordeste (59
58' NE); oitenta e três metros e noventa centímetros (83,90m) , seis graus
e. trinta' e cinco minutos nordeste (6'!
35' NE); oitenta e um metros trinta
centímetros Yat.aum), dezenove graus
e três minutos nordeste (199 OS'NEJ;
cento setenta e oito metros e noventa
centímetros 078,90m); trinta e nove
graus e quarenta e oito minutos nordeste (399 48' NE); duzentos cinqüenta e cinco metros e trinta cenu.
metros (255,30m), cinqüenta e cinco
graus trinta e, cinco minutos noroeste (559 35'NW); noventa c' cinco
metros (95m), setenta e seis graus
e trinta e sete minutos noroeste (76 9
37' NW); quarenta 'e um metros e

ATOS DO PODER EXECUTIVO

.noventa centímetros (41,9(Jm), oitenta e três graus sudoeste (839 'SW); o
nono lado é o segmento retilíneo que
paitindoda.extremidade do oitavo ladocom~rumo verdadeiro de sessenta e
oito graus cinqüenta e oito mmutos
sudoeste (689 58' SW), alcança a margem da rodovia acima referída ; o décimo e último lado é a margem da rodovia Itanguá-Ouro Verde-Itararé 'no
trecho compreendido entre a extremidade do nono lado é o vértice de
partida. Esta autorização é outorgada medíante ê:..s condições constantes
dosurtfgos 44,47 e suas alíneas e 51,
do C6digóde Mmerccáo, além de
tras constantes do mesmo Código, nao
expressamente mencionadas neste deereto,
parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovedo pelo Decreto nv 51,726, de 19
de fevereiro de 1963; e da Resolução
nc 3, de 30- de abril' de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
_N9 29-0 concessionário da autorizacã-o Iíca obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os -trtbutos que forem devidos à trníão, ao
Estado eao Muníctpío, em cumprimenta do disposto na Lei nc 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessi-onário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzacâo de lavra será declarada caducâ cu nulo. na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas ·estão suj-eitas às servidões de solo e subsolapara. fins de lavra, na forma do
art. 59 do Código de Mineração.
Art. 59 Aauto-rizaçãó de lavra terá
por título êste decreto, que será transcrtto no livro "C". de Registro das
Concessões de Lavra, da Ddvisâo de
Fomento da Produção Mineral do Minístérío das Minas e Energia.

0:r-

Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasílíe 5 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República:
A.

COSTA E SILVA

tose

Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.054 ~
J!INEIRO DE 1968

DE

5 r»..

Autoriza o cidadão brasileiro Salim
cesor Ouri a lavrar coíumbita, nO
municipio
de Macapá, Território
reaera: do Amapá.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe. c-onfere o artigo 83 item rr, daCO?stituiçâü e
nos termos do Decreto-leí. no 227 de
28 de .tevereíro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei nv .318, de 14 de março de
1967 (Código de Mineração), decreta) :
Art. tv Fica .autorízado o cidadão
brasileiro· Salim César oun .J., lavrar
cojumbíta, em terrenos devolutas, D
lugar denominado, vnlage Jornal, dLStrtto de Porto Grande, mumcípío de
Mucapá, Território Federal do Amapá, numa área de: quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por um P').ralelcgramo, que jem um vét-tíce no
marco quilométrico .nv cento e oítenta e dois (Km 182) da Estrada de
Ferro do Amapá e 'os lados divergentes desse vértice os seguíntea-comprtmantos e: rumos verdadeiros: dois
mil e quinhentos metros (2.500 m) ,
treze graus noroeste (139 NW); dois
mil e setenta metros (2.070 m) , oitenta e oito graus sudeste (889 SE) ..
Esta autorízeçáo é outorgada medíante às condições constantes dos .arttgos 44, 47 e suas alíneas e' 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste, decreto.
Parágrato único. A execução da
presente autorização fio). sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado 'pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereir-o de 19-53 e da Resolução número 3, de 30 de' abril de 1965, da
Comíssáo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher (lOS
cofres públicos, na .rorma da lei, os
tributos que Joremvdevídos 2, União,
ao Estad-oe ao Município, em cumprimento do disposto na Lei nc 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 3Q Se o concessionário da autortzacãc não cumprir qualquer das
otmgaçóes que .lhe incumbem a autoJ

:n
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rízeçáo de lavra será declarada caduca cu nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art , 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servídôes de 801,0 e

sub-solo para fins de lavra, na forma do ar-tigo 59 do. Oódígo de Mine-

raçao .

'

Art . 59 A autorizaçã-o de lavra terá

por

título

este

'transcrito no livro

decreto, que será
;'0" de Registro

das Concessões .de Lavra, da Divisão
de Fomento da produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia:

Art. 69 Revogam-se as disposíçõas

em contrário.
Brasília, 5 de janeiro .de 1958;
da Independência e RO'? da

147 0

Repüblica.
A.

COSTA

E SILVA

Jcsé Costa Cavalcanti

DECRETO NÇ! 62.055

DE

5

DE

JANEIRO DE 1968

Autoriza a Mineração urandi S. A. a
lavrar _ minério de. manganês .no
mU,n.zCipio de
Caetité, Estado da
Bahia.

o Presidente da' República, usan
do da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II,da. Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei nv 22'7, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei no 318, de 14 de março r
1967 (Código de Mineração), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração Urandi S.A. a lavrar minério de
manganês em terrenos de propriedade de Jovmo José Ribeiro e Clemente José de Santana e suas mulheres
nos Sitias Atolado, e Guartbas; no
lugar denominado Fazenda das Barrocas, distrito de Brejinho das Ametistas, município de Caetíté, Estado
da Bahia, numa área de vinte e nove
néctares noventa e seis ares e -seten
ta centiares (29,9570 ha) , delimitada
por um polígono .irreguíar.. que tem
am vértice em marco de conore
na' confluência de duas gratas, na divísa entre terrenos de Olívio .?el:ci~
ra Marques e .jovíno José Ribeiro e
os lados a partir dêsse vértice, ,os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinqüenta e dois metros e
oitenta centímetros (52,80m),' vinte \!)

EXECUTtv6

dois graus e trtnta e sete minutos
sudoeste (229 37' SW),; ncvecenta . e
nove metros e dez centímetros (, ...
9,lOm), sessenta graus e. sete mlnu
tos sudoeste (609 07, SW); cinqüen..
ta e. dois metros e setenta centímetros (-52,70m), setenta e seis graus e
cinqüenta e oito minutos sudoeste
(769 58, SW); cinqüenta e dois meroa 'e sessenta centímetros
(52,60m), trinta e dois graus e quarenta e' quatro minutos sudoeste
(320 44' SW); setenta e Quatro me ..
tros (74m), onze graus e ctnquenta
e dois minutos sudoeste
.
(11 Q 52, SW); cento e noventa e um
inetrose dez centímetros 091,10m),
oíto cgraus e vinte e sete minutos
sudeste (89 27, SE); trezentas e alenta. e três metros e sessenta canumetros (383,60m), sesenta e três
gr-aus e vinte e dois minutos sudocs
te (639 22' SW); cento e trinta. e
quatro metros, e vinte centímetros
034,20m), quarenta e Quatro graus
sudoeste (449 SW); cento e vinte e
um metros e vinte centímetros
(121,20m), quarenta e oito graua cínquenta e três minutos sudoeste
H89 53' SW); sessenta e cinco metroa (65m) , cínquenta graus' e doze
minutos sudoeste (50.9 12" SW); setenta e seis metros e noventa centí..
metros (76,90m), trtnta graus e quarenta e seis minutos
noroeste
(309 46' NW); quarenta e sete metros e quarenta centímetros
(47,40m), doze graus e Quarenta e
três minutos nordeste (l29 43'NE);
duzentos e, noventa metros e cinquenta .centimetroa (290;,50m) , trinta, e
três graus e trinta e seis minutos
nordeste (339 36' NE); duzentos e
vinte e três metros e cinqüenta .centtmetrcs
(223;50m') , trinta e1;.rês
graus e. quarenta e seis minutos nuroeste (339 46' NW); cento e querensessenta e oito metros e vinte' cenumetros d46,50m), trinta e quatro
graus e treze minutos nordeste
(349 20' NW); noventa. e' dois. metros
e cínquenta " centímetros (92,50m) ,
quarenta e seis graus e quatro minutos nordeste' (4,69 04, NE) ;'tr~z~n··
tos e oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros
(382,5:0lU),oitenta e três graus e vinte e dois' mínutos -nordeste (839 22' NE); cento e
sessenta e oito metros e vinte cantametros 068,20m), oitenta e nove
graus e treze minutos nordeste
(89Q 13' NE); o d~cimo nono .lado é
o segmentovretülneo que une' a ex-
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tremidade do décimo oitavo lado, descrito, ao vértice de partida: Esta autorização é outorgada. mediante às
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas aüneas e 51, do Qódigode
Mineracão,além de outras constantes do "mesmo Código, não expressa..
mente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica. sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo
Decreto. nv 51. 726, de
19 de fevereiro de, 1963 e da Resolução nv 3, de 30 de abril de
1965, da Comíssão Nacional de Ener"'
gta Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autortzaçâo vfica ·obrigado a recolher 3,OS
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário da autorização nâo cumprir qualquer das
obrigações Que lhe incumbem, a eu.
torízaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma doi artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas àS servidões de 3010 e
sub-solo para fins de lavra, na foro.

ma do artigo 59 dó Código de Mine..
ração.
Art. 5 I' A au torízaçâo de la vra teri por titulo êste Decreto. que 38r<1
transcrito . no livro C de. Registro' das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. ,~9 Revogam-se as disposições
e41 contrário.
Brasília,
5 de janeiro de 1968
1479
da Independência e 809 da
República.
A .. COSTA E,SILVA

José Costa - Cavalcanti
DECRETO N9· 62 . 056 ~ DE 5 D3
JANEIRO DE 1968

Reti/tea e erz 19 do decreto n9 55.109,
de 2 -ie dezembro d'e 1964.

0, Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o art.
83, item TI, da Constituição I'! nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereírõ de 1967, alterado pelo De-

EXECUTIVO
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creto-let nv 318, de 14 de março de
1967 (Códígn tde Míneraçâcr , decreta:

Art. 19 Fica retificado; o arrdgo prlmetro ,(l Q ) do decreto no cínquenta e
cinco mil cento e nove (55.109), de
dois (2) de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro 096-ü, que
passa a ter a seguinte redaçâo: Fim
autorizado o cldadão· brasílelro Alberto v.tajc a lavrar ardósia, em terrenos
de sua propriedade, na Jocalldacie Capuava, bairro Tomé Gonçalves, distrito e município de Guarulhos, Estado de São Paulo, numa área de quarenta e nove ares e vinte 1- seis cen.
tlares (04926 h3..). delimitada per
um polígono irregular que tem um
vértice a quinhentos e trinta e dois
meta-os (532ni.), no rumo verdadeiro
desess,enta graus cínquecta e oito
minutos sudoeste (601' !)3' SW) da Cachoeh-ínha do Córrego Anhanguçu, c
os lad-os a partir do vértdce considerado tem os seguintes comprimentos
c-rumos verdadeiros: que.r enta a qcatro metros e setenta centímetros ....
l44,70m). setenta e seis graus e quarenta; três minutos sudoeste ... , ..
(769 43' SW); cento e vm,e e quatro
metros e vinte centímetros 024,20m),
sete graus cmcc mlnutoa ~10rOB.st~
("79 05'- NW); cínquenta c seis metros
e dez centímetros (56,10Ul.', setenta €l
seis graus vinte e oito mtnutos sudeste (7059 28' SE);' vinte € três metros
e quarenta centímetros (23,40m), um
grau quatorze mmutcs suueste ....
(lI' 14' SE); quarenta;.; um 'metros
(41), dezenove graus quarenta e três
minutos sudoeste (19Q43'SW); vinte e
seis metros e dez centímetros (26,lOm),
trinta- e quatro graus sele minutos
sudeste (349 07' SE); dezesseis metros e cínquenta centímetros 06,fiOm),
dez graus vinte e seis minutos sudeste (10 9 26' SE).
Art. 29 A presente retijteaçao de ueereto fica sujeita ao pagamento dos
emolumentos previstos pelo Código de
Míneracão e' será trauscrtro nu livro
G de Registro das Concessões de Lo,-:'Ira, da Divisão de Fomente da PI'~
duçáo Mineral do Míntstérfo nas Minas e Energia.
Art. '39 Revogam-se as di3P:JSlÇó-e5
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1&61';;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. GOSTA E SILVa

Jose Costa Cavalcanti
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DECRETO NI? 62; 057 -

DE

5

no PODER ExECUTIvo
DE

JANEIRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Lar
Escola da Divina Providência" com
sede em Amparo, Estado de Sáo
Paulo,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item lI, da Constituição e atendendo ao que consta do processo ..
M. J. 6.045, de 1967, decreta:

Artigo úníco . E' declarada de .utilj..
dade pública, nos tênnos .to' art. 1Q
da Lei 91, de

28~

de agôsto de 1935,

combínado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc ....
;;0.517, de 2 de maio de --1961. o "Lar

Escola da Divina Provídên'ua" com
sede em Amparo, Estado de São Paulo.

Brasília, 5 de janeiro de ' 19GH:
1479 da Independência e
8D9 da
República.
A. COSTA E

SILVA

DECRETO N'-!' 62.059 - DE 5 DE
JANEIRO -DE 1958
Reconhecimento da Faculáade de Direito de Caruarü.

O Presidente .da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
Ir, do artigo 83, da Constituição de
acôrdo com o artigo 14, da Lei numero 4.024. de 20 de dezembro de
1961, e tendo em vista o que, consta
do Processo MEC. n9 132.002-60, de-

ereta:

Art. 19 É concedido "reconheclmento à Faculdade de Direito de Caruarú, mantida pela Sociedade Caruaruense de Ensio Superior e sediada
em Caruarú,Estado de Pernambuco.

Art. 2 9 :Ê;steDecreto entra em
gor na data da sua publicação.

Vi-

Brasília, . 5 de janeiro de 1968;
1479 da -Independêncía
e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luís Antonio da Gama e Silva

Tarso Dutra

DECRETO N9 62.058
JANEIRO

DECRETO N9 62.060 -

DE 5 DE

JANEIRO DE

DE, lfNli8

Decreta de utilidade pública o "Círculo de Trabalhadores Cristãos de
Vila Prudente" com
sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o
art. 83, item II, da Constituição e
atendendo ao que constado Processo
M,J. 30,037, de 1966, decreta:
Artigo único. É declarado de utilidade pública, nos têrrrros do art. 1'"
da Lei 9,1. de 2·8 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto
.
UlJ 5rO.517. de 2 de mato de 1951,
o
"Círculo de
Trabalhadores Cristãos
de Vila Prudente", com sede em São
Paulo . Estado de São paulo .
Brasíüa,
[) de janeiro de
1968'
1479 da Independência e &09
da
República,

DE

5 D'S

1968

Reufíca: o art. 19 do Decreto nç
58 .736, de 27 de junho de 196'5.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o art.
8?, item Ir, da Constituição e uos têrmos do Decreto-lei nc -227, de 28 de
revereíro de 1967, alterado pelo Decreto-Ieí nc 318, de 14 de março de
1967 (Código de' Mineração), decreta:
Arb , 19 Fica retificado o arv 19 do
Decreto -nc cínquenta e' oito mil setecentos e trinta e seis (58.736), de
vinte e sete (27) de junho de mil novecentcs e sessenta e seis (966), que
passa a ter a seguinte redação: Fica
autorizado o cidadão brasileiro B'2nedito Cotamacío a lavrar dolomíta.
em terrenos do. Sítio São Roque, de

sua propriedade e do Sr. Guermc

Merh, situados no dístnco e munícfpie de Ptrapora do Bom Jesus, Estado
de São Paulo. numa área de dezesseis
hectares 06 har , delímirada ao norte
IN) pelo córrego Píndaré, ,\0 sul

(6)

A. COSTA E SILV,}

pela estrada velha do Pindare, a este

Luis Antônio - da Gama e' Silva

e, a oeste (W), P01' uma reta que pas-

(E)

pela divisa com

IJ

sítio Píndaré

ATOIS' DO PODER EXECUTIVO

sa próxima à sede do imóvel .Sâc Roque, área essa delimitada por um polígono mistdlíneo assim descrito: O primeiro lado é o trecho da linha de restada, da estrada velha do Píndaré que
começa num ponto a quai-erraa melaoe
C40m) , no rumo verdadeiro de 'ses"senta e seis graus quarenta e dois minutos noroeste (66942' NWl, do canto
sudoeste (SW) da sede do Sítio sao
Roque e termina na divisa entre 0-8
sítios São Roque e Píndaré- O segundo lado, acompanha a cêrca dlvísórra
partindo da estrada citada com o rumo
verdadeiro de quarenta .e seis graus
dezoito minutos nordeste (46 91S' NI!:),
alcançando o córrego do Píndaré: O
quarto lado é um segmento retilíneo
que partmdo do vértice ínicla: na estrada vetua lio) Pmdaré <:01)' rumo verdadeiro quarenta e nove graus e dezoito minutos nordeste (49l/13' NE).
alcança J córrego Pindar'&;O tercetco lado é ) '01" ego cítadc, no trecuo
compreendido entre as, extremidades
do segund-, E' quarto lados descrftos ,
Art. 29 A presente retificação de
decreto não fiei! sujeita ao pagamento dos em uumontos prevlatos pelo ÜÕdigo de T-,I[inel'~çáo e será sranscríto no
livro C de Registro das Concessões da
Lavra, da Dívísâc dI~ Fomento da
Produção Mineral do Ministério das
Minas e Energia.
Art. J9 .Revcgum-se as disposíçêes
em cono.erto.
Brasüía, 5 de janeiro de 1968';
147 9 da Independêncda e 809 rte,
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti,

DECRETO N9 62.'Ü:fH JANEIRO DE

cessão para distribuir energia elétrica no distrito de Tibau, no munícipio de Grossos Estado do Rio Grande do Norte ficando autorizada
a
instalar a usina termelétrtca e estabelecer' o sistema de dístrtbucão conetante do projeto aprovado. ~
Art. 29 A concessionária fica obrigada a" cumprir o disposto no Código
de Aguas (Decreto nc 24,643, de 1'D
de julho de 1934), leis SUbseqüentes e
seus regulamentos,
Art. 39 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (3'0) anos.
Art. 49 Findo o prazo de concessàc os bens e instalações que no momento ex'stírem em função dos serviços concedidos, reverterão à União,
Art. 59. A concessionárta poderá requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar COm o pedido a que se
refere este artigo até seis (f:p meses
antes de findar o prazo de .vígêncta :
da concessão sob pena do seu sllênCIO ser interpretado como desistência
da renovação.
Art. 69 O presente Decreto entrara e'.TI vigor na data da sua puulícaçâo, revogadas as dtsposiçôes em contrário.
Brasi1!a, 5 de
janeir-o de 19,68;
1479
da Independência e 809 da
Repúblíca.
A. 'COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DE

5 DE

19,68

Outorga à CompanhIa Melhoramentos de Mossorõ S,A. eoncesseo pam distribuir
energia elétrica no
distrito de T·ibau, municipio de
GTOssos, Estaàodo Rio Grande do
Norte.

o

Presidente da República. usando
da atríbuíçâo que lhe confere o art.
83, item n, da constituição e nos
termos do art. 59 do Decreto-lei ..
nv 85,2, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 :É outorgada à Companhia
Melhoramentos de Mossoró S,A., con-

DECRETO N9 62.062
JANEIRO

DE

5 DE

DE 1'96'8

Autoriza a Ligftt - Serviços de Eletrzcidade S.A. a construir linha de

transmisstio.
O Presidente da República, usando
da atrmuíçãc que lhe confere o ar-t.
85, iteroU da
Constituição e nos
termos do art. 59 do Decreto-lei
nv 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 1'" F'ica autorizada 'a Llght Serviços de Eletrtctdade S.A. a construíra linha de transmissão partdn-
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situado entre as

tõrree 126 e 1',21, da linha de trans-

missão
Pontes-Oascadura e terminando na - Estação Receptora Mena

fevereiro de 1967, alterado pelo -Decreto-Iel uv 318, de 14 de março de
1967·(Código de Mineração), decreta:

Barreto -no município de Nova Igua-

Art. 1<? Fica autortzada li ora. Materiais sulfurosos - MATSULFUR, a
lavrar. calcário, em terrenos situados
parágrafo único. A referida linha no imóvel Fazenda Boa. vts:a, dístríse destina a atender ao crescimento' to e munícípío de Montes Claros, Es-;
tadc de Minas Gerais, em uma área
de demanda nos mumcíp'os de Neva
de cento e vinte e dois hectares e cínIguaçu e Nílópoüs no Estado -do 'Rio
quanta ares (122,50ha), que tem um
de Janeiro.
vértice a quatro metros (émr , do bueíArt. 29 A ooncessíonárta fica obri1'0' da estrada Federal Montes Claros
- Januáría, junto ao Posto Fiscal E-sgada a .cumprrr o disposto no Oódígo
ta dual, na divisa COm os terrenos de
de Águas (Decreto nv 24.643. de 1.0
Francisco Pires, e os lados a partir
de julho de 1934), leis subseqüentes
dêste vártíce -tem os seguintes come seus regulamentos
primentos e rumos verdadeiros cento
Art. 3? A concessionária concluirá
e oitenta metros (180m), quarenta
as obras nos prazos que; foram fixa- graus e trinta minutos sudeste uéüvxü'
dOS no despacho
de aprovação do
SE); duzentos e sesenta e clnco meprojeto, executando-as de acordo com
tros (265m), quarenta e sere graus e
o 11:esmo, com as modírícacões que quinze minutos sudeste (47915' SE.I:
forem autorizadas, se nec essártas .
ottocentos metros (300m), quarenta
graus sudeste (409 SE); seiscentos e
~ 1Q A concessionária ficará sujeita
dez metros U310m) , quínze :graus -e
à multa diária de até NCrS 221,00
quarenta e cinco minutos sudoeste
(duzentos e vinte e um cruzeiros no05945' SW); quinhentos e dezessete
vos) pela inobservância dos prazos
metros (517m), setenta e .un graus e
fixados na forma da Iegtslaçâo
de trinta
minutos noroeste (71,?30' NW);
energia elótríca em vigor e seus reseiscentos e sessenta metros (660mJ.
gulamentos.
setenta graus noroeste (709 NVn; Cl":
tocentcs e dez metros (810m), qua~ 29 Os prazos referidos neste art.go poderão ser prorrogados por ató . torze graus nordeste (149 NE); o oitavc lado é o segmento rerílineo que
do Ministro das Minas e .Energia.
une a extremidade do sétam., lado
Art. 49 í!:ste Decreto entra em videscrito ao vértice de partida. Esta
gor na data da sua publicação, revoautorízaçâo é outorgada mediante às
gadas as díspoa'çôes em contrário,
condições constantes dos arjvs . 4';;,47
e suas alíneas e 51, do Código de MiBrasília, 5 de
janeiro de 19-68; neração, além de outras constantes do
14T)
da Independência
e 809 da
mesmo Código, não expressamente
República.
mencionadas neste decreto,
A. COSTA E SILVA
Parágrafo único, A execução ela presente autcrízaçâo fica sujeita às esttJosci Costa cavalcemtt
pulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51.726, de 19 de f~
vereíro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
DECRETO N9 62.063
::'E '5 DE
Nacional de Energta Nuclear.
JÂNEIRü DE 1968
Art. 2(1 O concessionário da autoriçu, respectivamente no Estado
Guanabara e Rio de Janeiro.

da

Autoriza a Cia. Materiais Snl.fl:,roSPS
- lWATSULFUR, a íaorar- calcáTiO,
no municipio de Montes C~urcs, Betado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c n-t,
83, item Ir, da Constítuíçâo e nos têrmos do Decretc-Ieí nv 227, de 23 de

zação fica obr-igado a recolher aos

CG-

Ires públicos, na forma da Ieí, os tributos que forem devidos. à' União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto na Leíuc 4.425, de
8 de outubro de 1964.
ArL 39 Se o concessionário da autorízação não cumprir qua.lquer.'das
obrigações que lhe incumbem a auto-rização de lavra será declarnda caduca
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'ou nula, na forma dos aa-tos. -65 e 66
do Código de Mineração.
An. 49 As propriedades víztnnas cetão sujeitas às servidões de solo e
SUbsolo para fins de lavra, na forma
do arte 5!:1 do Código de Mineração,
Art. 59 A autortzacâo de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrito no livro C de Regístro das Concessões de Lavra, da Ddvisáo de Fomento da Produção Mineral- do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6(l Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Brasíha, 5 de janeiro de 1963;
14'7" da Independência e 80'-' da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.0,64
JA~iEIRO DE

DE

5 DE

1968

.Altera e retifica a redação do Decreto ns 40. 6Ó9, de 14 de agôsto de
1959, para incluir a áTea do Decreto n9 45. 723, de fi de abril de 1959.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o, ar.tígo 83, item II, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei rio 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 FiC>:l alterada e retificada
.a redação do artigo primeiro do deereto número quarenta e seis mil seíscentos e nove (46.609), de quatorze
(14) de agôsto de mil novecentos e
cinqüenta e nove (959), para ínclusão da área de lavra, de minério de
chumbo, autorizada ao cidadão brasileiro Adriano SeabraFonseca, pelo
Decreto nv quarenta e cinco mil; setecentos e vinte e três (45.723), de
seis (6) de abril de mil novecentos e
cinqüenta e nove (1959), passando a
ter a seguinte redação: Fica autorizada a Míneraçâo Lageado Ltda. a lavrar minério de chumbo, em terrenos
devolutas e em terrenos
de
João
Francisco dos Reis e outros, dístcítos
.e municípios de Adrianópolis e Cêrro,
Estado do Paraná, numa área de tre-

zentos e -cinqüenta hectares e dez
ares (35'0,10 ha) delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice a duzentos e- vinte e oito metros e
setenta centímetros
(228,70m)
no
rumo verdadeiro de dezessete graus
sete minutos nordeste (179 07' NE)
da barra do córrego Matâo na margem direita do ribeirão do Rachá, e
o-s lados H, partir do vértice considerado, têm os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: quinhentos metros (5U'Gm), cinqüenta e três graus e
vinte e seis minutos sudeste (539 26'
SE); cítocentos e cinqüenta e oito
metros
e
cinqüenta
centímetros
(858,5'Om), trinta e seis graus e trinta e quatro minutos sudoeste (36Ç1
34' SV-n; quinhentos e vinte metros
~52'Ümr, setenta e quatro graus trinta c quatro minutos nordeste (74(l 34'
NE); novecentos e quarenta e doís
metros e cinqüenta centímetros ....
(942,50m) setenrc e dois graus e
trinta e alto minutos nordeste (729
38'NE); novecentos e sessenta metros
\gõüm), quatorze graus e oito minutos sudeste (149 08' SE); mil novecentos e sessenta metros (1960m), setenta e doís graus e quarenta minutas
sudoeste (72 9 4{)' SW); quinhentos e
sessenta e um metros (561 rm , cítenta e sete graus e cinqüenta e dois
minutos noroeste (87\' 52' NW)· mil
metros (l.O'UOm), cinqüenta
três
graus trinta e dois minutos noroeste
(53\' 32' NW); mil e vinte e quatro
metros (1. 024m) , trinta e seis graus
e cínqüentc e um minutos nordeste
(36(l 51'NE); quinhentos e noventa e
um metros (591m), dezenove graus e
cinqüenta e nove minutos sudeste
(199 59'SE); mil e quinhentos metros
(1.500m),- trinta e-seIs graus e trinta e quatro mínutos nordeste (369 34'
NE) .

e

art. 29 A presente alteração e retificaçã-o de decreto, não fica sujeita
ao pagamento da taxa prevista pelo
Código de Mines e será transcrita no
üvro próprto de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-ee as disposições

Em contrárto.
Brastlta, 5 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 8{)9 da
República.
A. COSTA E .sILVA

José Casta Cavalcanti
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DECRETO NQ 62.065 -

DE

5

DO

PODER

DE

JA.c"iEIRO DE 1968

Autoriza Minérios Raíz da Serra Li-

mitada, a lavrar argila .no mumctpio de lVIogi das cruzes, Estaao de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n. da Constdtuíçãc e
n08 termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-Lei no 318, de 14 de março de
1967 (Código de Míneraçác) , decreta:
Art. 19 Fica autorizada Minérios
Raíz da Serra Ltda., a -Iavrar argila
em te-rrenos do Condomínio Sitiü An~
tõníc Carneiro, de Joaquim Carneiro,
de Gertrud Moeüer, Edmar porcnat

e outros,

nos

lugares denominados

Sitio Antõnío Carneiro, Sítio Pires e

Pazende

das Aroeiras,

ctístnto a-e

Junmapeba, municrpío de Mogi das
Cruzes, Estado de Sác Paulo, numa

área de duzentos e trtnta : e nove
néctares (239 na) delimitada por ~ um
polígono nustümec que tem um vernce na margem esquerda do rio Jundíar, a mil setecentos e setenta e um
metros e cinqüenta ,8 seis centímetros 0771.56nl), no rumo verdadeiro
de um grau e dezesseis minutos nordeste (1\1 16' NE) do canto nordeste
(NE) - da Capela das Aroeiras, e os
lados a partir dêsse vértice, _silo assim
definidos: o primeiro lado é um segmento retntneo. com mil e cinco metros 0.OD5 m) , que parte do ponto
descrito com rumo verdadeiro de quarenta graus e dezenove minutos sudoeste (4'09 19' SW); o segundo lado
é um segmento rettlmeo, com dois
mil que.trocentcs e dois metros ....
(2.402 m) , que parte da extremidade
do prtmeíro lado, com rumo verdadeí1'0 doe trinta graus
e dois minutos
noroeste (30" 02' NW); o terceiro
lado é um segmento retilíneo, com
novecentos e dezessete metros (917
m) , que parte da extremidade do .seguncto lado com o rumo verdadeiro
de trinta e nove graus nordeste (399
NE); o quarto lado o segmento retnmeo que partindo da extremídede
do terceiro lado, com rumo verdadeiro de quarenta e quatro graus e doze
minutos nordeste (44,? ,12, NE), alcan-
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ça a margem esquerda do rio' Jundíar
o quinto e Ultimo lado é o trecho damargem esquerda do rio .jundíaí compreendído
entre o ponto inicio doprrmerro lado e a extremidade do
quarto lado descrito. Esta autorizaçao e outorgada mediante às condiçoes constantes dos artigos 44; 47 e

~~~~ç~,~,n:f:me d~lou~~af~~~g~~a~~esMJ~

mesmo Código, não expressamente
mencionadas 'neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita-às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 72B, de 19 de
fevereiro de 1953, e da Resolucã,o número 3, de 30 _de abril de / 19-65, na
Oormssao Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário - da autortzaçâo fica obrigado a recolher aos
corr'~s públicos, na forma da lei, 0.5'
trmutos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípto, em cumprimento do disposto na Lei nv 4.425, de
8 ae outuoro de 1964.
A~t. 39 Se o concessionàrto da autorização não cumpri!' qualquer das..
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estao sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
ao artigo 59 do Código de Míneraçâo.
Art. 59 A autorização de lavra terá
per titulo este d e c r e t 0, que será
transcrito no livro "O" de Registro
das Concessões de Lavra, da Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
MInistério das Minas e Energfa.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
-Brasllia,

5

de

janeiro

1479 da Independência
República.
A. COSTA E SILVA

José costa Cavalcanti

de

e

1968;
809 de
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DECRETO

N'?

62.066 19'68

DE

5

lei nc 257, (I.e 28 de fevereiro de

DE

196~"

JANEIRO DE

Art. 29. :its.te Decreto entrará em
vigor na data de sua: publicação, vi-o
gorando os efeitos da Inclusão pre-

Dispõe sôbre aclassijicação de órgão de deliberação coletiva e dá
outras providências.

vista no ai-ügo anterior, a partir de

28 de fevereiro do ano de 1967.

o PTesidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição,
decreta:
Art. 1~. Fica incluída nas disposições do Decreto nv 55. OgO, de 28 dEI
novembro de 1964, na formá do AneX'O I dêste Decreto, a Comissão' Executiva do Sal, criada pelo Decreto-

Art. 39 . .Revogam-se as disposições
em. contrár!o.
Brasília, 5 de janeiro de 1988;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

OOSTA E

SILV~

José, Fertuuuies de Luma
Hélio Bettrão

ANEXOI
Administração Direta

!I

Denominação do órgão

, - -..- - - - - -

Categoria

-------I'----~-

de sessões

- - - - _ ..

_-"

I

Ministério da Indústria
<e ao Comércio

Comissão Executiva do Sal

Número, máximo

i

I
"""""I

A

4 mensais

I

DECRETO N.9 62.067 _
JANEIRO

DE 5 DE

DE 1968·

Aprova o Reçimentc ~ Interno da Comissão Executiva do Sal.

REQIMENTO INTERNO DA
COMISSÃO EXECUTIVA DO SAL
DO MINIST:Q:RIO DA. INDúSTRIA
E DO COM]j;RCIO
CAPÍTULO I

o Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere o artigo

83, item II da C-onstituição, e tend-o
em vista o disposto no artigo 24, do
Decretc-Ieí nv 257, de 28 de fevereiro
de 1967, decreta:

Art. 1.9 Fica aprovado o Regimento
ünterno da Comíssâo Executiva do
Sal (CES) que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Indústria ,e do Comércio.
Art. 25' :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo.,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1968;
147.9 da Independência e 805' da
República.
A. COSTA.E SILVA
José Fernandes de t.una

Das Finalidades

Art. 1.~ A Comissão Executiva do
Sal (CES), criada pelo Decreto-lei nv
257, de 28 de fevereiro de 1967, é órgão integrante do Gabinete do MÜ1is~
tro de Estado da Indústria e do Comércio e tem por' objetivos:
a) estudar a situação
ec-onômica
do sal, não só o obtido por evaporação' solar como o extraído de jazidas
minerais ou produzido por quaisquer
outros processos;
b) estabelecer ó zoneamento
das
áreas de produção de sal e organizar,
por zona de produção, o cadastro de
tôdas as salinas;
c) manter o regfatro de tôdas as
pessoas físicas e jurídicas queexerçam qualquer atividade comercial, ou
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industrial relatdva.jao sal, inclusive as
cooperativas;
d) proceder a pesquisas e inquéritos
objetivando o desenvolvimento do
mercado do sal;
e) planejar, executar e manter a estatística do sal, assim como coligir,
ordenar e publicar

08

dados e elemen.,

tos estatísticos obtidos;
j) pronunciar-se, através de pa-receres e relatórios, sôbre todos Os assuntos relativos à produção, índustrta.
Iízaçâo e distribuição de sal;
g) determinar,
quando fôr necessártov audoçâo de. normas técnicas e o
comprimento

de

exigências mínimas

nas especificações dosaI;
h) prestar assistência técnica e tecnológica aos produtores, industriais e

-dístríbuídores de sal;
i) _constituir e movimentar, quando
fôr necessário, o Estoque de Reserva
do Sal, a que se refere o art. 2", inciso VI, do Decreto-lei' número 257,
citado;
1) autorizar a importaçã-o de sal do
exterior'
Z) pr~mover a Inspeção
do S3,!,
quanto à sua qualidade, nas salinas,
armazéns e nos estabelecimentos industriais e comerciais, tendo em vista as normas técnicas adotadas, inclusive a referente ao prazo de' estagtamento nas unidades produtoras,
procedendo à coleta, sempre que fôr
necessário, de amostras para a indispensável análise;
m) administrar o "Fundo de Desenvolvimento da Indústria- Salineira",
instituído pelo Decreto número .55.842,
de 16 de março de 1965;
n), determinar a _apreensão, com o
concurso das autoridades competentes,
do sal que não se enquadre nas normas técnicas baixadas pela CES, inclusive a referente ao prazo de estagíamento fixado. ou no caso' de o produtor; ou o distribuidor, não estar re;
gtstrado na CES;
O) estudar os fenômenos econômicos
especitícos do sal, a fim de organizar
planos e programas destinados a al-.
cançar os objetivos da Política Econômica Salíneira:
p) organizar o seu orçamento econômico e financeiro a ser enviado ao
,
DA do'MIC;
q) . promover juntamente com a Comissão de Marinha Mercante, a distribuição das praças nos navios destinadosao transporte do sal, considerando notadamente. a posição do
médio e pequeno produtor;

r) promover, sempre que
fôr necessarro, a adoção de medidas que
assegurem o regular abastecimento de
sal nos centros consumidores do País;
a) baixa-r, em casos especiais,
as
normas necessárías sobre a ríxacão
"
dos preços do sal,

CAPíTULO II

Dos recursos e sua aplicação

Art. 2." A receita da Comissão Exe,
cutíva do Sal, destinada à manutenção dos seus serviços e à execução. da

Política Econômica, do Sal, será constituída pelas seguintes fontes:
a) "Fundo de Desenvolvimento
da
Indústria Salínelra", criado' pelo Decreto nc 55; 842, de 16 de março de
1965;
b) saldo resultante
da taxa de
custeio do extinto Instituto Brasileiro
do Sal, arrecadada na forma do art.
8." .da Leí n.v S.137, de 13 de. maio de
1957, alterado pela Lei n.c 4.018, de
16 de dezembro de 1961;
c') receita produzida pelo Hospital
"Francisco Menescal", localizado 'em
Mossoró, Rio Grande do Norte, en,
quanto não fôr promovida a sua
transferência para órgão' federal ou
estadual, de acôrdo com o disposto
no ar-t. 23, e seu' parágrafo vúníco, do
Decreto-lei n.c 257, citado;
d) verba consignada no orçamento
do Ministério da' Indústria e do Comércio para ser utilizada de acôrdo
com a especificação orçamentária da
Comissão Executiva -do .Sal ou plano
de aplicação 'aprovado para a mesma'

e) receita proveniente de publíca-.

ções:

multas;
rendas eventuais.
Art. 3." Os recursos atribuídos à Co,
missão 'Executiva 'do Sal destinam-se
à manutenção dos seus serviços, de
execução da Política Econômica do
Sal sendo permitido o seu investimenta para a obtenção de recursos
destinados ao mesmo fim,
Parágrafo único. Os recursos da Comissão Executiva do Sal são deposL
tados no Banco do Brasil S.A., em
conta especial.
Art. 4." A movimentação dos recursos financeiros da Comissão Ex-ecutiva do Sal será' efetivada pelo VicePresidente Executivo, em conrormídaj)

g)
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de com o disposto no art. 10, alínea

CAPíTULO V

"b", do Decreto.Iel n.c 257, citado.

Parágrafo único. Dos cheques emitidos para movimentação dos recursos
tratados neste artigo deverão constar
a assinatura do Chefe da Turma Financeira e" de Contabilidade do órgão

e o visto do
cutívo..

Vice-Presidente

Exe,

CAPÍTULO UI

Do património e sua utilização
Art. 5.Q O patrimônio da Comissão
Executiva do Sal é constituído pelos

bens e valôres a que alude o art. 19

do Decrete-lei n.9257, citado. acrescidos dos recursos que lhe forem dês-

tínados, de aeôrdo com o art. 25' dêste Regimento Interno.
CAPÍTULO IV

Do Regime Financeiro

Art. 6<) O exercício financeiro com,
cídirá com o ano civil .
Art. 7.9 Compete .ao Vice-Presidente Executivo. em colaboração com os
órgãos competentes do Ministério da
Indústria e do Comércio, a elaboração
da proposta orçamentária da Comls.,
são Executiva do Sal ou do plano de
apllcaçâo da verba consignada no orçamento do Ministério em causa, a ela
destinada.
Art. 8.9 O Vice-Presidente Executivo encaminhará, anualmente, ao Plenário da Comissão Executiva do Sal,
o relatório de suas atividades, concernentes ao exercício anterior, assim co,
mo a prestação de contas do mesmo
exercício, na forma da legislação em
VIgor.
Art. 95' Mensalmente. o Vice-Presidente Executivo submeterá à aprecía..
ç ã o da Inspetoria Geral de Finanças
do Ministério da Indústria e do Comércio o balancete financeiro da Co:'
missão Executiva do Sal, o qual, uma
vez examinado
e com parecer da
Inspetoria, será encaminhado ao Plenário da comissão.
Art. 10. No fim de cada exercicío
será encaminhado para exame à Inspetoria-Geral de Finanças do Mínlstérto da Indústria e do Comércio, o
balanço financeiro, a qual sõbre:»
mesmo emitirá parecer,' sendo depois
submetido ao plenário da Comissão.
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Da Crçanização
Art. 11. A CES, que será presidida
pelo Ministro da Indústria e do Comércio e. nos seus impedimentos, pelo
Více.Preaídente Executivo, compreende:
I - Presidência
Plenário (PI)
a) Secretaria.
III - Vice-Presidência

Ir -

Executiva

(VPE)

Gabinete (GVPE)
Assessoria Jurídica (AJ)
c) Serviço de Estudos Técnicos
(SET)
1) Assessoria Técnica
2) Laboratório
á) Serviço de Planejamento Econômico (SPE)
1) Assessoria Econômica
2) Seção de Estatística.
e) jnspetcría Geral' de Fiscalização
a)

b)

(IGF)
1) Inspetoria

Regional de Ffscalí-.

zacâo do Maranhão.
2) Inspetoria Regional de Fiscalizacão do Ceará,
~ 3) Inspetoria Regional
de Píscalf,
zacâo do Rio Grande do Norte.
4) Inspetoria' Regional .de Fiscalização de Sergipe.
_
5) Inspetoria Regional de". Eiscallzação do Estado do Rio de Janeiro.
j) Seção de Documentação e Divul.,
gaçâo (SDD)
g) Seção de Admímstracão (SA)
1) Turma Financeira e de Contabilidade.
2) Turma de Expediente e Comunicações.
3) Almoxarifado.
4) Portarra.
IV .,-- Junta Consultiva (JC)
Art. 12. As gratificações de representação de Gabinete obedecerão às
normas regulamentares e serão fixadas deacôrdo com OS recursos orca-

mentárfos.

Art. 13. Haverá

também

pessoal

contratado detacôrdc como artigo 14
do Decreto-lei
reiro de 1967.

n.c

257, de 28 de feve-

.Art. 14. O Pessoal da CES servirá.
de preferência, em regime de tempo
integral.
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Art. 15. A CEs contará com colabo,
.racão de natureza eventual para a
prestação de serviços,' retrfbiiída mediante recibo, de acôrdo com o art. 111,
do Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro .de 1967.
CAPÍTULO VI

Competência dos órgãos
Art. 16. Compete, ao Plenár'lo decidir

sôbre 08 assuntos a que se referem o
art. 68 e seu § 1.Q , do Decreto-lei -nú,
mero, 257, de 28 de fevereirodé 1967,
e o que fôr determinado em Resoluções aprovadas pelo mesmo. § 1.ÇI O Plenário se reunirá ordínêriamente uma' vez por semana, pcden.,
do também .se .reunír extraordínàrramente por convocação do Presidente,
Vice-Presidente Executivo ou pela
maioria dos seus membros.
§ 2~9 Para as sessões do Plenário
será organizada previamente a "ordem
do Dia" dos processos que' constituirão a pauta da sessão, a qual será
encaminhada até 48 (quarenta e oito)
horas antes, a cada um 'dos membros
da CES e ao Chefe do Gabinete do
MIC, acompanhada das cópias das
peças principais dos processos.
§ 3.9' Cada processo distribuído poderá ser relatado, discutido e votado
na mesma reunião. ou 'na seguinte."
Art. 17. Competem à Více-Prestdêncía Executiva 'as atribuições constantes do artigo 10, do Decreto.lei número 257, 'de 28 de fevereiro de 1967, e
o mais que -fôr determinado em Resoluções aprovadas - pelo Plenário.
Art. 18. São atribuições do Gabinete da Vive_Presidência Executiva:
a) cooperar no estudo,
e execução
das providências de ordem administrativa e técnico-econômica. submetidos à decisão ou parecer da Více-Pre,
sídêncía Executiva;
b) colaborar no preparo dos relarios, planes .de administração e demais
assuntos da competência da VicePresidência Executiva;
c) executar os trabalhos de pesqui,
sas, informações, investigações e instrução de processos que lhe sejam cometidos pela Vice-Presidência Executiva;
'd) preparar e providenciar a expe.
dlçâo da correspondência da Více-Presídência Executiva. promovendo os
serviços mecanográfícos necessários;
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e) controlar Os processos e documentos em tramitação na Secretaria e submetidos à apreciação da VicePresidência Executiva.
Art. 19. A Assessoria Jurídica incumbe assessorar o Vice-Presidente
Executivo nos assuntos jurídicos, estudando os que lhe forem submetidos,
emitindo pareceres e sugestões, bem
como 'participar da elaboração de mínutas, convênios, acordos e contratos.
Art. 20. Ao Serviço de Estudos 'I'êc.,
nlcos compete a prestação de assistência técnica à indústria do sal, em ge-ral, promovendo:
1) Pela Assessoria "Técnica:
a) a racionalização
dos processos
produtivos e introdução de novas técnicas;
b) o 'aumento da produtividade;
C) a redução dos custos de transportes;
d) a melhoria da qualidade do produto;
e) a redução dos custos do produto;
j) as pesquisas e informações técnicas'
g) os estudos projetos de ampliação ou modernização de emprêsas, es.
nectatmente as que necessitem do
apoio financeiro dos órgãos creditícios do Govêmo em conjunto com a'
Assessoria Econômica;
h) estudos de modernização das instalações de embarque, desembarque e·
manuseio do sal:
i) estudos para obtenção de rínan,
cial11elltos em organismos nacionais ou
tntémacíonals, em conjunto com a
Assessoria Econômica;
j) agrupamento dos pequenos c médias salineíros em grandes emprêsas
industriais em conjunto'. com a Assesserra Econõmlca:
l) introdução de normas
técnicas
para padronizacãc; classificação e contrôle da qualidade do sal;
2) Pelo, Laboratório a análise da
composição química do Sal nos seus
diversos' tipos e aplicações.
Art. 21. Ao Serviço de Planejamento Econômico incumbe elaborar pesquisa-s e estudos econômicos, objetivando maior produtividade e equàctonamenta dos problemas da indústria salineira do país;' promovendo:
1) Pela Assessoria Bconômíca.:
a) planejamento econômico da produção com vistas ao suprimento do
mercado, em conjunto com a, Assessoria' Técnica;

e
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b) estudos de projetos de ampliação
'Ou modernização de emprêsaa que ne-cessitem do apoio financeiro dos órgãos creditíclos do Govêrno, em con,
junto com a Assessoria Técnica;
'c) estudos para obtenção de finan.ciamentog para a indústria em organismos nacionais e internacionais, em
conjunto com a Assessoria Técnica;
d) campanha para agrupamento dos
pequenos e médios salíneíros em gran.des emprêsas industriais. em conjunto com a Assessoria Técnica;
e) divulgação, em colaboração com
a Seção de Estatística, dos dados
mensais sôbre:
I ...,..... estoque de sal;
II - produção;
lU - mercado, separando os consu'mos humanos. animal e industrial;
IV - áreas de salinas;
V - rendimentos;
VI - custos de transportes;
VII - meteorologia: temperatura,
pluviometria. umidade relativa, regime
de ventos, etc.;
VIII - economta das emprêsas no
setor: fôrça de trabalho permanente
e temporário. índices de produtividade. salários pagos. capital de indústria, resultados econômicos;
IX - registros de produtores e-mar.
'caso
I) campanha para incremento do
consumo do sal, em conjunto COm 'a
Assess-oria Técnica.
2) Pela Seção de Estatística:
a) o planejamento e a execução dos
levantamentos estatistíccs, inclusive
em coordenação com. órgãos do sistema estatístico brasileiro;
b) a coleta de dados e demais ele-mentos necessártoa para executar e
manter a estatística da producâo. da
distribuição, do cconsúmo e dos preços do sal;
ci a publicação periódica, em boletim do resultado dos levantamentos
estatísticos realizados;
d) a confecção de quadros, tabelas,
mapas, gráficos, .cartogi-amas. etc., que
permitam uma visão imediata das, atividades - específicas da CES;
e) o estudo e informação dos processos de sua competência; e
j) a execução dos demais serviços
estatísticos que forem julgados indispensáveis.
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Arü. ·22. A Inspetoria Geral de Fiscalização, através das suas Inspetorias
Regionais compete:
a) zelar pela observância das disposições legais e regulamentares e das
resoluções da CES, no que diz re-speito
à produção,
entrega ao consumo,
transporte de sal, etc.;
b) efetivar as providências adotadas relativamente à repressão de frau,
des e adulterações;
c) exercer severa vigilância nos navios, quer no carregamento quer na
descarga do sal ,a fim de evitar á
fraude na pesagem;
à) executar outras tarefas correlatas.
Art. 23. A Seção de Documentação
e Divulgação incumbe:
a) reunir e organizar as dccumen,
tações técnicas e econômicas da CES,
instituindo, também um sistema de
catálogo coletivo que permita a localização de qualquer documentei técnico ou econômico existente em outros
centros de documentação:
b) obter, no País e no Exterior,cO
pias ou exemplares dos documentos
solicitados pelos vários setores da

CES;

c) assegurar a divulgação dos estudos elaborados pelas AT e AE junto a todos os órgãos oficiais. prrvauos
e internacionais interessados;
d) prestar informações
às demais
unidades da CES, fornecendo o material que fôr necessário ao exame aos
problemas de ínterêsse da indústria
salineira;
e) executar as demais
tarefas específicas de documentação e informa,
ção que lhe forem cometidas pela VIce.Presídência Executiva;
j) manter uma .biblloteca esueelaüzada com assinatura de revistas nacronaís e estrangeiras.
Art. 24. A Seção de Administração
compete:
1) A Turma Financeira. e de Contabilidade:
a) elaborar a proposta orçamenta-.
da .da CES, prepara-r o plano de aplicação de recursos e os projetos de ta..
belas de retribuição do pessoal;
b) preparar as prestações de contas ao Plenário, com a justificação
dos gastos efetuados ou empenhados,
C) realizar os serviços de administração do pessoal, ressalvada a competência da Dívísão do Pessoal do
DA do MIe, quanto ao pessoal pago
à conta dos recursos orçamentários.
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2) A Turma de Expediente e Comunicações, realizar os serviços centralizados de protocolo, a-rquivo admírustratívc,
expedição,
datilografia e
transportes da CES.
3) Ao Almoxarifado, realizar os
serviços de admínlstração do matertal.. ressalvada a competência da DL
visão do Material do DA do MIC.
4) A Portaria:
a) manter um servidor Incumbido
de prestar quaisquer informações 50"

licitadas pelo público sôbre a IocalL

zação e funcionamento dos órgãos da.

CES·

b) , dispor do registro nominal que
indique a resídêncía de todos as ser-

vidores da CES, -bem como o local em

que 'tenham exercício:

C) providenciar a Iímpeza das

S~

las, corredores e áreas _-de serventia,
zelando pelo bom estado de conservação e boa aparência das paredes,
revestimentos. assoalhos e portas;
d) provldencíar a coleta do lixo das
diversas dependêncíae e zelar pela
limpeza das vidraças e das guarnições
e peças metálicas;
e) manter em perfeito estado de
funcionamento as instalações de água,
luz, gás, telefone e bebedouros;
f) prover a rigorosa higiene
das
Instalações sanitárias;
g) exercer
vigilância permanente
nos lugares de entradas e saídas, especialmente ncs setores de ·malor contato com o público;
h)· entregar ao destinatário a cor.
respondéncía recebida pela Portaria; e
z) ter sob sua [urtsdíção os serviços telefônicos da sede, zelando pelo
seu perfeito funcionamento.
Art. 25. À Junta Consultiva íncum.
be assessorar, nos têrmos do artigo
9.9 do Decreto-lei n.c 257. de 28 de
fevereiro de 1967, a Comlssâq Executiva do Sal.
Parágrafo único. A Junta Consultíva ,Sé reunirá ordlnàríamente uma
vez per mês e extraord1nàriamente
por convocação do Vice-Presidente
Executivo ou pela maioria dos seus
membros.

cAPiTULú VII

DU Pessoal e sutZsAtribuiçôeb

Art. 26. Ao Presidente compete:
presidir as reuniões do Plenárto:
u)

EXECUTIVO

b) autortzar a aplicação
80S postos à disposição da
C) assinar as Resoluções
pelo Plenário;
d) assinar os contratos,

dos recur.,
CES;

aprovadas.
ajustes 8

convênios aprovados pelo Plenário;
e)
atrtbuír gratificações de repre-

sentação de gabinete, nos têrmoa da.
íegfslação em vigor;
j) praticar os demais atos que sefizerem necessários ao fiel cumprimente dos objetivos da CES.
Art. 27. Ao Chefe da Secretaria
do Plenart-, incumbe chefiar a mes.
tna aistribuindo os trabalhos, centroiando .a produção e executando as demais tarefas previstas no Regímento
Interno do Plenário.
Art. 28. Compete &.0 VIce-Presidente:
Executivo, além das atribuições consCantes do artigo 10 do Decreto.ler número 257, de 28 de fevereiro de 1967,_
e o mais que fôr determinado em Resoluções .aprovadas pelo Plenário. ou
Instrucões do Ministro da Indústria e·
do Comércio:
a) designaras substitutos eventuais
dos funcionários da CES;
b) julgar em 1.11- instância os autos de mrraçâo, inclusive os lavrados
na vigência' da legislação antertor,
interpondo recurso ex o/ficio das decisões que concluírem pela [mprocedêncía do auto ou pelo arquivamento
do processo.
Art. 29. 'Aos Chefes das umdadea
udmínlstrativag da CES compete dirígír os respectivos serviços dlstrí..
buíndo: coordenando e controlando 'os
trabalhos, bem assim zelar pela dis,
cíplína das mesmas.'
Art. 30. Aos demais servidores que
não tenham atribuições definidas neste. Regimento, incumbe executar os
serviços próprios dos seus cargos e
funções, sob determmacào e supervtsão dos respectivos chefes.

CAPJ:TULO vrn

Das substituições
Art. 31.· Serão substituídos, automàtícamente, em suas faltas eventuais.
até 30 dias:
r .,- o Vice-Presidente Executívo
pelo. Chefe. do Gabinete ou Chefe deServiço;
II - Os demais Chefes 'Por um rnn..
cíonárlo por êíes indicados e designados pelo Vice-Presidente Brxecutívo.
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Parágrafo único. Haverá, sempre,
suostttutos previamente aesígnadoa
para tôdas as funções referidas nes,
te Regimento.

"Fundo", de modo 'a "regfstrar tôdas
as operações realizadas e a permltdr o
contrôle ímedíato das mesmas.
CAPíTULO X

CAPíTULO IX

Da Atimituetração do "Fundo de Deeenootuimento da Indúi3tria salineira
e Melhoria do sistema ae Dtstrtbuicão
do Sal"
~

Art. 3:6. A aplícaçãc üus recursos
do "Fundo" "de que trata (1 Decr etu
n.c 55.8
de 16 oe março de 1965,
L12,

sera feita de acôrdo com o que díspõe o referído decreto,

t 33, Os recursos flnancerros de
Ar.

que trata o artigo anterior serão re-

colhidos em conta especial no Banco
do :Brasil S A.
Art. 34. Os recursos ao "Fundo'
serão movimentados pelo -v íce-Presídente Executl VO, de acôrdo com as
instruções que deverão ser barxadaa
pelo Mtntstro de Estado da Indústria
e do Comércio.
Art. 35, As prestações ue contas
relativas aos recursos
do "Fundo"
serão feitas, trimestralmente, medíante balancete, perante o Plenário da
CE8, que as julgará no curso do mês
seguinte ao do trimestre respectivo,
depofs de ouvida a Inspetorta Geral
de Finanças do MIe.
Art. 36. A Turma Financeira e de
Contabilidade deverá manter uma es,'
crdturação contábil dos 'recur.sos de

Das Disposições Gerais e Transitónas

Art. 37. O horário normal de tra.,
balhorserá fixado pelo 'víoe-Presidente Executivo da CE8, respeitado. o
número de horas mensais cbrfgatóetc, estabelecido pela legfslaçâo específica.
Parágrafo único. O vtce-r'ree.oenee
Executrvo, os Chefes de Serviço e o
Chefe da Secretaria do Plenário não
estão sujeitos a ponto, devendo, PUrém, observar o horário nxado na Ie..
gislação vigente.
Art. 38, O Plenário da CI!.:S julgarã
os recursos sôbre os autos de infração,
inclusive Os lavrados na vfgêncía da
legislação anterior.
Art. 39. Os' casos 'não previstos 11lJ
presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Plenário da CES.
Art, 40. Subordinada à Vice-Pre1ildência Executiva" funcionará, com a
mesma denominação e atribuições. até
o final cumprimento das disposiçôéa
constantes do artigo 23 do Deereto-Ieí
n.c 257, de 28 de fevereiro de 1967, 1"
Seção de' Assistência Social, de que
trata o artigo 20 do Decreto número
46.002, de 15 de maio de 1959',
Brasília, 5 de janeiro de 1967. -José Fernandes de Lume,

---

DECRE'TO NÇJ 6,2.0B8 -

DE 5 DE JANEIRo) DE 19'58

Cria funções gratificadas no Quadro do Pessoal do Ministério da Indústria e do Comércio.

o Presidente da República, usanôo da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II da Constituição, e tendo em vista .o disposto no artigo
24, do Decreto-Ieí no 257, de 28 de fevereiro de' 19'67, decreta:
Art. 19 . Ficam criadas no Quadro do pess-o-al do Ministério da Indústria e do Comércio na, forma do anexo, as funções grat.fícadae destinadas
a atender aos encargos de Chefia,' secretariado e Assessoramento de que
trata o Decreto no 62.067, de 5 de janeiro de 1968.
Art. âc , Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em: contrário.
Brasília, 5 de' janeiro de 1968; 1479 da Independência e 809 era República..
A.

COSTA E SILVA

José Fernandes de Luna

O anexo a que sererere O art. 19 fo-í publicado no D.a. de l1 de ja-.
neiro de 1968.
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DE

DO

5

PODER

DE

"Transfere do Departamento de Ag1.LUS
e Energia do Estado de Pernambuco
para a Companhia de Eletricidade
de Pernambuco, a - concessão para
distribuir energia elétrica no municipio de Tacaram, Estado de Per-

rzambuco.

.

O Presidente da Repúí-Itca, usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 33, inciso IIda Constituição e
nos têrmosdos arts. 140 8 150 do
Código de Águas (Decreto n.c 24.643.
de 10 de julho de 19~4), combinados
com o' art. 5.° do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938
e com O art. 64 do Decreto n.c 41.019,
de 26 de fevereiro de 1957,

Considerando que pela Portaria numero 17, de 10 de janeiro de 1967,
o Ministro das Minas e Energia autorizou a ctransrerencía dos bens e
instalações vinculados aos servícos de
Energia elétrica do municípío de
'racaratu, Estado de
Pernambuco,
para a Companhia de Eletricidade d-e
Pernambuco, decreta:
Art. U' Fica taansferída para
a
Companhia de' Eletricidade de Per-

nambucc, a-concessêo para dtstríbutr

energia elétrica no município de' Tacaratu, Estado de
Pernambuco, de
que era titular o Departamento de
Águas e Energia do Estado de Pernambuco, em víro.ude do Decreto número 56.064 de 26 dE abril de 1965.
Art. 2.9 A concessionária fica »brtgada a cumprir .o disposto- no Código de Aguas (Decreto, n.o 24 643 de
10 de julho de 1934), leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3.° I!:ste Decreto .entra em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em cont-á-te:
Brasília, 5 de janeiro de 1968;
147\' da Independência e
BO.9 oa
República.

A.

COSTA

José Costa

E SU,VA
c.a~a.tcam.l

DECRETO N.9 62.070 JANEIRO DE 1968

DE

5

DE

Declara caduco o Decreto n.o 24.168,
de 4 de dezembro de' 194r( .

o

Presidente da República, Usando
lhe contere .o ar-

.da atribuição que

EXECUTIVO

tlgo 83, item lI, da Constituição ·e
nos têrmos -do Decretc-Ieí nv 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração) e. tendo em 'lista li que
consta dos autos do pro-esse DNPM
8.122-44 do
Departamento Nacíonat
da Produção Mineral. do Ministério
das Minas e Energia, decreta:
Artig-oúnico. Fica declarado caduco o Decreto n.v 24.168. de 4 de ,d€zembro de 1947, do qual é cessicnària a Emprêsa de Caulím Ltda. conforme averbação d::: fls. 38, do Livro
C n.c 3, que concedeu à Artst.dea
Praxedes Dias, a.ttorízação pare lavrar caulím em terrenos do traôvel
Barra Mansa, situados no 'distrito de
Santo Antônio do Chíador. munloípio de Mar de Espanha Estado de
Minas Gerais.
Brasília, 5 de janeiro de 1968;
147.9 da Independência e 80.::1 da
República.
A,

COSTA

José Costa

E SILVA
C(I/l'alcant~

DECRETO N9 62. 'Ü71 .2J,H.JEIRO DE 1968

DE

5

DE

Autoriza a Mineração Nacional Mina
S. A. a lavrar cassiterita no município de' Sito Tiago, Estado de Minas Gerais.

o 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o, ·artígo 83, item TI, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março de
1967 (Cédigo de Mineração), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Minera-

çáo Tracícnal Mina S. A. a Iavreacassiterita em -errenos de propriedade de Objar José de Castro, Joaquim
Martins de Oliveira, Joaquim Martins
de Macedo e José Sebastíâo de Souza
nos rugares. denomínados Tanque.
Fumai, e Lagoínha, distrito e município de São 'I'íago, Estado de Minas
Gerais, numa área de sessenta e oito
hectares setenta e um ares e cíncüenca e um ccntíares (6H,7151 na)
delimitada por uni polígono Irregular
que tem um vértice coincidindo cem
o' vértice mais a este (E; de número
cinco (5), da área descrita nc decreto' de lavra quarenta e nove mil duzentose trinta (49.23'0), de dezesseis
(16) de novembro de mil novecentos
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'e sessenta (1960) e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
quarenta metros 040m) , norte (N);
duzentos e onze metros (211m), oeste
(W); duzentos metros (20U' m) , norte (N); cento e qua torze metros
'(l14m), oeste (W); cento e sessenta
e sete metros (l67m) , norte (N);
noventa. metros (gOro) , oeste (W);
cento -e cinqüenta metros (150m) ,
norte (N); - cento e trinta' e um metros (l31m) , oeste (W); cento e noventa e nove metros (W9m) , norte
'(N); noventa e um
metros (91m) ,
leste (E); cento e sete metros uirtnn
norte (N); trezentos metros (300m),
leste (E); cento e' quarenta e nove
metros (l49m) , norte (N.); cento e
cinqüenta metros Clõümj , leste (E);
cem metros (ltl}Om) , sul. (8); cinqüenta metros (5tlm) , leste (E); cento e
'sessenta e oito metros (168m) , sul
(8); cento- e quatro metros (104m) ,
leste (E); cento e' setenta e um metros (l71m) , sul (S); cinqüenta metros. (50m), leste (E); cinqüenta metros (5-Dm), sul (8); cinqüenta e sete
metros (57m) , _leste (E); treze metros uami, sul (8); duzentos e quarenta e -nove metros (249m), leste
(E); cinqüenta
metros (50m) , sul
(S); cínüentc
metros (5Bm) leste
'(E); seiscentos e sessenta e dois metros (662m), sul (S); trezentos e um
metros (3'OlÍn) , oeste (W); cinqüenta e um metros (51m), norte (N);
cento e cinqüenta metr-os (15tlm) ,
oeste (W); cinqüenta e um metros
(51m), norte (N); cento e quatro
metros (lU4m), oeste (vV) . Esta eutorrzaçâo 'é outorgada mediante às
condições constantes dos artégos 34.
47 e suas alíneas e 51, do Código de
Míneração, além de outras constantes do mesmo Código; não expressamon-o mcnciouaríar neste decreto.
Parágrato úrriec . A execução da:
presente auborízação rica sujeita às
-estdpulações do Regulamento aprovado pelo Decreto r/'51. 725, de 19 08
frve r eíro de Hi63 e da .tcsoluçâo nú-.
mero 3, de 30 de abril de 1965, de.
Ocmíssâc Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autortzaçãc fica _obrigado a .recolher aos
-cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
-ao Estado e ao MUlH~'PlO, em cumprimento do disp-ostona Lei nc 4,425,
«íe 8 de outubro de J.964.
'

Art. 39 Se o concossíonártc de autorização não cutnprír qualquer das
obrígacôes que lhe i:ruJu.flLf;n- a autortzacac de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração .
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A autorização de lavra terá
por titulo êste d e c r e t 0, que será
transcrtjc no livro "C" de Registro
das- Concessões de Lavra, da Divisão
de Fomento da 'Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 61? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A~

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO NI? 62.072 JANEIRO DE

DE

5

DE

1968

Autoriza o cidadão brasileiro Christavão Moreira da Silva a lacrar cr-.
çuu, no municipio de Resende, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da, República, usando da atribuiçã-o que lhe confere o
art. 83, item nc II, da Constituição
e nos termos do Decreto-lei número
227, de 28 de: fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Iet nc 318, de 14
deimarço de 1967 (Código de Mineraçao), decreta:
Art. te Fica autorizado o cidadão
brasileiro Chrtstovãc Moreira da Sil-.
va a lavrar argila, em terrenos de
propríedede de paschotno Marassí, no
ímovej denominado Sttío Paraíba,
distrito de Pôrto Real, -mumcipio de
Resende, Estado de Rio, de Janeiro,
número área de três hectares e vrnte
e quatro ares (3,24 haj ,delimitada
por umvpolígono irregular, que tem
um vértice e setecentos e. um .metros
(701 mj • no rumo verdadeiro de trínta e cinco graus e 'trinta e oito mmutos nordeste (359 38' NE), do canto
nordeste (NE) da ponte de ferro entre os munícípícs de Resende e Bar-
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ra Mansa da Rodovia Estadual, ponto
à. margem direita do Rio Paraíba. do

Sul' e os lados .a partir dêsse vértice,
os seguintes ocmprtmentos e rumos
verdadeiros, cinqüenta e sete metros
(57m) , quarenta graus e oito minutos nordeste <4í1<;\08' NE); oitenta me-

tros- (8'0 m) , quarenta e sete graus e
quarenta e dois minutos noroeste ..
(47<;1 42' NW);

duzentos

e

EXECUJ'IVO

Art. 6'? Revogam-se as dísposícõez.
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1965~
147'? . da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

vinte e

quatro metros (224 m) , quarenta e
dois graus e oito mínutos nordeste
(42,?D8 9 ' NEY; noventa e oito metros
(98 m) -' tr'ínta e um graus e cinqüenta
e dois minutos noroeste (31952' NW);

trezentos e cinqüenta e três metros
(353 m) trinta e nove graus e trinta e oito minutos sudoeste (3993H'
J

SW) ; . o sexto lado é o segmento, re-

tilíneo que une (1 -. extremidade ao
quinto lado descrito ao vértice de
partida. Esta autorízação é outorgada mediante - às .ccndíções constantes
dos artigos 44, 47 e suas .alíneas e 51,
do Código de Mineração além de outras' constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
parágrafo único. A execução da
presente uutortzacâo rica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no Fl 726 de 19 de
í'evereíro de 1983 c da Resolução 11Úmero 3, de 30 de abril de 1965, de.
comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessíonárío da autorfzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tmiutos ' que forem devidos à união,
ao Estado e ao Munícípíc, em cumjmmento do disposto na Lei nv 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concee.stonárâo de autorização não oumprtr oua.cuer das
obrigações. que Jhe mcumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para' fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A autortzacâo de lavra .terá
por titulo êste de c r e t o, que sera
transcrito no livro' "C" de Regísta'o
das Concessões de Lavra, da Divisão
de Fomento da Prcducão Mineral do
Ministério das Minas ê Energia.

DECRETO N9 62.-073
JANEIRO DE 1968

DE

5

DE

Autoriza a Cia., Siderúrgica Cruzeiro'
do Sul - CRUZUL - a lavrar minério de ferro, minério de jef"l'omanganés e minério de manganês
no mamicipío de santa Bárbara,
Estado de lv-linas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere ,0
art. 83, item II, da Constébuíçâo
e nos termos do Decreto-lei nc 227,
de 28 de reveretro de 1967 (Códig-o de
Mineração), .alterado pelo Decretolei nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 Pica autorizada a Cia. Siuerurgfca Cruzeiro do Sul ~
.
CRUZUL - a Iavre.r minério de ferro, minério de ferro-manganês e mínerto de manganês, em terrenos de
propriedade' do condomínio da Fazenda Bento de Oliveira, distrito de
Conceição do Rio Acima, município
de Santa Bárbara, Estado de Minas
Gerais, numa área de trezentos e
tnnta e nove hectares e vinte ares ..
(339,20 ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vertdce a
seiscentos e cinco metros (605 m) , no
rumo verdadeiro de sessenta graus
trinta minutos sudoeste (609 3-0' SW),
da confluência do córrego Mata Cavalo no ribeirão Gandarela, ou Mutuca e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprtmentoa .e rumos
verdadeiro-s trezentas e trinta metros
(330m), trinta. e um graus vinte minutos sudeste (319 20' SE); duzentos
e noventa metros (290 m) , nove graus
vinte minutos sudoeste (9,? 20' SW);
seiscentos e vinte e tres metros (623
m) , dezessete graus cinquenta minutos sudeste (179 50' SE); seiscentos e
noventa e cínco metros (695 mj , seis
graus trinta minutos sudeste. (6'? 30'
SE); trezentos e (ctnquerrta metros.
(350 m) , sessenta graus cinqüenta
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minutos sudoeste (6'0950' SW); cento
e tnntc.. metros (130 m) vinte graus
cinco minutos sudoeste (209 05' SW);
cento e noventa metros (19-0 m) , sessenta e dois graus quarenta e cinco
minutos sudoeste (62945' SW)"; trezen tos e cinco metros (305 fi) qua":,"
renta. e cinco graus quarenta mmutos sudoeste (459 40' SW); cento e
sessenta metros (16'Ü mj , quarenta e
seís graus cinco minutos noroeste
t46Ç> 05" NW); quinhentos e quinze
metros (015 mj , vinte e um graus
cmco minutos noroeste (21905' NlN);
trezentos e oitenta e cinco metros
(;185 n» , setenta. e dois graus cínqüenta
rmnutos noroeste (72 95'Ü'
NW); duzentos metros (200 m) , trtnta e quatro graus cinco minutos nordeste ,(34905' NE); cento e dez metros (110 mj , cinco graus. trinta minutos noroeste (5 930' NW); duzentos
e vinte metros (220 m) , quarenta e
seis graus trinta minutos noroeste
(460930' (NW); trezentos e setenta
metros (370 m) sessenta e quatro
graus noroeste (649 NW); trezentos e
dez metros (310 m) , vinte e dois
graus vinte minutos noroeste' (229 ~O·
NW); duzentos
e dez metros (210
mj . cinqüenta e um graus noroeste
(519 NW); cento e setenta metros
070 m) , trinta e oito graus qumze
'minutos noroeste ,(38915' NW); cento e setenta e cinco metros (175 m) ,
sessenta e quatro gruas cinqüenta
minutos noroeste (64950' NW); cento e dez metros 01() m) , setenta e
dois graus cinqüenta minutos nordeste (72 95'Ü'NE); cento e oitenta metros (180 m) quarenta e cinco graus
trinta minutos nordeste (45 Q3{)' NE);
quatrocentos e dez metros (410 m) ,
quatro graus quinze minutos nordeste
,49>15' NE); um mil seiscentos e oitenta e cinco metros (1.-685 m) , oitenta
e oito graus' cinqüenta minutos su·deste (88 950' SE); Esta autortzeçâo
é outorgada mediante às condições
constantes dos arts. 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código' de Mineração,
além de outras c-onstantes do mesmo
'Código, não expressamente mencionadas neste decreto;
Parágrafo único. A execução da
presente nutortzaçâo fica sujeita às
.estépulações do. Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de '19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução numero 3, de 30 de abril de 1965, de
Ocmíssâo Nacional de Energia Nudear.

Art. 29 O concessíonáríc da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tríbutos aue forem devidos à União,
ao Estado e ao Murncípíc, em cumprimento do disposto na Lei nc 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionázlo 63.- autcrraação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Míneração .
Art. 49 As proprtededes vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A eutorrzaçâo de lavra t-erá
por título êste d e C r e t 0, que será
transcrito no livro "O" de Registro
das Concessões de Lavra, da Divisão
de Fomento daProducão Mineral do
Mínístérío das Minas é Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1968;
147 Q da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Casta Ctioalcanti

DECR.ETO

N9

62.074
1968

DE '5 DE

JANEIRO DE

Autoriza a Mineração Gera} do Nordeste S. A. a laortir aroua e ceu-:
lim no município de Cabo, Estado
de Pernambuco,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83 item I'I, da Constdtuíção
e nos termos do Decreto-Ieí número
227, de 28 de fevereiro de 1967, alterede pelo Decreto---Iei nc 318, de 14 de
março de 1967 (Código de Mineração) , decreta:
Art. 19 Fica. autorizada Mineração
Geral do Nordeste S. A. a lavrar argila e caulím em terrenos de propriedade da Indústria de Azulejos 'S. A"
no lugar, denominado Engenho Oamaçart, distrito de Santo Agostinho
munícípio de Cabo, Estado de Pernambuco, numa área de quatrocentos
e trinta e seis hectares (436 ha) , de-
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limitada por um polígono irregular,
que-têm um vértice a trezentos e ctnqt'en.a e sete metros e cinqüenta
centímetros (357,50m)

no rumo ver-

oederro de oitenta e seis graus quarenta e nove minutos noroeste (56"40'
NW), do canto'

sudoeste

(SW) da

capela de Sáo José e os lados a parur dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros, vinte
metros (20 fi), doze graus vinte e
cinco minutos sudoeste (12925' SWJ;
cinqüenta e um metros e trinta e
oito centímetros (51,38m)
vinte '8
sete graus vinte e cinco minutos sudoeste (27°25' SW); cento é sessenta
e seis metros e setenta e seis centímetros 066,76m), vinte e dois graus
cmquenta e cinco minutos sudoeste
(22 955' SW); cem metros (IDO fi),
vmte e cinco graus oito minutos sudoeste (259 OB' SW); duzentos 'e sessenta e sete metros (267 m) , vinte e
sete graus trinta e oito minutos sudoeste (279 38' SW); mil duzentos e
quarenta e .otto metros 0.248 m) ,
vinte gE'LUS vinte- e oito minutos sudoeste (209 BB' SW); seiscentos e
oito metros (60B m) , quatro graus
trinta' minutos sudeste (4 9 3()' SE);
quínhentos e cinqüenta e sete metros
(557 m) , sessenta, e sete graus noroeste .(679 NW); trezentos e emquente e oito metros (358 mj , vinte e cinco graus noroeste (259 NW);
quarenta metros e vinte e cinco
centímetros
(4'Q',25 m) , dez o i t o
graus cinqüenta e um minutos
nordeste 08951' NE); vinte e sete
metros e sessenta centímetros (27,{)O
rm , um grau onze minutos nordeste
(19 11' NE); sessenta e oito metros e
noventa centímetros (68,90 mj , eínco
graus dezenove minutos noroeste (59
19' NW); mil quatrocentos e dez metros (1.410 rm , vinte e cinco graue
quinze minutos noroeste (25 0 '15'
NW); quatrocentos e oitenta e três
metros (483 m) , trinta graus quinze
minutos nordeste (3Q9 15' NE); quatorze metros e quarenta centímetros
(14,40 mj , três graus dezesseis minutos nordeste (3Q. 16' NE); trezentos e noventa e quatro metros (394
m) , cinqüenta e cinco minutos nordeste (09 55' NE); mil trezentos e
noventa e do-is metros (1.392 m) , quarenta e oito graus quarenta e cinco
minutos nordeste (4B9 45' NEY; . oitocentos e quarenta e quatro metros
(844 mj , oitenta e um· graus quinze
minutos sudeste (819 15' SE); o décímo nono lado é o segmento- retilíneo

que une a extremidade do décimo oitavo lado, descrito, ao vértice de-partida. Esta autorização. é outorgada
mediante as condições constantes dos
arts. 44, 47 e suas alíneas e 51, do
Código de Mineração, além de .outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da,
presente autorização fica sujeita à-s
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
f~' ez eíro de 1963 €' da Resolução nnmero 3, de 30 de abril de 1965, de
Ccmíssão Nacional de Energia. Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorrzaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e a-o Município, em cumprimento do disposta na Lei nc 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art.. 39 Se o concesslcnárlo de. at,-.
rortzaçâo não cumprir qna.rquer das
obrigações que nie fncumbem a autorização de lavra será declarada ceüuca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mmeraçáo ,
Art. 49 As proprtededes vízlnhae
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do .artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A autorização de lavra terá
par título este de c r e t o, que será
transcrito no livro "O" de Registro
das Concessões de Lavra, da Divisão
de Fomento -da Producão Míneral do
Ministério das Minas é Energia.
Art.6° Revogam-se as disposições
em contrárto.
Brasília, 5 de janeiro de ises:
da Independência e 809 da
República.
A. Cosra E SILVA

147Ç

Jose Costa Ctuxucamti

:::.;oECRETO N.o 62.075 JANEIRO DE

DE

5

DE

1968

à Prefeitura MunicilJal de:
São Francisco, concessão para distruniir energia elétrica no distnto
sede do Município de São Francisco, Estado' de Minas Gerais.

Outorga

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
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art. 83, item II da Constituicão. e
nos têrmos do art. 5.0 do Decretolei n," 852, de 11 de novembro de
1938, decreta:
Art. 1.0 li: outorgada à Prefeitura
Municipal de São Francisco, concessão para distribuir energia elétrica
no distrito sede do Municípto de aac
Francisco, Estado de Minas Gerais
ficando autortzada a estabelecer o
sistema de distribuição constante do
projeto aprovado.
Art. 2.0 A concessionária fica obrigada a cumprir -o disposto no Código
de Águas (Decreto TI.o 24.643, de 10
de julho doe 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentoa..
Art. 3.0 A presente concessão Vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 4'.0 Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à Un.âo.
Art. 5.0 A concessícnárta poderá rc,
querer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessíonárta
deverá entrar COm o pedido a que se
refere este artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu silênCio ser interpretado como desistêncía
da renovação.
Art. 7.0 O presente decreto entra
em vigor na data da sua publícaçao,
revogadas as disposições em COntrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1968; 1479
da Independência e 80.0 d.a República;
A.

COSTA

E SILVA

José Cosia Cavalcanti
DECRETO NÇl 62.076

DE 8 DE

JANEIRO DE 1958

Dispõe sôore a indústria do café solúvel e dáouirÇts providências.

o Presidente da- República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição.
Considerando a ccnveníêncíe de
consolidar a indústria do café solú-
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vel, cuja racional expansão constituirá significativa fonte; de dívrsas para

o País:
Considerando que o crescimento da
indústria de café solúvel será racíonal na medida em que o escoamento
de sua produção para o exterior, tavorecendo a econcmia cambial do
pais, não sacrrüque, direta ou indiretamente; a colocação de cafés verdes e
outros produtos derrvados também geradores doe divisas:
Considerando que, além disso, a ampliação das fábricas exísteu tes ou a .
instalação 'de novas indústrias de oafé
solúvel deve atender às necessidades
de desenvclvímento regional e' à capacidade das emprêsas do ramo de absorver o progresso técnológico;
Considerando que nestas condições,
é ímprescrndível estabelecer medidas
que assegurem a adequação do desenvolvimento. da indústria de café solúvel aos objetivos supracitados; decreta:
Art. 19 A instalação ou a ampliação de fábricas de café solúvel em
território nacional, pare fins' de exportação, na conformidade das normas
fixadas dentro das atribuições legais
do Instrtuto Brasileiro do Café, dependerá da aprovação prévia do respectivo
projeto pelo Grupo Executivo d03. Indústria para Allmentaçâo (GEIPAL),
da Comtssâr, de Desenvolvimento In-'
dustrtal, do Ministério. da Indústria e
do Comércío .
Art. 29No exame dos projetos a que
se retere o artigo anterior, o GEIPAL
considerará, entre outros critérios seIetívos, -» atendimento a problemas de
menor desenvolvimento regional e aos
aspectos tecnorogrcos de produção,
respeitados os processos de fabricaçãoe a capacidade das indústrias de
café solúvel já em funcionamento até
31 de dezembro doe 195'7.
Art. 39 A aprovação dos projetos,
nos têrmos dêste Decreto, ficará condicionada às reais possihilidedes de
escoamento de café solúvel para os
mercados' externos, nos limites recomendados pelo Instrtuto Brasileiro do
Café, tendo em vista os ínterôsses globais da economia cafeeíra..
Art. 49 Ressalvadas as atribuições
legais dos órgãos competentes, também
ficarão na dependência de aprovação
dos respectivos projetoa.pelo GEIPAL"
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a ímportçâo de máquinas e equipamentos destinados à instalação ou
ampliação de fábricas de café solúvel, sujeita a Ircencíamento na forma
a ser fixada pelo Conselho Nacional
do Comércio Exterior; o registro de financlamentog estrangeiros para essa
atividade, na - proporção dos capitais
brasíleíros efetivamente aplicados no
setor; o registro de ínvestrmentos- de
capital estrangeiro para. a mesma indústria; e a concessão de empréstimos
em moeda nacional ou estrangeira,
por instituições financeiras onciaís,
para instalação e ampliaçâo da rndústrta doe café solúvel.

Art. 59 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas (IS disposlçôes em contrário.
Brasilla,

1479 da

8 de janeiro de 19,58;
Independência e 80° da

.Repúblíca..
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
José Fernandes de Luna
Helio Beltrão

DECRETO N.o 62.077
DE 8 DE
JANEIRO DE 1968
.Aiuoriza

a Companhia Siderúrgica
Paulista - CQSIPA - a uinrar calcário no Município de Salto de Pirapara, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei- :1° 227, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Ieí nc 318, de 14 de março
de 1967 (Código de Míneracão) , deereta:
'
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Paulista .- COSIP i~
- a lavrar calcário em terrenos de
.sua propriedade; no lugar denominado Plrapormha, distrito e municipio
de salto de Pirapora, Estado de São
Paulo, numa área de onze bectarea e
.setenta e oito ares (11,78 haj , delímítada por um polígono irregular que
tem um vértice no marco .íe concreto situado no cruzamento das estradas municipais Sorccaba-Piraporínha
.e Piraporinha-Salto de Pírapora. .dístanta duzentos e sessenta e cinco me.tros' (2-65 m) , do pegão montante da

margem esquerda da ponte sôbre o
Rio Prrapormha e: os lados, a parta
dêsee vértice, os .seguíntes comprimentos e rumos verdadeiros cento e
noventa e sete metros (197 mr , oito
graus vinte e cinco minutos noroeste
(8° 25' NW); cento e dezenove metros .(119m), sessenta e cinco graus
quarenta e cinco mmútos noroeste
(65° ~J.' NW); duzentos e sessenta e
seis metros (266 mj . trinta e três
graus trinta e cinco minutos nordeste
(33 0 35' NE); setenta metros (70 m) ,
quarenta e nove graus vinte e cinco
minutos sudeste (49.0 25' SEl; atíngindo a margem direita do .no Pírapormha, par onde segue, para, montante, até quatrocentos e dois metros
(402 m) . Dai, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e vinte metros (420 m) , quatro graus trinta e cinco minutos SU~
doeste (40 35' SW); trezentos e onzs
metros e quinze centímetros (311,15
m) , setenta e oito graus trinta e cinco minutos sudoeste (78 U 35' S'W).
Esta autorização é outorgada: mediante às condições constantes dos arts.
44, 47 e suas .alfneas e 51, do Código
de Mineração, além de outrasvconstantes do mesmo código, não expressamente mencionadas nêste decreto.
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 --e da Resolução número 3, de 30 de -abril de 1965, da
comissão Nacional de Energtu Nuclear.
Art. 20 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres público-s, na forma da. lei os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto na Lei núme1'0 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3.° -Se o concessíonárfo da autorização nâo cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem :1 autorização de lavra será declarada" caduca ou nula, na forma doa-arts. 65
e 66 do código de Mineração .
Art. 4.° As propriedades vízinhaà
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do art. 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A autorização -de lavra terá
por título êste decreto, que aerá -trans-
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-crtto no livro C de Registro das-Con.,
cessões. de Lavra, da. Divisão de Fomento da produção Mineral do Ministério das Minas. e Energra.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições
em -ccn trárto.
Brasília, 8 de janeiro de 1953;
147.0 da Independência e 80,0 da
República.
A. COSTA

E

Sn.VA

José Costa Cavalcanti

DECRETo N.o 62.078 JANEIRO DE 1968

DE

8

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José Cupistrano de Souza a lavrar quarteito no município d-e Baepetuii, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição 'que lhe co-nfere o art.
.83, item II da Constítuíçáo e nos
têrmos do- Decreto-lei n.c 227, de 28
de tevere.ro de 1967, alterado pele
Decreto-lei n,» 318, de 14 '1B março
de 1967 (Código de Mineração), decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado J) cidadã-o
brasileiro José Capistranc de SOUZ&. a
lavrar quartzito em terrenos de sua
propriedade no lugar denomínadc
Serra do Gavião, distrito d-a São Tomé das Letras, município de Baependi, Estado de Minas Gera:s, numa.
área de duzentos trinta e otto hectares e sessenta e oito ares (238,68
har delimitada por um polígono místilíneo que tem um vértice na confluência do córrego Souza Ramo.'> com
o ribeirão vermelho e os lados a par;
tdr dêsse vértice, o-s seguintes cornprímentos e rumos verdadeiros: mil
e o.tenta metros (lOSO mi , setenta e
dois graus trinta e cinco minutos nordeste (720 35' NE); quatrocentos -e
quinze metros (415 mj , vime graus e
quinze minutos noroeste (200 15'
NW); mil e vinte e seis metros
(l02fjm), vinte e seis graus e cinco
minutos noroeste (260 05' NW); o
quarto (.Q,O) lado é constdtuidq pela
margem esquerda do córrego das Catas, da extremidade do terceiro (3.ú )
lado, para jusante, até à pontesôb~'e
o referido córrego,· da estrada de acesso aos afloramentos: cento -oítenta e
cinco metros (185 m) , oitenta e .qua-
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tro graus cinqüenta e cinco minutos
noroeste (S4° 55' NW); duzen tos e
cinco metros (205 m) . cinqüenta. e
três graus cinqüenta e cinco minutos
noroeste .(530 55' NV!); oitocentas noventa e cinco metros (895 m) , vinte
graus trinta e cinco minutos sudoeste (200 35' SW), até a barra do
córrego das Catas; o oitavo (8.'=') e
último lado é constituído pela margem d.reíta do . ribeirão vermelho da
barra citada, para montante, até o
ponto de partida. Esta autorização é
outorgada mediante às condtçôes
dos arts. 44, 47 e suas alíneas e 51,
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas nest-e decreto.
Parágrafo unico. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacio-nal de Energfe Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devido-s à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto na Lei número
4.425, de·S de outubro de 1964,
Art. 3.0 Se o concessionário da. autorização não cumprir qualquer das
obrtgacôes que lhe incumbam, a autorização de lavra será declarada
cadura ou nula, na forma dos artdgos 65- e 66 do Código de Mineração,
Art. 4.0 As propriedades vizir.has
estão sujeitas às servídôes de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do art. 59 do .Códígo de Mtneraçâo.
Art. 5.0 A autorízacâo de lavra te:..
rá por titulo' êste decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra da- D'vfsão de
Fomento da Proôucàc Mineral do Ministério das Minas- e Energía..
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em co-ntrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1963;
147.0 da Independência e &0. 0 da.
Repúblíca..

A. COSTA E

SILVA

José Costa Cavalcanti
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DECRETO

N.O

62.079 1968

DE

8

DE

JANEIRO DE

Autoriza. o cidadão brasileiro Aurélio
de Almeida Seabra Velloso a lavrar
mármore e calcário,
município
de Belmonte, Estado da Bahia.

no__

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o art..
83, item II, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei 11;° 227, de 28 de
fevereiro de 1967, alterado pelo Decrete-lei n.c 318, de 14 de de março
de 1967 (Código de Mineração), de-

creta:
Art.

1.0

Fica autorizado [, cidadão

brasileiro Aurélio de Almeida. Seabra
Venoso a lavrar mármore .e calcário

em _ terrenos de sua propriedade no
imóvel Fazenda Monte Alto, no lugar
denominado Córrego do .ousmão,
distrito de Bôca do Córrego, município de Belmonte, Estado da Bahia,
numa área de" setenta e quatro hec-.
tares vinte e um ares e trinta centtares (74,2130 ha) , delimttartn por
um polígono Irregular, que tem um
vértice a trezentos e sessenta metros
(360 m) , no rumo verdadeiro de sessenta e dois graus sudeste (62.° -SE),
do canto nordeste: (NE) da casa-sede
da Fazenda Monte Alto e Os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumosverdadeiro-s: 01tocentos e noventa' metros (890 ITr),
cinqüenta e sete graus sudoeste {575'
SW); seiscentos e quarenta metros
(640 rm , oito graus nordeste (8. 0 NE);
quatrocentos e dez metros (410 m) ,
setenta e, nove .graus noroeste (79.°
NW) ; 'quínhentos e dez metros (510
m), quarenta e nove graus trmta minutos nordeste (49.° 30' NE): oítocentos e dez metros (810 m) , setenta
e seis' graus nordeste (76.'1 - NE); o
sexto e último lado é o segmento retilíneo que Une a extremidade do
quinto lado, descrito, ao vértice ínício do primeiro lado. Esta autorização é outorgada mediante às condições constantes dos arts. 4.Q, 47 e suas
alíneas e 5~, do Código de Mineração, além de outras - constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas' neste decreto.
Parágrafo umco A execução da
presente autorização fica sujeita. às
estipulações ao Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de

fevereiro de 1963 e da Resolução n.úmero 3, de 30" de abril de 1965, da.
Comissão Nacional de Energ-a .Nuclear.
Art. 29 O concessionário óa autortzação fica 'obrigado a recolher aos co-fres públicos, na forma da lei, Os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município em cumprimento do disposto na Lei nv 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. ·39 Se' o concessionáa-;o da nutcrtzação não cumprir qualquer das
obrigações .que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos e.rts . 65
e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do art. 59 do Código de 'Mineração.
Ait. 59 A autortzacão de lavra terá por título êste decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
FOmento da Producâo Mineral do Ministério das Minas" e Energfa
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1968;
1479 da Independência c 80°. da
República.
A, COSTA E SILVA
José Costa CavaZêanti

DEC-RETO' N9 62.080
JANE'IRO DE 1968

DE 8 DE

Decuini caduco o Decreto n 9 21.395.
de 8 de julho de 1946
'

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artígo
-83, item II, da Constituição, nos termos do Decret-o-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei nc 318 de 14 de março de
1967 (Código de Mineração) e tendo
em vista o que consta do processo
D.N.P.M.5,291-42, do Ministériü das
Minas e Energia, decreta:
Artigo único. Pica declarado caduco O Decreto número vinte e um:
mí trezentos e noventa e cinco
(21. 395), de oíto (8) de julho de mil
novecentos e quarenta e seis (1946)
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que autorizou a Mineração Ribeira
Ltda., a lavrar minério de ferro .e
apatdta no local denominado Guavíruva, município de Iguape, Estado de
São Paulo.
Brasília, 8 de janeiro de 1963:
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N962 .081

DE

S

Di:

JANEIRO' DE 1968

Retifica

o Decreto n9 5fL:::01, de 23
de setembro de 1966

O Presidente da República usanuo
da atribuição que lhe confere 01 artigo
83, item II, da .Constátuícâo, nos têrm'JS do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967, alterado 'oeío Decreto-lei n Q 318 de 14 de março de
1967 (Código- de Mineração), decreta:
Art. 19 Fica retificado o art. 19
do Decreto número cinqüenta 0 nove
mil trezentos e um (59.301), de vinte
e três (23) de setembro de mil novecentos e sessenta e seis (1966) ,que
passa a ter a seguinte redação: Fíca
autorizado o cidadão brasileiro NelSo'):Q. Deusdará Filho a pesquisar- mí-.
nérlo de manganês em terrenos de
propriedade de João Inácio de Maganiães.v.roaoutm Mateus de Magalhães
e José Inácio de Magalhães no lugar
denominado Fazenda dos Magalhães,
no distrito e município de José .de
Melo, Estado de Minas Gerais, numa
área de cinqüenta e cinco hectares
(55 hav) , delímítaôa por um polígono irregular,' que tem um vértice,
a cento e ostenta e seis metros (186
m) , no' rumo verdadeiro de . trinta e
oito graus- trinta e sincominutos sudoeste (389 35' SW); da barra do
córrego Magalhães no rio vermeíno
e os lados a partir dêase. vértice, os seguintes comprimentos e
'rumos verdadeiros: quatrocentos I~
sessenta metros (460 m) , oitenta e
cinco graus trinta minutos sudoeste
(859 30' SW); mil e dezessete metros
(1.01':'m),. cinco graus vinte' ~ seis
minutos sudeste (59 26' SE); quinhentos e noventa e cinco metros'
(595m), setenta e seis graus trinta
minutos sudeste (769 30' .SE); oitocentos e setenta e cinco metros ., ..
(875 m) , quatro graus trinta minutos
noroeste (49 30' NW); duzentos e no-
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venta metros (290m), quarenta e oito
graus cinqüenta e sete minutos sudoeste (489 57' SW); duzentos e, qua-,
renta metros (240m)" treze graus quarenta e seis minutos noroeste (139 46'
NW); trezentos metros (300m), qua'renta :e dois graus vinte e nove mínt.tcs nordeste (42f.> 29' NE); 'J .cdtavo
e último lado é o segmento retilíneo
qu. partindo da extremidade do sétimo lado descrito. vai ao vértice de
partida.
Art. 29 A presente 'reurtceção de
decreto está isenta do pagamento de
emolumentos e será transcrita no livro B de Registro das Concessões de
Pesquisa da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Ministério das
Minas e Energia Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1968;
147'" da Independência e 3D9 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa 'Ccoatcanti
DECRETO N9 62.082
JANEIRO DE

!lE 3 DE

1968

Prove eóore a aplicação sie recursos
destinados ao incremento de matrículas no ensino supertor.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 83, item II, da' Oonstdtutçâo 3
considerando que é programa prtoritário do Govêrno a ampüaçâo das
matrículas de ensino superior; e
eonstderando, ainda, a cnentacao
fixada pelo Fórum. Uníversitácío, nos
itens 2, 3 e 4 da Resolução C2 14 de
novembro de 1967, Decreta:
Art. 19 As dotações orçamentárias
ou extra-orcamentárras destínadas 2,
Incremento
a -planos de expansão
de matrículas nas Uníversídactes e es.,
tabelecímentos de ensino supecícr e
na Diretoria do Ensino Stiperjor serão
aplicadas mediante convênio com o
Ministério da Educação e Cintura.
Art. 29 Na proposta de convênío,
por parte da instituição de ensino superior, deverão ser oferecidas as novas
vagas para preenchimento, no ano-letivo, com a apücação dos recursos
previstos para õssc fim.

ou
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Art. 39 Nos planos de aplicação que
instruirem solicitações de pagamento
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fumos magnéticos: trinta e oito metros e trinta centímetros (38,30m),
dezesseis graus e quinze minutos nordades e instituições particulares de deste (169 15' NE); trinta e seis meensino superior, constarão as parcelas
tros (36 mj , treze -graus e quinze
destinadas a cobrir, no ano letivo, a minutos nordeste (139 15' NE); vint-e
expansão de matrículas.
B um .metrcs e noventa e cinco cenArt. 49 O Ministro de E'3ta~1-~ da tímetros (21,95m), seis graus e qum
Educação e Cultura designará uma ze minutos nordeste (6Q 15' NE); treComissão 'Especial de Assessoramento, zentos e nove metros e sessenta e
cinc-o centimetros
(309,65),
oito
para opinar, afinal, sôbre os convêgraus €. trinta minutos nordeste
nios submetidos à sua aprecraçâo.
(89 30' NE); oitenta e um metros
Art. 59 Revogadas as' díspostções OH m) , quatorze graus e quinze miem contrário, o presente decreto ennutos noroeste (149 15' NE); noventa
trará em vigor à data de sua publica- e três metros (93 m) , vinte e oito
ção.
graus nordeste (289 NW); vinte e
Brasília, 8 de janeiro de 1968; três metros e setenta e cinco centlgraus
1479 da Independência e 8ílQ da metros (23,75m), vinte e um
e trinta minutos noroeste (219 3'0
República.
NW); noventa e. cinco metros e seA. COSTA E SILVA
tenta e cinco centímetros (95 75m) ,
vinte graus e' trinta minutos noroeste
Tarso Dutra
(2{)Q 30' NW); noventa e dois metros
<92 m) , trinta graus sudo-este C'31)9
DECRETO N9 62.083
DE 8 DE
SW); cento e dezesseis metros (116
JANEIRO DE 1968
m) , dezenove graus e trinta mmutoe
sudoeste (199 30' SW); trezentos e
Retifica o artigo 19 do Decreto 59,ii22, sessenta e sete metros e cinqüenta
de 9 de turozmbro de 1966.
centtmetros (367,50m), oito graus e
trinta minutos sudoeste (8Q 30' SW);
o Presidente, da República, usanoc cento e quarenta metros <l4l} In}"
da atribuição que lhe confere o artigo cinqüenta e sete graus e quarenta e
83, item rr. da Constdtuíçâo .e de acór., cinco minutos sudoeste (57º 45' SW):
do com o artigo 80, do Decreto-lei
duzentos e setenta e seis "metros e
nv 227, de 28 de fevereiro de 196'1 vinte centímetros (27620m) vinte ti
(Código de Mineração), alterado peio cinco graus noroeste (2&9 NW); C11.1.'
Decreto-lei nv 318, de 14 de março qüenta e seis metros e dez cenümede 1967, decreta:
tros (56,10 m) , cinqüenta e sete
Art. 19 Fica' retificado o art. 19 Cio graus e quarenta e cinco minutos
Decreto nv 59,522, de 9 de novembro sudoeste (57º 45' !2,W); sessenta e
de 1966, que autoriza o cidadão bra- cinco metros e Vinte e cmco céntaseis
sfleiro Sínézío Bo-rges a pesquisar metros (65,25m), .cínqüenta e
bauxita e argila no município de graus e trinta minutos sudoeste
Caldas, Estado de Minas Gerais, o (56º 30' SW); trinta e seis metros
qual passa a ter a segumta recacao: e noventa centímetros (36 snmj , cfnFica autortsaôo o cidadão bi.. asuerro qüenta e quatro graus e trinta rnrSínézlo Borges a pasqutsar
bauxita nutos sudoeste {54Q 30' SV-n; ses-enta
e argila em terrenos de sua proprie- e cinco metro-s e dez centímetros
dade no lugar denominado Marannao (G5,10m), quarenta e nove graus e
ou Laranjeiras, distrito e município trinta minutos sudo-este (499 3U' S':N I,
de Caldas, Estado de Mina-s .Jerais, cento e três metros (In3, m) , trinta e
numa área de dezesseis 'rectares três graus sudeste (33º SE); quaren(16 ha) , delimitada por um pOl16':J:l0
ta e seis metros (46 m), oitenta graus
irregular, que tem .um vértice a' du- nordeste <8'09 NE); trinta metros 'S
.zentos e vinte e três metros e se- quarenta centímetros (30' 40 mr. qua;
tenta e quatro centímetros (223,'74m), renta e cinco graus e trinta minutos
no rumo magnético de s-etenta e um sudeste (45Q 3U' SE); -quarenta e um
graus e trinta minutos
sudeste metros e oitenta centímetros (41,Büm
(71 9 3'Ü' SE),; do canto sudeste u3,E)
quarenta e quatro graus sudeste
da sede do imóvel Maranhão ou La- ,(44º SE); cento e quarenta melros
r-anjeíras e os lados a partir deS~33 040 m) , cinqüenta e um graus suvértice, os seguintes comprimentos I.:: deste (51l?SE)'; trinta e seis metros
de auxílios consignados às Uníversí-.
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sessenta centímetros (36,BOm), cínqüenta e quatro graus e trinta minutos sudeste (54 9 30' SE) ;duzenw5
e quarenta e quatro metros e vinte
centímetros (244,20 m) oitenta -e nove

graus sudeste (89 9 SE). O vígéssímo
quinto e último lado é o segmento
etilíneo que partindo da extremicade do vigésimo quarto lado descrtto
vai ao vértice de partida.
Art. 29 A presente retrücaçâo do
decreto será transcrita no Irvro B de
Registro das Concessões de Pesquisa
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério das
IvIjn~c:.s"
Energia.
III Revogam-se as (ÚSpC'Sir;Õ~b
em eontrárío.
Brasília. 8 de janeiro de 19$8; 1479
da Independência e 809 da Repúbtlca
A. COSTA E S'ILVA
Jcee- Costa CavaZcanti
DECRETO N9 62.084 'JANEIRO DE

DE

3. DS

1968

Retifica o art. 19 do Decreto "1umeTo
54.922, de 4 de novembro de 1904.

O Presidente da República usando
da atríbuicâo que lhe confere ."J 8..1'tígo 83. item Ir da Oonstitulção t; nas
têrmos do Decretc-Iel no 227. de 28
de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei nc 318, de 14 de março ue
19$7 (Código de Míneraçào) , decrea :
Art.

1°

Fica

retificado o artigo

primeiro do decreto número cinqüenta e quatro mil novecentos e .r~n::e e

dois (54.922) de quatro (4) ríe novembro de mil novecentos e sessenta
e quatro 09.64) o qual passa :t ter
a 'seguinte . redação: Flca vautorízada
Itapessoca 'Agro Industrial S.A. a
lavrar gípsita, em
terrenos do sua
propriedade, no lugar dencmma.do
Ausentes cu Baixos, distrito ç municipio de Ipubi Estado de Pernambuco, numa área de oitenta e um hectares dez ares (31, 10 ha) , detumtada por um polígono irregular que rem
um vértice a um mil cento e -nteuta
e quatro metros e dez centímetros
(1. 184,10m) , no rumo verdadeiro de
quarenta e oito graus- quarenta (. três
minutos sudoeste (489 43' SW1. da
Casa Grande. edificada sôbre pedra,
'reconhecida "como a mais amiga da
região e os lados, a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; quinhentos ~ vinte

e nove metros e sessenta e ríncc cen-'

tímetros (529.65m). quarenta e seis
graus e 31 minutos noroeste (469 31'
NW): quatrocentos e se lenta _, coís
metros e vinte entimetros A72,20m),
cinqüenta e cinco graus quar ern.a e
um _minuto", nordeste (55Çl 41' ~'E);
cento e quarenta e dois metros e quarenta centímetros <142.40mJ> ues
grau; trinta e sete minutos sudeste
(3'1 37' SE); cento e sessenta E sete
rr etros e cinqüenta e cinco centtmetrcs 067.55 mj , cinqüenta <: cinco
graus dezenove minutos nordeste ,5!)?
19' NE); cento e vinte e crês metros
t

e sessenta
O;J::l.Ô8

2

m:

três centímetros
qucr-ent a

e oito

graus

cuatcrze

mim.tos ..;'l"'I·~+.'
,.;1.8"'1'"
8W), duzentos metros t'2UfJml, oitenta

te três graus aets minutos noroeste
(83) Cri' NW); trezentos f" dols r-wtros

8 cinqüenta

ce.rtímat..os <.102,50 'TI),
quarenta e oito graus quatorze mínutos sudoeste (4W' ltj.' SW"; dusentos metros. (200m , cinqüenta e ClOjS
graus dois mlnutcs sudeste (52'1 02'
SE); duzentos e trtnta e :-,1'fS metros
e noventa cenctmetros ;:.133.90 1l.1\,
dezoí tc graus :::1':·0 unr.utcs nordeste
(189 08' NEl; um mil seiscentos e
quarenta e quarto metros F quarenta
e oito centímetros (1644, <18n,) cinqüenta e cinco graus dezenove mínutoa nordeste (559 19' )J~J: cento e
quinze metros e setenta e três Cfn'GImetros '(115.73m), trinta
e
quatro
graus quarenta e um minutos noroeate (34'1 41' NW)· seiscentos e setenta
e sete metros e 'quarenta e três eentímetroa (677,43 m) , cinqüenta e clnC'J graus dezenove minutos nordeste
(55'1 19' NE); quatrocentos e três metros e oitenta centímetros (403.130m).
dezenove graus dezesseis minutos sudoeste (l99 18' SW); foís mil quinhentos e quarenta e três metros e
trinta e um centímetros (2543.31 m)
oitenta e' seis graus vinte e três roi;
nutos sudoeste (869 23' S',V) .,
AI·t. 2'1 A presente rourtcscao de
decreto não fica sujeita 8.'J pagnmento da taxa prevista pelo Código de
Mlneraçâo e, será transcrita no livro
C de Registro das Conee ssôes de Lavra, da Divisão de Fomento da Pl'Oducão Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1968'
1479 da Independência e 809. da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti
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DECRETO NQ 62.085 -

DE

8
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D~

JANEIRO DE 1968

Autoriza a Emprêsa de Mineral;,'íü ao
Planalto Ltda. a lavrar água m1.nenü natural no trcunicipio de L uziânia, Estado, de Goiás.

O Presidente- da República; tsandc
da atrfbuiçào que lhe confere 'J artigo 83, item n, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv :J.27, de 28
de fevereiro de, 1967, alterado pejo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março de
1967 (Código de Míneração) , decreta:

Art. fI! Fica autortzado a Empresa de Mineração do Planalto Lt-Ia a
lavrar água mineral natural em ter1'81108 de sua propriedade :10 lugar de,

nominado Fazenda Água
~u.entc,
distrito e município de Luzíánía, Estado de Goiás, numa área .te -lu3.t<Jr-

ze hectares e quarenta e. qua.tru erea
(14,44 haj , delimitada por um quadrado, corn trezentos e oitenta. metros
(380m) de lado, que tem um v értace
.a trezentos e setenta e quatro metros e quarenta centímetros
(374,40rn) no rumo verdadeiro de
dois graus e cinqüenta e quatro minutos sudoeste (29 54' SW), da GODfluência do córrego Oapâo do Açude
com o rtbeíráo Agua Quente e os 18.405 divergentes dêse vértice, -s seguintes rumos verdadeiros: sessenta
e três graus e quarenta minutos eudoeste (639 40' SW) e vinte e seis graus
e vinte minutos sudeste (269 20' SEJ
Esta autorização é outorgada mcrãan,
te as condições constantes dos artigos 44,47 e suas alíneas e 51, rto Código' de Mineração além de outras
constantes do mesmo código não expressamente mencionados l1estedl"~
ereto.
Parágrafo uníco . A' execução ela
presente autorização fica sujeita ,às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ne 51. 726, de )9. de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3 de, 30 de abril de 1965, da
Comísão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionári-o da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos,. na forma da lei os
tríbutcs que forem devidos à União,
ao Estad-o e ao munícípío, em. eumprímento d-o disposto na Lei número
4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário da. au-torização não .cumprlr. qualquer das
obrigações que lhe incumbem a. auto-

rtzação de lavra será declarada caduca ou nula, na. forma dos artigos
65 e ·66 do Código de Mineração.
Art. 49 As pr-opriedades vlzínnas
estão sujeitas' às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
d? açtígo 59 do Código de Mine::'a,çao .
Art. 59 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registr-o das
concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da Producâo Mineral do Ministério das Minas ~ e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1968;
1479 da, Independência e 309 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

.DECRETO N9 62.086 JANEIRO DE

DE

8

DE

1988

Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo Francisco de Araujo a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item H. da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei nv 4'66,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cídadâo brasileiro Raimundo Francisco
de Araújo, residente em Marabá, Estado do pará, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei número 466, de 4 de junho le 1938,
constituindo título desta autorização
urna via autêntica do presente deereto.
Brasília, 8 de janeiro de 1968;
147Q da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto

DEORETO N' 62.087

DE

9

DE

JANEIRO DE 19-808

Autoriza o eidadãp Vi~berto Gzese a
comprar pedras preczosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o~ artdgo 83, item rr, da oonsuauçao e

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tendo em vista O Decreto-lei ue 4'0'6
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o ctdadão brasileiro vuocrto Gie3~, residente na Capital do Estado de São
Paulo, . a comprar pedras preciosae
nos têrmoa do Decreto-lei 'nv 466, de
4 de junho de 1938,' constituindo título desta autorização uma via autêntlca do presente decreto.
Brasília, 9 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antonio DeZfim Netto

DECRETO

N9

62-.088
19-68

DE 9 DE

JANEIRO DE

Declara de utilidade pública a .,Fumâação Arnaldo Vieira de Carvalho",
com sede em São Paulo, Estado d~
São Paulo:

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artígo 83, item H, da Constituição e
atendendo ao que consta do processo
M.~.· 2.213, de 19'67, decreta:
Artigo único. É declarada de Jti:i~
dade pública, nos termos do art. 19
da Lei no 91., de 28 de agôsto de 1936
combinado com o art. 29 do' Regulamento aprovado pelo Decreto .iúmero 50.317, de 2 de maio de 1961.
a "Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho", com sede em São Paulo, Eêtado de São -Paulo.
'
Brasília, 9 de janeiro de _968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SÍLVA

Luis Antonio da Gqma e

DECRETO

N9

62.089
1968

DE

~ilva

9

DE

JANEIRO DE

Retifica o artigo 19 do Decreto nf1
59.072, de ·12 de agôsto de 1966.

O Presidente da República usando
da atribuição que ·lhe confere' o artigo

83. item II, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Míneraçâoj , alterado pelo Decreto-lei nv
318. de lA de março de 1067, decreta;
Art. 'P Picc retificado o artigo 19
do Decreto nv 59.072. de ~2 de agôsto
de 1966, que passa a ter a .seguinte
redacãc:
Fica autcrrzada a Representações. Mineração Cidade do Aço
Ltda. a lavrar cauüm em terrenos de
propriedade de Antonio Ernesto dos
Reis Filho, no lugar denominado Marinho, Distrito de Baçâo
município
de rtaotrtto, Estadod·e Minas Gerais,
numa área de dois hectares setenta
ares e trinta e sete centiares
.
(2,7037 ha) delimitada por um porígene irregular que tem um vértice
a quarenta e dois metros e ctnquenta
centímetros (42,50 m) no rumo verdadeiro de trmta graus ,e quarenta
minutos sudeste (309 40' SE), da canto
sudoeste (SW) da casa de Antonio
Ernesto dos Reis Filho. e os lados apartir do vértice considerado,
têm
IJS seguintes comprtmentos e rumos
verdadeiros: cento e quarenta metros
~140 m) , setenta e cinco graus e qualenta minutos sudeste <75°40' SE);
cento cmquenta e nove metros ....
(159 m) , sete graus e cinqüenta ;11i(lutos sudoeste (79 50' SW);
cento
sessenta e cinco metros e sessenta cetitímetroa (165,60m), setenta graus e
ouarenta .. minutos noroeste
(709 40' NW); cento e .um metros :'.
(101 m) , dezessete graus e de~ minutos noroeste (l7 9 10' NW); oitenta
e dois metros e oitenta. e sete centímetros (82,87 m) sessenta graus ~
vinte e sete minutos nordeste ,- .....
\60 27' NE).
Art. 29 Apresente retificação de
Decreto nã-o fica sujeita ao 'pagamento dos emolumentos previstos
pelo
Código de Mineração e será tranacríto no livro C de Registro das Concessões de Lavra, da Divisão de Fo.ncnto da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
àrt.. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, ~9 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
R,-,t- uouca .
Q

A. COSTA E SILVA
José COsta CavaZcanti
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autonea o cidadão brasileiro smciu
Duarte Pereira a lavrar diatomita
no municipío de Macaíba,
Estaào
ao RlO Grande do Norte.

o Presidente da República, usando
ua atríbutção que lhe confere o artigo
tliJ,

Item

LI,

da Ccnstttuicâo

e'

nos

termos do Decreto-lei nó' 227 de 28
de tevereíro de 1967, alterado
pelo
Decreto-lei nc 318, de 14 de março de
UH:i7 tCodígo de Mineração), de-

treta:

.Art. 19

Fica autorizado o cidadão

brasileiro Sinval Duarte Pereira a 'avrar diatomitaem terrenos devotutos
nó lugar denominado Lagoa .Grande,
Dratríto e munícíuío de Macaíba Es-

tado do R:,io Grande do Norte, numa
área de tres hectares e setenta e cinco
ares (3,75 ha) , delimitada por um
retângulo, que tem uin vértice a duzentos e vinte metros (220 m) no
rumo verdadeiro de sessenta -e 'nove
graus noroeste (699 NW), do centro
da soletra do portal do prédio designado Casa de Farinha e os lados divergentes dêsse vértice, os' seguintes
comprimentos- e rum-os verdadeiros:
cento e cinqüenta metros (150 m) ,
setenta graus sudoeste (789 SW); dusentes e cmquenta metros (250 m.r .
V11lt~ graus noroeste (200 NW). Esta
autorização é outorgada mediante as
ccndiçoes constantes _dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51, do Código, de
Mineração, além üo outras constantes
do -mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Paràgraro único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de lY de teve1'811'0 de 1963 e da Resolução nv 3. de
30 de abril de 1965, da Comissã-o Nacronal de Energia Nuclear.
Art. 2
O concessíonáno da autorízaçao fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei. os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Mumcípío em curnprrmente do disposto na Lei nv 4.425, de
8 de outubro de 1964.
Art: 30 Se o concessionário da au ...
torizaçâo não cumprir qualquer das
obrtgações Que lhe incumbem a autoriz-açã-o de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos artigos
ei5 e 66 do - Código de Míneraçâc .
Q
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Art. 49

As propriedades víztnnas.

estão sujeitas às servidões de solo e
SUb-SOlo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
AI·t. 59 A autorízacâo de la-vra .terú
por título êste Decreto,
Que
será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra da Divisão de
Fomento da Producâo Mineral do Mínistérío das Minas' e Energia.
ArL 69 Revogam-se as disposições
em contrárfo.
Brasilia, 9 de janeiro de 1968;
147Q da Independência e SOQ da.
República.

A.

GOSTA E· SILVA

José Costa Caoalcamt;

DECRETO N9 62.091
JANEIRO DE 1968

DE

9

DE

Dá nova estrutura
à Uninereidoüe
Federal do Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
da atribuição ,que lhe confere o nem
II, do art. 83 da Constituição, tendo em vista o que consta do Processo n9 70.945/67, do Ministério da Educaçáo e Cultura, decreta:
Art. 19 A Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, em face dos
principias e normas estatuídos ;,)e10
Decreto-lei n953, de 18 de novembro
de' 1966, complementado pelo Decreto-lei nc 252, de 28 de .fevereiro de1967, fica assim constituída:
a) um Centro de Estudos Básicos:
b) três Institutos Especiais;
a) um Centro de Ciências Apltcadas.
Art. 29 O Centro de Estudos Básicos compreende:
1
Instituto de Matemática:
2
Instituto de Física:
3
Instituto de Quimica;
4
Instituto de Ciências Biológicas;
5 ---.,. Instituto de Cíêncías Huma ~
nas;
6 - Instituto de Letras e Artes.
Art.3Q Os Institutos Especiais são:
1 - Instituto de Antropologia "Câ-

mara Cascudo"
2 ~ Instituto' de· Biologia Marínha.:
3 -

Instituto Agropecuário.
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Art. 49 O Centro de Ciências Aplicadas compreende:
1
Faculdade de Medicina;
2 ~ Faculdade de Farmácia;
3
Faculdade de Odontologia;
4
Faculdade de Direito;
5
Escola de Engenharia;
6
Faculdade de' Educação.
Art. 59 'As unidades universitárias
- Institutos, Escolas e Faculdades .têm os Departamentos como última
tração de sua estrutura.
Art. 69 O ensino de formação pro-

ttssíonat e a pesquisa aplicada, a ear-.
go das Faculdades e Escolas, compreendem as matérias profísxíonaís
constantes dos currículos dos cursos
profissionais que
ministrem, observado - o disposto no § 1Q do art. 29
do Decreto-lei no 252, de 28 de Ie-.
vereiro de 1967.
Art. 7 9 A Escola de Música da üm..
versícacte Federal do Rio Grande do
Norte ficará .ntegrada ao Instituto
de Letras e Artes e o Cotégâo Agrfcola
de Jundíat transferido para a
mesma Universidade' pelo Decreto
nv 61.162, de 16 de agosto de 19b7,
passará a integrar, na- condição de
órgão suplementar. o Núcleo de En-.
151:}0 e Pesquisa Agropecuárias.
Art. 8° Em decorrência. da críacãc
dos Institutos de Matemática, Ftstca,
Q.uimica, Ciências Biológicas, Cíênctas Humanas, Faculdade de Educacão, ttcarn enouadradas nas díspostcóes dos ~rtigãs 5'? e 69 do DecretoLei nv 53 as Cátedras ou Disciplinas

ce.

Parasítologta, das Faculdades de
Farmácia e Medicina;
b) Anatomia, Anatomia Descrttivn
e Anatomia 'I'opográffca, das Factddades de Medicina, Farmácia e o.tontolcela:
Botânica, da Faculdade de Parmacia;
ã) Hístologta e Embriologia,
das
Faculdades de Medicina e Odcntotogía:
e) Fisiologia, das Faculdades
ue
Medicina, Farmácia e Odontologia;
f) Bíoquímíca, das Faculdades de
Medicina e Farmácia;
g) Biofísica, das Faculdades de Medicina e. Farmácia;
h) Farmacologia,
das Faculdades
de Medicina e Odontologia;
i) Microbiologia, das Faculdades de
Medicina, Farmácia e Odontologia;
a)

ct
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i) Psicologia Médica,' da Faculdade
de Medicina;
l) Cálculo Infinitesimal I,
Geometria Analítica e Vetorial, Geometria Descritiva e
Projetiva, CálcULO
Numérico, Gráfico, Mecânico e N')mografía, Cálculo
Infinitesimal U,
Estatística e Noções de Cálculo das
probabilidades, Mecânica
Racional,
Física I, Física TI, da Escola de Engenharia.
Parágrafo únlco . As Cadeiras r1a~j
diversas Unidades reunidas em D!~
partamento ele integram os jnstan.,
tos e o pessoal. material e equipamento dídátdco já
existentes serão
transferidos para o Departamento a
que corresponoerem.

Art. 9° O Estatuto da Uníverstdade
e os Regímentos dos Centros de j):studos Gerais' ( Ciências' Básicas, ce
Ciências Aplicadas e dos Instítutoa e
Departamentos, que os integram, H~
xarâo suas at ~ idades de modo a or i.
servar a unidade de suas funçôea de
ensino .e pesquisa e a assegurar :1
plena utanzaçâc dos seus recursos 11')manos e materíáís, vedada a duptí ~
cidade de meios para os mesmos [in".
Art. 10. Nos termos do art. 2°, incisas IV e V e seu parágrafo úmco
(\.0 Decreto-Lei nv 53, fica ínstdtuído
na
Uníversídade Federal do
Ij.io
Grande do Norte o Conselho Sunerfor
de
Ensino e pesquisa, situado- na
administração superior da Universidade e destinado a supervisionar o
ensino e a pesquisa.
Art. 11. Aos atuais detentores ele
cargos de díreçáo de Unidades nca
assegurado o término dos respactívos
mandatos na
nova Unidade onere
passarão a ter exercício, em coneeqüêncía da redístrfbuíçâo determinada pelo art. 69 do Decreto-Lei nv 53.
Art. 12. Os atuais representantes de
Congregações de Faculdades e Escolas no Conselho Universitário,' que,
em cumprimento do art. 59 do Decreto-Lei nv 53, forem redístrtbutcos
para
outras Unidades, terão
seu
mandato assegurado até o final, ('I)mo representantes do Instituto
no
qual tenham sido classificados.
Art. 13; O Conselho Universitário,
por ·proposta do Reitor, planejará. e
[ará executar, de acôrdo com os ;:'0)cursos, conveniência e oportunidade;
a progressiva
instalação das nOVOótS
entidades ou desdobramento das exts.,

42
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tentes, bem como a efetivação de ~b:....
das as medidas necessárias ao oizznprtmento dêste decreto.
Art. 14. No prazo de noventa di-as,
a contar da data da publícaçâo de:
presente decreto, a Uníverstdade F8deral do Rio Grande do Norte submeterá ao Conselho Federal de Eduo

cação o seu Estatuto,
dísposícôes do

adaptado _as

- Uecreto-Leí nv :)3

'J

'complementação constante do Decreto-Lei 11.9 252 de 28 de fevereiro de
1967, estabelecendo normas de transiçao que precedam a plena vigência de

sua nova estrutura.
Art. 15. Este Decreto entra em \'1gor na data de sua publicação, rt-vo-

gadas as díspost-ões em contrário

Brasília,
9 de janeiro de
1MB;
147 9
da Jndependêncía e 80 9
da
República.
A. COSTA E SILVj\
Tarso Dutra

República.
A. COSTA E SILVA

José COsta Cavalcanti

DECRETO N'? 62.093
JANEIRO DE 1968

DECRETO N9 62.092
JANEIRO DE

metros (1.500 fi). sessenta e d-ois
graus trinta e três minutos nordeste
(629 33' NE); quinhentos metros ....
(500 m) , vinte e sete graus vmte e
sete minutos .sudeste (279 27' SE).
Parágrafo único.
A execução da
presente autortzaçâc de p-esquisa fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726,
de 19 de fevereiro de 1963 e da Re-·
solução no 3 de 30 de abril de 1965
da Comissão Nacional.de Energia. Nuclear.
Art. 2° Revogam-se as díspostçôes
em contrário.
Brasília, 9 CP janeiro de 1968;
1479 da Independência e 80 9 da

DE

9

DE

9

DE

DE

1968

Retifica Q artigo I'? do Decreto
n9
57.314. de 24 de novembro de 195i}.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe: confere o artigo
83, .ítcm lI. da Constituição e nos
'têrmcs do Decreto-lei n? 227, de .'d8
de fevereiro de 1967, alterado \:)810
Decreto-lei n Y . 318. de H' de março de
1967 (Código de Mineração) . decreta:
Art. 19 Fica - retificado o artigo
19 do DeC1'0to nv 57314, de 24 de novembro (tlj 1965, Que passa a ter a
seguinte redação: Fica autorizada a
Emísa-Bmprêsa dI': Mineração sac-amentana L'iôa, a pesquisar argila em
terrenos de propriedade -_ de An t-e» o
Batista F'ilh~J' e 'Eurípedes Brlgagúo.
nos _. lugares denom-inados
Fazendas
.roão Va? e Nova. Cadífornía, antiga
Fazenda caxnmbu Distrito de Desemboque; município de Sacramento,
.Estado de Minas Gerais, numa área
de setenta e clnco hectares (75 haj .
delimitada Dor um retângulo que tem
um vértice a trezentos e oitenta metrôs (380 m) , 'no rumo magnético de
nove graus sudeste (90 SE), do marco
-quílométríco quarenta e dois (Km. ·42),
da rodovia Sacramento-Desemboque e
os lados, divergentes dêsse vértice,. os
.seguíntes comprimentos e rumos
magnéticos: hum ,mil e quinhentos

Autori,za Elias Freire Junior, a comprar pedras preciosas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere- o art.
K\, item II, da constituiçã-o e tendo
em vista o Decreto-lei nc 466, da.é de
junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado Elias
Freíre Junior, estabelecido em Diamantina. Estado de Minas Gerais, a
comprar pedras preciosas, no-stêrmos do - Decreto-Ieí nv 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo titulo
desta autorízaçâo uma via autêntíca
do presente decreto.
Brasília, 9 de janeiro de _1968;
1470 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto

DECRETO NQ 62.094 JANEIRO DE

DE_

10

DE

19.f38

Retifica o artigo 19 do Decreto número 60.552, de 7 de abril de 1967;
autoriza a transferência de área que
menciona ao Banco Nacional da Habitação e dá outras providências.

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

ATOS DO
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tigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos 125 e 126 do Decretc-Iel número
9.760, de 5 de setembro de 1946" combinado com o art. 19 do Decreto-Iet
nc 178, de 16 de fevereiro de 1967 i\
.Decreto nv 59 163, df' te de setembro
de 196'6, deci eta:
Art. 19 O artigo te do Decreto número 60 ~ 55-2, de 7 de abril »e 1967
passa a ter a seguinte redação.
"Art. 19 Fica autorizada a CB3Sào,
sob o regime de aforamento, à vcrotme, Estaleiros Reunírtcs do 'srasu eo.cíedade Anômma, n03 terrenos de marinha e nacional' interior com area
total de 15.319. 270,OOm2 (quinze milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e setenta metros quadrados) , localizados em
Jacuacanga,
Terceiro . Distrito do Município de
Angra dos Reis, Estado do Rio
de
Janeir-o,
mediante
o
pagamento do valor do respectivo do cunío útil e do fôro anual, aquêle em
dez (lO) parcelas anuais e consecuuvas, acrescidas de juros de, doze pOJ
cento 02%) ao eno..e correção monetária, na cenrorrmdade dos varõrcs
fixados pelo Serviço do Patrimônio da
União, na forma prevista .no Decreto-lei 'nv 9.760, de 1946, tudo de aC01do com os elementos técnicos e olantas constantes do processo protocolízado no Ministério da Fazenda sob
O nc 117.754-65".
Art. 21? Fica autorizada a transrerêncía da área de terreno alodíal, naciona1 interior com 200.000.00m2 (Cl1aentos mil metros quadrados), loca.lízada na zona de que trata o artégo
anterior e configurada na planta e elementos técntcos: constantes do processo M.F. nv 215.587~67, ao Banco
Nacional de Habitação, para execução
do plano habitacional. na modalidade
-da casa própria, prevista no artigo 21?
.do Decreto nc 60.552, de 7 de abril
de 1967.

Parágrafo único. A transferência da
área de terreno a que se refere cêste
.art~.go, será feita mediante têrmj, a
ser assinado na Delegacia, do Serviço
do Patrimônio da trntâono Estado (;0
Rio de Janeiro, na conformidade do
disposto no, artigo 49 e' seu parágrafo
único; do decreto no 59.163, de 19 de
setembro de 1966, dispensada a consulta de que tratam os artigos 29 e
.39 do mesmo Decreto.
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Art. 49 :Ê;ste Decreto entrará f::!11 vi-'
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárfc.
Brasília, 10 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 dá,
República .
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 62.095 JANEIRO DE 1968

DE 10 DE

o Quadro de Pessoal da Caixa Eçonômica Federal do Paraná,

Retificá

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 83, item H, da Constituiçã-o. e
tendo em vista o -art. 56 da Lei
nv 3,780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 1'1 Fica retíffcado.. na forma
do anexo, o Quadro de Pessoal da
Caixa Econômica Federal &0 Paraná
aprovado pelo Decret-o nv 59.857, de
23 de dezembro de 1966, bem como a
relação nominal que o acompanha.
Art. 29 Os cargos integrantes das
antigas Partes Permanente e Especial
do Quadro da Caixa continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Ar-t. 39 A retificação da relação
nominal a que 'se refere êste decreto
prevalecerá a partir de 19 de julho de
1960, salvo quanto MS provimentos
posteriores.
Art. 49 A despesa com a" execução
dêste decreto será .atendida com . . os
recursos próprios da caixa Econômica
do Paraná.
Art. 59 :Este decreto entrará em
vigor 'na data de sua pubticacao, revogadas as disposições em contrário.
'Brasília, 10, de janeiro de 1903;
1479 da Independência e 80'" da
República .
A, COSTA.E SILVA·
Antônio Delfim Netto

O anexo a que se refere o artigo
19 foi publicado no D.O. de 25 de
janeiro de 1968.
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DE

DE

11
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DE

1968

Publica Os índices de atualização znc-

notória dos souuíoe. dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na jOl'ma
estabelecida no Decreto-lei n Q 15
de 29 de iuíno de 1966, e dá outras
providências.

aritmética dos valôres obtidos pela
aplicação "dos coeficientes acima aos.
salários dos meses correspondentes.
Art. 29 li:ste Decreto entrará Emvigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 11 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

o

Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
H' do Decreto-lei nv 15 de 29 de inlho de 1966, decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos ss..
Iárloa reais médios dos últimos 24
(vinte e quatrolmeses, conforme estabelece no artigo 1Q do Decreto-lei
no 15, de 29 de julho de 1966, serão
utilizados os seguintes coefícíentes,
aplicáveis aos .salários deis meses correspondentes, para os' acôrdos coletívcs de trabalho ou decisões da -Juatdça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de janeiro de 1968.
Mês' -

Coeficiente

Janeiro de 1966
Fevereiro de 1986 .. , .. ,.....
Março de 1966
,..
Abril de 1966 .:
,',....
Maio de 1966 ... , .. ,'" '......
Jun110 de 1966 "",.........
Julho' de 1966 ...
Agosto de

1965

1,65
J.,59
1.53
lA.6
i,'i2
1,40
1,35
1,31
1,28

Setembro de 1966
,..
Outubro de 1966
,..
1,~6
Novembro de 1966 .'.'."'"
1~24
Dezembro de 1966 ,.,',.,.. . l . 2 3
Janeiro de 1967 ..
1,19
Fevereiro de 1967
.........
1,18
Março de 1967
i,14
Abril de 1967
1,11
Maio de 1967
l.,08
Junho de 1967
1,07
JU1l10 de 1967
~ ,05
Agôsto de 1967
1..04
Setembro de 1967
1,03
Outubro de 1967
1,02
Novembro de 1967·..........
1,00
Dezembro de 1967
,..
1.00
Parágrafo único O salário real media a -ser reconstituído será a média

A. COSTA E SILVA

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 62.097 JANEIRO

DE 11 DE

DE 1968

Outorga ccncessõo à Televisão Tibagí
S. A., da cuiaâe de Apucarana,
Estado do paraná,vara estabelecer
uma estação de raatotunuõo de
sons e imagens (Televisão).

o

Presidente da. República, usando
atribuição que lhe confere o
aa-t. 83, item TI da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 89 ,
item X:v-, letra a, da mesma Constituição e o que consta. no Ecihal nv 57
de 1966 do Conselho Nacional de TeIecomunícações, decreta:
da

Art. 1(1 Fica outorgada concessão à
'I'elevísâo 'I'íbagí S. A., nos têrmos
do art. 28 do Regulamento dos Serviços de Rarüodífusâo, para estabelecer na cidade co Apucarana, estaco
do Paraná, sem direito de excruslvidatte, uma estação de radíodirusão de
sons e imagens (Televisão) utilízs.ndo
o canal 11.
Parágrafo único. O contrato decor-.
rente desta concessão obedecerá 'IS
cláusula-s que com este barxam.o-ubrtcadas pelo Secretário-Geral do Mi .
nístérlo das Comunicações ~ PreSIdente do CONTEL - e deverá ser
assinado dentro de 60 (sessentai vüas,
a contar -da data- da publicação deste
decreto no Diário Oficial da Uuíâo,
sob pena de se tornar nulo, de p\eno
direito, o ato da outorga.
Art. 29 . Revogam-se as dtsposíções
em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 80? da.
República.
A. COSTA E SILVA

Carlos F. de Simas

ATOS

DECRETO N9 62.098
JANEIRO .. DE

DE

DO

11

PODER

DE

1968

Declara de utilidade pública a "Snm-:
ta Casa de Caridaàe de Guoranesia", com sede em G-uaranésut Estado de Minas Geross ,
'
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DECRETO N9 62.100 JANEIRü DE 1968

DE 11

DE

Declara de utilidade públtca a "PrOvíncia Brasileira da' Congregação da'
Missão" (Padres Loearistue) com:
sede no Estado da Guanabara.

Artigo único. É declarada de utalí<!ade pública, rios têrmos dovart.. 19
«e Lei nv 91, de 28 de aacsto de 1935,
combínado com o art. Iv do Reguramento' aprovado pelo Decrete número
50.517, de 2 de maio ...te 1961 a "Santa
Casa de Caridade de Guaranêsia
com sede em Guaranésía, Escadú dê
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 83, item n, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 22.567 de 1966, decreta:
Artágo único. ~ declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da L~i n» 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto' número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Província Brasileira da Oongregaçâo
da Missão" (Padres Lazartstas) com
sede no Estado da Guanabara.

Brasília, 11 de janeiro de J:9fJ8'
1479 da Independência e' 809 da
República.

Brasília, 11 de janeiro de 1968;
1479 da Iridependêncía e 809 da
República.

o

Presidente da aenuoüea. usando
que lhe confere o
art. 83, item, n, da Oouautuícào e
atendendo ao que COQ..:;f.l, (;.0 Processe
M.J. 4.943, de 1960, de-v-eta:

da, atribuição

A. GOSTA E S'ILVA

A. COSTA E SILVA

Luis Antonio da ':}ama e Silva

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.099
JANEIRO DE 1968

DE

11

DE

Declara de utilidade públ1ca a "Irmandade da Santa Çasa de Misericórdia de Sorocaaa", com ss-ie em
Sorocaba, Estado de São Pauto.

o

Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II, da Consfituicâo e
atendendo ao que ccneta do Processo
M.J. 209, de 1967, decreta:
Artigo único. É declarada Ci'e utnjdade pública, nos termos do ar-t. 19
da Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado cem o art. 19 do F"egulamento aprovado pelo Decreto número 50 _517, de 2 de maio de 19f3.[ a
"Irmandade da Santa Casa ãe Mtse-.
rtcord.a de Soroeaba", cem sede em
Sorocaba, Estado de São Paulo.
Brasília, 11 de janeiro de 1958;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E -SILVA
Luis Antonio da Gama e SilVa

DECRETO N9 62.101 JANEIRO DE 1963

DE 11

DE

Concede a sociedade Luucabíe Seroíei
Cabloçratici Ioutíotetcçratici e Radioetettrici
Socíetà per Azioni
autorização para continuar a funcionar na República do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o artigo 83, inciso H, da. Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n92. 627,
de :d6 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' c-oncedida à SOCiêdane Jtalceble Servízt - Cablografici
Ramcteíegrarícl e Radíoelettrteí
Sccletà per Azlonl com sede. em RDma, Itália, autorizada a funcional'
através de Decretos Pederaís, o último dos quais sob o no 59.247, .de 19
de setembro de 1866, autcrízaçâo pa-.
ro. ccn tínuar a funcional' na República do Brasil, cem as alterações introduzida-s nos artigos 59 e 89 doa Estatutos-Bocíaís.vfícando 'aumentado o
capital social para L. 13.000.0'0'0.000
(treze bilhões de liras ítalíenas) , enquanto que o capital destinado' às
atividades da filial brasileira foi elevado para NCr$ 1. 120.{)'Ü'0,00 (um 'mí-
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Ihâo, cento e vinte mil cruzeíroa noVOS), por meio -da correção monetária dos valôres do Ativo imobilizado,
nos termos de Lei nv 4.357, 'de 16 de
julho de 1964, consoante Resolução
do Conselho de Administração, ado-

tada em

reunião

realizada a 26 de

junho de 1967, mediante as cláusulas

que acompanham o Decreto número
52.755, de 24 de outubrocte 1963, as-

sinadas neío Ministro

de Estado d·).

Indústria e do Comércio, obrtgandose.«, mesma sociedade. a cumprir in-

tegralmente as leis e regulamentos
em vígor, ou que venham a vigorar,
sõbre o objeto da presente autorização.

jsrasütc 11 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 80(> da
República.
A. COSTA E SILVA

José Fernandes de Luna

DECRETO NI? 62.102 --;rJANEIRO DE, 1968

r:E

11

DE

Dispõe sôbre a execucão orca-nenmrni
e a programação tmanueíra da
União, regula a liberação das· cotas
Trimestrais e dá outras nromaen-:
cias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 83, item II, daConstituiçao e,
Considerando o disposto na Constatuícâo e a necessidade .de liarmomzar.« estatuído na Lei nv 4.820, de 1,7
de março de 1964 e Décreto-Iel nv f16,
de 30 de dezembro de 1966, co;n as dísposições dos Decretos-leis 199 e 200,
d~ 25 de fevereiro de 1967;
Considerando que a ímplantaçâo da
Reforma Administrativa .mphca em
dotar J Govêmo Federal de um sistema de' administração financeira mais
compatível com a eficiência do Ser-.
viço Publico;
Considerando que cumpre ao PoderExecutivo estabelecer condições cue
permitam, símultârieamente, racionalizar c processo de execução orçamentária e controlar os dispêndios púbücos, decreta:
1 -

Do. Detalhamento da' Despesa.

Art. 19 Publicada a Lei Orcameu-

tária .anual serão elaborados' r{'Jas

Unidades Orcamentárías O~ quadros:
de detalhamento dos projetos e atividades por elementos de despesa.
§ 19 Os quadros de detalhamentoserão encaminhados, pelas autoridades
definidas no a'rtígO 71, do Decretole- nv 200, para fins de coordenaçao,
ao Ministério do Planejamento e 8001'..,
denaçâo Geral.
§ 29 O Ministério do- Planejamentoe Coordenação. Geral promoverá a publicação d<JS quadr-o-s defínitivos 110
Diário Oficial da União, para Inrcr-.
mação geral, e, especialmente, para.
conhecimento dos Inspetores GE-rais
de Finanças.
Art. 29 As dotações glooaâs consignadas no Orçamento sob a classi-.
ücacâo do elemento de despesa
4.1.2.0 Serviços em Regmie de
Programação Especial - ou em créditos adicionais de qualquer natureza,
estão sujeitas a planos de aplícaçâo,
que serão aprovados pelo Ministro de
Estado respectivo e publtce.. nos P..ODiário Oficial da União.
Parágrafo único. Sujeitam-se ao
regíme dêste artigo as despesas classificadas como Transferências à con-.
ta do Orçamento Geral da trníão,
quando o recurso transfer.ídó f6r Glo-bal.
II - Das Cotas Trimestrais
Art. 39 Caberá à Comissã-O de Pl'O-gramação Financeira submeter ao exame e aprovação conjunta dos Mtnístros do Planejamento e Coordenação
Geral e da Fazenda, para os fina do'
art. 17 do Decreto-Ieâ nc 200, a programaçâo financeira do exerci cio e as
cotas trimestrais a serem distribuídas
aos órgãos a que se refere o art .. 71
do mesmo Decreto-Ieí .
§ 19 Na pro-po-sição das cote-s tnmestraís, a Comissão de Programaçaq
Financeira levará em consíderaçao ocomportamento provável da receita, os
dispêndios programados para o trimestre e as disponibilidades de caixa
do 'I'escurc Nacional.
§ .29 Aprovadas as cotas, a Comiasão de Programação Financeira autorizará o Banco do Brasil S. l~.. ,
em cada trimestre, a colocá las à ClSpostçãc das autoridades indicadas no
art. 71 do Decreto-lei n.o 200, fazendo as necessárias comunicações através da Inspetoria Geral de' Finançasdo Ministério -da Fazenda aos órgãos,
.fnteressados .
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,§ 39 As cotas po-derã-o ser revistas
caso se verifique alteração substancial
no comportamento da. receita prevista.
Art. 49 Com base nas cotas trfmestrais que lhes. forem dístrtbuídas. as
autoridades referidas no
29 do artigo anterior estabelecerão os cronogramas de desembõlso das umcaues
Orçamentárías, dando cíêncía aos iVü~
nlstértos da Fazenda e do Planejamenta e Coordenação Geral.
S 1'" Os cronogramas de nesembôrso
serão objeto de exame conjunto da
Inspetoria Geral de . Fil\anç:-t.s e CiO
Secretario Geral do Mimsterro, que
terão em vista, respectívamente, o aspecto rínanceiro e a execução do programa estabelecido para a ··t]DL'i9,uB, €,
em seguida, submetidos à -aprovaçãc
do Ministro.
S 29 Aurovados pelo Mmístrc os oronogramas, caberá ao Inspetor Gerai
de Finanças ou' ao servidor desígnarto
pelas autoridades mencionadas no artigo 71 do Decreto-lei nv :JOO repassar
às Unidades os valôres nêles previstos.
§ 39 Os órgãos da Adrmmstraçao
Indireta somente estarão sujeitos à
apresentação dos cronogramas de clesembôlso que se referrrem às ocntrí-.
buícôes e transrerêncías que lhes se-destinadas no Orçamento, ou a
vinculações de Impostos 'únicos.

*

jam

III - Do Empenho da Despesa,
Art. 59 O empenho, de despesa relativo a Obras Públicas, Equipamentos e Instalações, Aquisições de J::r~ó
vem, Amortdzaçáo da. Dívida Pública
e Serviços de Terceiros, somente St! á
efetuado depois de aprovado o cronograma de desembôlao da Unidade
Orçamentária, e na.o -poderá excede)'
o total de recursos programados.

Parágrafo único. O empenho dR·S
demais despesas far-se-á ooeaecídos
os valôres e. prazos fixados nos cronogramas' de desembôlso pre"iT1SLOS no
artigo 49.

IV - Do contróte Eiruuicetrc
Art. 69 O contrôle rtnanccí-o das
despesas das
Unidades Orçamentárias far-se-á através de demonstra.cívos mensais padronizados, '1'.18 conterão necessàriamente. as despesas
empenhadas e as efetivamente pagas,
§ 19 Os demonstrativos se-rão envia-.
dos
Inspetoria Geral de Finanças
á

do Ministério a que, estiver subordinada ou vinculada' a unidade orçamentária.
~. 29 As Inspetorias Ger~1S de F']~.
nancas consolidarão os demonstrativos.
referidos e-os enviarão
Inspetoría
Geral de Pínancas do Míntstérto ria
Fazenda e ao Ministério do Planeja-.
à

mente e Ooordenaçâo Geral.

Art. 79 Qualquer atraso na remessa
dos' demonstrativos mensaisimplica.rá
na imediata sustação de' novos repas-.
ses e cotas,cabe'ndo aos Inspetores
Gerais de Finanças comunícar a ocorrência ao Inspetor Geral de Pínan-.
ças do Ministério da. Fazenda.
~ Da Utilização da Via Bancárui
Art. 89 Os órgãos da Adminístra-.
çào Direta e Indireta da U1J.ÜW utali-

V

sarão exclusivamente os serviços doBanco do Brasil S:/ A., para depósito
e movimentação de recursos.
. ~ 19 Desde que não exista dependência 'do Banco do Brasil na ]OC8r!idade, o Mtnístro da. Fazenda- poderá
autorizar a abertura de contas correntes de .deposítcs em cuecas mstttU1~ões fina.n~elra-s. meôta-ne proposiçao do Mímstrc de Estado competente,
S 29 Os atuais depósitos -.rL~e não se
enquadrem nas dísposíçôes deste ar'tigO serão transferidos para o ,Bancodo Brasil S. A., salvo aurcnascao expressa do Ministro da Fazenda, por
'solícítação do respectivo Mímstérro ,
VI - Das Disposições Gerais
Art. 99 A -utilizaçã.Q dos reCUJ'EOS
de que trata este Decretoí'ar-&e~á
mediante ordem bancária ou cbequc
nominativo, contendo" duas assinaturas na forma prevtsta no § 2,9 do artigo 74 do Decreto-lei nv 201, de 25
de revcreíro de 196'7.
Art. lO. As despesas do Governo
Federal fora do Pais,' à conta de creditos específícos. distribuídos pelos órgãos competentes, serão realizadasatravés da D-elegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior.
Art. 11. O Ministério do Planejamento e Coordenação Geral disciplinará a codifícacâo da receita e dr8-pesa das entidades da AdminístraçâcIndireta da União, de tal Ivrma que
seja exeqüível a consoltdaçâo orçamentária do Setor público federal.
Art. 12. Os ôrga.os mencionados no
art. 89 do Decreto nv 61. 386, de 19 de-
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setembro de 1967, poderão desírmat-

tio exterior, específicas do EXércIto,

autoridade que se incumbirá de. exer-

de que trata (1 item II do artago lI}
do Lccreto _nv M. 308, de -25 de serembro ao 1964, <t;:; funções exercidas IJor.
militares do Exército na Oomíssáo
Mista Brasíl-Equador ,

cer as atribuições que,

Q.f}S termos

dêste Decreto, competem' ao Inspetor

Geral de Finanças.
Art. 13. As disposições dêste De-

creto aplicam-se aos créditos adício.....
naís, -e, no que couber, aos 'fundos de
qualquer natureza.

Art. 14. Os órgâoa da A'ttmmstru-

ção F-ederal atenderác, no que se refere à execucáo dêste Decreto às solicitações feitas pelo Trfbunu' de Oon-,
tas da Umào, na forma prevista no
artigo 75, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967.
Art. 15. Os Ministérios da Fazen-

da e do Planejamento e Coordenaçáo Geral expedírâo, conjuntamente,
normasparà a fiel execuçã-o do pre.sente Decreto.
Art. 16. nste Decretó entrara em
vigor na data de sua publicação, '."evogadas as disposições em contrario

Brasília, 11 de

janeiro de 1968;
e Süv da

1479 da Independência
.Repúblíca ,

A. GOSTA E SILVA
Luis Antomo aa Gama c Sil1;a
Augusto Hamann Raaem-ucer
Gríineuxüâ
Aurelio ae Lyra Tavares
Jose de Magalht1f!s Pinto
Antonio Delfim Netto
Mano Davut Andreaz~?;a
Ivo Arzua Pereira
rarso Dutra
.Joroae G . ecssarmno
Mareio de Souza
Mello
Leonel Mlranaa
Jose Cosia Cavalcanti
Jose FernanCles de Luna
Hélio Bettrao
Afonso .f1. Lima
Corios F. -de Simas

e

DECRETO N9. 62.103 JANEIRO DE 1968

DE

11 DE

'Considera de caráter permanente, 110
exterior, as junções exerciaae f'cr
militares na. Comissão l1'Ii,;ca BraetiEquador."

o Presidente da República, usando
.das atríbuícôes que lhe confere o artigo 83, {tem II, da Constituiç,ã-o
decreta:
Art. 19. São acrescentadas à rela'ÇS.D ne funções de caráter permanente

Art. 29. O presente decreto entra
em vigor a partir da data de sua publicaçao.
Brasília, 11 d-e janeiro de 1968'
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILvA
Augusto H amann RademaJcer

crnneuxua

Aurélio de Lyra raoaree
Márcio de Souza e Mello

DECRETO ,NQ 62.104
JANEIRO DE 1968

DE

11

DE:

Delega ccmipetêncía aos Ministros de
Estado da Marinha, do Exercito e
da Aeronáutzca, para aprovar, em
caráter final, os Regulamentos das
Escolas e Centros de Fcrmaçac B
Apertetçccmento,
respectivamente,
da Marinha de Guerra, -do Exercito
e da Aeronáutica Militar.
O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe COnfere o ert .

83, inciso lI, da Oonstdtuiçàc e, de
conformidade com o disposto nos ortígos Lj., 12 e 174 do Decreto-ieí nv 200,
de 25 de' fevereiro de 1967; decreta:
Art. 19 E' delegada aos MUDStl'OS
de Estado da Marinha, do Bxércíro,
e da Aeronáutica, competência para
aprovar, em caráter final, ooececíctas
e citadas as disposições legais e regulamentares, os Regulamentos das Escolas e Centros de Formação e Aperreíçoamentc, respectivamente, da 1'larínha de Guerra, do Exército e da. Ae-

ronáutica Militar.
Art. 29 li:ste decreto entrará em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de janeiro de ln68;
14.79 da. Independência 0 809 da
República.
A, eOSTA E SILVA
Augusto Hamann naaemacer

Griuieuxüâ
Aurélio de Lyra Tavares
Márcio de Souza e Mello
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DECRETO N9 62.105
JANEIRO DE 19,68

DE

11

DE

ReguZamenta o Decreto-Lei, n 9 270, de
28 de fevereiro de 1987 dispondo
sôbre as receitas do Fundo Aeroviário e os critérios, para quantificação e cobrança das taxas aeroportuárias, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
artigo

da. atribuição que lhe confere o
133, inciso II da Conatítuíção e
em vista o que dispõe o aru.
Decreto-leí uc 270, de 28 de
.reiro de 1967, decreta:

tendo
13 do

teve-

CAPÍTULO I

Da Finalidade

Art. 19. ltste regulamento tem por
objetivo regular a execução do Decreto-Lei nv 270 de 28 de fevereiro de
19-67, dispondo -sôbre as receitas
do
Fundo Aeroviário e a aplicação das
mesmas, estabelecendo critérios' para
R cobrança de taxas pela
utilização
dos serviços de infraestrutura aeroportuárias e das áreas dos aeroportos
públicos _e, ainda baixando normas
para quantificação dessas taxas aeroportuárias.
CAPÍTULO II

Da Conceituação

Art. 29 Infraestrutura Aeronáutica
todo 'aeródromo, edífícação, instalação.tárea e serviços destínados a' reeiIltar e tornar segura a navegação
aérea, nestes compreendidos os de tráfego aéreo, telecomunicações, meteorologia, coordenação de busca e salvamento, bem como as instalações de
auxílios rádio e visuais.
Art. ,39' Area aeroportuária é tôda
superfície, coberta ou não, localizada
'dentre dos limites de um' aeroporto.
Art. 49 Taxa aeroportuárta é a re~
tríbuíçâo pela efetiva utdltzaçâo dos
serviços e facilidades da infraestrutura aeronáutica.
parágrafo único. As taxas aeroportuárias se classificam em cinco categordas, assim denominadas e definidas:
a) taxas de
embarque
devida
pela utdltzaçâo das matalaçõea e serviços das estações de passageiros dos
é

aeroportos públicos -incide sôbre o
passageiro do transporte aéreo;
b) taxa de
pouso' - devida pela
utilização da ínfraeetruturavaercnáutdca, inclusive pelo estacionamento õe
aeronave até 3 horas após o pouso incide sôbre o proprietário da aeronave;
c) taxa de permanência devida
pela permanência de -aeronave na
área- do' aeroporto, além das 3 primeiras horas após o pouso ~ incide, sôbre o proprietário ou explorador da
aeronave;
d) taxa de armazenagem e capa tazia - devida pela armazenagem e
manuseio de ca-rga aérea - incide
sôbre o consignatário da carga;
e) taxa de arrendamento de área devida pela locação de áreas, cobertas
ou não nos aeroportos - incide sôbre
as pessoas naturais ou jurídicas arrendatárias das .áreas.
CAPÍTULO III

Do Fundo Aeroviário e dos Recursos

Art. 59 O Fundo Aeroviário, crtado
pelo Decreto-Lei no 270, de 28 de fevereiro de 19-67, tem por objetivo contabilizar os recursos necessários execução e manutenção do Plano Aeroviário Nacional e ao desenvolvimento
operação e manutenção da infraestrutura aeronáuüoa.
Art. 69 O Funde Aeroviário será
constituído com recursos oriundos de:
a) quota do Impõsto
único sôbre
t.uormcantes e Combustíveis Líquidos
e Gasosos, destinada ao Mínistérío da
Aeronáutica pela Lei no 4.452, de 5 de
novembro de 1964;
b) verbas orçamentárias,
créditos
especiais e recursos internacionais
destinados a. programas de desenvolvimento ou de manutenção da infraestrutura aeronáutica;
c) multas
aplicadas 'por infrações
às disposições do Código Brasileiro do
à

Ar-

a)

quaisquer outros recursos que lhe
foram expressamente. atribuídos.
CAPÍTULO IV

Da Aplicação

Art. ,79 A eplícaçâo do Fundo Aeroviário será relacionada exclusivamente, com os planos plurianuais e programas anuais, relativo à Infraestru-
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tura aeronáutica, de acôrdo com as
propostas elaboradas pe.o X'oneélho
Aeroviário e aprovados pelo Ministro
da Aeronáutica condícíonada tal aplicação ·ao respectivo orçamento-programa:

Art. 8 9 Fica o Ministério

da

Aero-

náutica' autorizado a realizar operações de, crédito com estabelecimentos
nacionais ou estnangeíros com o objetivo de implementar o Plano Aeroviá-

rio Nacional, desde que, não caucione,
por- ano, imp-ortância superior a 50%·
(cinqüenta por cento) do quantitativo
eatímado no Fundo Aeroviário,' para
cada exercicio.

Art. 99 Da estimativa de receita de
arrecadação das taxas ar roportuártas,
em cada aeroporto, pelo menos 20%
(vinte per cento) deverão ser empregados em programas de melhorias
diretamente Ilgados ao respectivo
aeroporto.
CAPÍTULO

v

Da Utilização dos Aeroportos

Art. 10. A utilização dos .aercportoa
públicos fica sujeita a normas e condições estatuídas neste Regulamento,
além dás disposições gerais ou especiais vigentes 'que lhes sejam aplicáveis.
§ 19 A utílízação das facilidades e
serviços dos aeroportos públicos será
retribuída com os pagamentos que forem devidos conforme as taxas de
preço para cada ~ caso estabelecídaa.
§ 29 A locação de áreas aeropcrtuárias -para a exploração de serviços de
ínterêsse ou de conveniência dos
usuários do aeroporto será feita mediante concorrência, pública ou administrativa, com exceção das áreas indispensá veís à "execução dos, serviços
aéreos que serão liberadas dessa exigência.
Art. 11. Os serviços e fecüídadea
cobrados nos aeroportos públicos, entre outros poderão ser; .
- pouso, decolagem;
--. Estadia;
- Hangaragem:
- Atracação e flutuantes;
- Reboque e remoção de aeronaves;
- Iluminação e balísamento noturno;
- Auxílios à navegação aér-ea e às
operações de pouso e decolagem;

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

Serviços de abastecimento, de
proteção contra incêndio e auxíIíares:
Contr'ôle e informação de aproxtmação e partida;
Estação' de Passageiros;
Areas pura despacho, escrítóríos
lojas, mirantes, oficinas depósitos, restaurantes outras;
Estacionamento e guarda de veí.;.,.
culos:
Al'm~zeriagem e capataata;
Meteorolog-ia;
Serviços outros que, a. critério da
autoridade "responsável pelo aeroporto, devem ser cobrados.
CAPÍTULO VI

Da Cobrança' das Taxas

1 -

Taxa de Embarque

Art. 12. As taxas de embarque serão
cobradas do passageiro por ocasião
do embarque, através do proprietário
ou explorador da aeronave.
Parágrafo único. Sua quantificação
estará em função da categoria do
aeroporto e da natUreza da viagem
(doméstica ou internacional) .
Art. 13. Ficam isentos do pagamento de taxa de embarque:
a) os passageiros de aeronaves' públicas ou míütares:
b) os passegeíros em trânsito, assim
cÓnsiderados,aquêles que prosseguirem na mesma viagem;
c) os passageiros de aeronaves em
vôo de retórno por razões de ordem
técnica, meteorológica, ou em casos de
acidentes, por ocasião de reembarque:
a) os tripulantes os inspetores de
aviação civil e os instrutores e alunos
de cursos de pilotagem, .quando em
vôos de instrução em aeronaves de
aeroclubes OU escolas de pilotagem, os
funcionários civis e os militares,
quando a serviço .bem como 'os .tuncíonártos das emprêsas de transporte
em viagens a serviço.
2 -

T«xa de Pouso

Art. 14. As taxas de pouso, serão
ccbradaa do proprietário ou explorador
da aeronave e dividem-se em 2 partes:
a) taxa relativa ao uso das comunicações e dos auxílios à navegação
aérea em rota; será -quantificada em
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função da distância voada e do peso
máximo. de deco'agem constante do
certíf.cado de navegabllídade da, aeronave; aplica-se a tôdas as aeronaves
que sobrevoem ou não o espaço aéreo
brasileiro -cujo vôo. seja apoiado pelas
facilidades e auxílios à. navegação
aérea, do Ministério da Aeronáutica
ou de órgão devidamente credenciado:
b) taxa .relatlva ao uso do üer<Jporto; será quantificada em Iunçáo do
peso máximo .da decolagem constante
do certificado de navegabilidade da
aeronave e da ca.tegorta do aeroporto;
aplica-se a tôdas as aeronaves que
efetuem pouso em 'aeroportos públicos
nacionais;
§ 19 O estacionamento, no pátio de
manobras após o pouso, por período
superior a três horas, implicará em
pagamento de umasôbre-taxa por
hora excedente, calculada sôbre a taxa
de uso do aeroporto, entendend-o-se
por pátio de manobras a área adjacente à estação de passageiros deatinada a-o estacionamento de aeronaves
para o fim primordial de embarcar -ou
desembarcar passageiros ou cargas;
§ 29 As taxas de pouso terão seus
valôres unitários decrescentes segundo
as modalidades de serviço abaixo, que
a aeronave esteja executando:
a) serviços aéreos comerciais internacionais;
b) serviços aéreos
comerciais domésticos;
c) serviços ou atividades aéreas "não
remuneradas, domésticos ou internacionais.
§ 39 A liberação das aeronaves para
decolagem somente será permitida
após a prova do pagamento da taxa
de pouso devida.
§ 49 O sistema de cobrança das taXl3,S de pouso será regulado por Portaria da Diretoria de Aeronáutica
Civil.
Art. 15. Ficam isentas do pagamento de taxas de pouso:
a) as aeronaves militares e públicas
brasileíras ;
b) as aeronaves brasileiras em vôos
de experiências ou de instrução;
c) as aeronaves em vôos- de retôrno,
por razões de' ordem técnica ou meteorológica;
d) as -aeronaves de aeroclnbes e
escolas de aviação, quando emprega-
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das exclusivamente na formação e
adestramento ãe-unotcs:
9) as aeronaves estrangeiras públicas ou privadas, quando em missão
oficial ou diplomática, transportando
convídadoa do Govêmo brasileiro.
3

~

Taxa de Permanência

Art. 16. A taxa de permanência é
devida . pelo ·esta·ci-ona-msnto prolongado da uerornave em área do aeroporto,
e começará a ser cobrada após a co~
locação da aeronave nessa área descontadas as três primeiras horas após
o pouso.
§ 19 A taxa de permanência, é satisfeita pelo proprietário ou explorador da aeronave e será quantificada
para cada aeroporto em função .do
peso máximo de decolagem, constante
do seu certificado de navegabllldade
e da duração da permanência.
§ 29 A taxa de permanência será
paga juntamente com a-taxa de pouso.
§ 39 A unidade de tempo sará de 12
horas, para o período iníclal-de 24 horas e, após êste período, de 24 horas
arredcndandc-ss as frações de horas
ou de períodos para os inteiros mais'
próximos.
§ 49 Picam isentas de taxa de permanência:
a) as aeronaves 'militares e públicas
brasileiras;
b) as aeronaves privadas:
1 '- por motivo. de ordem meteorológica, pelo prazo de impedimento ou
por motivos de ordem técnica, pelo
prazo máximo de 5 tcínco) dias,
2 - em caso de a.cldente pelo prazo que durar a investigação do m8,'3~
mo pelas autor.idades competentes:
3 ~ em caso de estacionamento em
áreas arrendadas pelo expl-orador da
aeronave;
c) as aeronaves estrangeiras públicas ou privadas, quando em missão
oficial ou diplomática transportando
convidados do Govêrno brasileiro.
4

Taxa de Armazenagem e capatazia

Art. 17. A taxa de armazenagem
é devida pela guarda de carga aérea
em locais apropriados e incide aôbre o
consignatário da carga.
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§ 19 A taxa de capatasta é devida
pelo manuseio da carga aérea armazenada;

§ 29 A guarda de carga aérea 1105

aeroportos públicos é da competência
das administrações dos aeroportos..
39 A quantificação das taxas de
armazenagem será feita em função do
volume do pêso e do valor da carga
depositada, contando-se a unidade de
tempo per períodos de 24 horas
§ 49 A taxa de capatazia será quan..
tificada em função do volume e do
pêso da carga manuseada.
ê

Art. 18. A liberação das cargas ar_

mazenadas somente será efetuada
mediante prova do pagamento das
taxas devidas.
Art. 19. Ficam isentas da taxa de
armazenagem e capatazia:
a) as mercadorias e matertaís que
forem adquiridos por conta da Untao
para '0 serviço da República;
t» as mercadoria-s e materiais que
por fôrça da lei entrarem no pais
com isenção de direitos por prazo inferior a 30 dias;
c) as malas postais.
5 -

Taxa de Arrendamento

Art. 20. As áreas aeroportuátfas
classífícam-se em três categorias:
a) áreas 'indiSpensáveis à execução
dos serviços aéreos;
b) áreas para execução de atividades governamentais de .ínterêase dosserviços aeroportuários:
c) áreas comerciais de interesse ou
conveniências do público usuário do
aeroporto,
Art. 21. São consideradas áreas indispensáveis para fins "de aplicação
das taxas 'de arrendamento as áreas
necessàrías à direta execução dos sET~
viços aéreos -que serão arrendadas aos
interessados sem concorrência mediante contrato.
Parágrafo único, As áreas destruadas - às firmas que exploram o serviço de abastecimento de combustíveis
e lubrificantes às aeronaves terão
uma taxa de arrendamento composta
de 2 partes:
a) parte fixa relativa à área ocupeda e às benfeitorias existentes;
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b) parte variável relativa ao volume de combustível ou lubrificante for ~
necído .
Art. 22. As áreas para execução de
atividades governamentais Iígadas -;\
operação e fiscalização dos aeroportos
ficam isentas do pagamento das taxas
respectivas.
Art. 23. As áreas comercíaísvde
ínterêsse ou conveniência do público
usuário do aeroporto serão arrendadas mediante concorrência pública ou
administrativa, fixando-se em 00ntrato o respectivo valor e prazo.
Parágrafo único: O prazo de yigênciado contrato de locação de área
aeroportuária de-que trata êste artigo
'
poderá ser prorrogado.
Art. 24. A Diretoria de. Aeronáutica
Civil estabelecerá e atualizará
1)01'
portaria a relação das atividades ou
serviços enquadrados, nas três categcrias de áreas aeroportuárias.
Art. 25. -A quantificação do valor
das taxas de arrendamento será feio
ta em função da área efetivamente
ocupada do valor comercial da. mesma
e das benfeitorias existentes.
Parágrafo único. As taxas de arrendamento não incluirão o consumo
de energia elétrica água e outros serV~I,;O_" públicos que serão pagos diretamente pelo consumidor ao fornecedor.
Art. 26. O valor- das taxas será
aprovado pelo Ministro da Areonáutica pO'1' proposta da Diretoria de Ae~
ronáutíea Civil, até que seja constatuído o Conselho Aeroviário Nacional.
Art. 27, As taxas aeroportnárías
com exceção das de arrendamento
terão seus valôres atualizadas:
a) automàtícamente quando nOUYCj"
variação no valor do dólar lATA na
mesma proporção da alteração havl-

da"

b) eventualmente por proposta do
Oonselho Aeroviário Nacional .
Art. 28. A atualização do valo" das
taxas de arrendamento de áreas será
efetuada de conformidade com a elevação. dos índices de locação de imóveis não residenciais a nao ser nos
casos em que se opera depreciação
do valor locativo comercial em determinados aeródromos caso em que caberá a Diretoria de Aeronáutí aa Civil fixar os· respectivos índices de
correção.
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Parágrafo único. Os casos omissos
serão resolvidos pela Diretoria de Aeronáutica Civil.
Art. 29. A Diretoria de Aeronáutica
Civil baixará ínetruçôes, instituirá as'
minutas- padrão dos contratos, formulários e modelos de cobranças, bem
como estabelecerá a rotina, admtnístratava a ser seguida para ,l;t execução
do Decrete-Lei número 270 de 28 de
reveretr., de 1967 e ado presente Regulamento.

Art. 34. -Bste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrárío.
Brasília, 11 de janeiro de 19õ8:
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Mareio de Souza e Mello
Hélio neurao

DECRETO N9 62.106 JANEIRO DE 1968

DE

11

DE

CAPITuLO VII

Do Recolhimento das Taxas

Art. 30. A arreeaçâo das taxas aeroportuárias será' feita pela Diretoria
de Aeronáutica Civil ou por. Agente
por 'ela' credenciado de acôrdo com
a legislação em vigor.
Parágrafo único. O produto da arrecadação prevista, neste artigo será
dias
depositado dentro de 10 (dez)
em Agência do Banco do Brasil S. ft.
ou em rêde bancária credenciada na
conta "Receita da União" - Taxas
Aeroportuárias" .
Art. 31. Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a implementar
progressivamente a cobrança das taxas aeroportuárias no exercicí., de
1968.

Ârt. 32. A falta de pagamento das
taxas de pouso poderá acarretar a retenção da aeronave no aeroporto em
que a mesma se encontrar até, que
seja efetuado 6 recolhimentodevldo.
Parágrafo únicQ;Tôdas as despesas
decorrentes da retenção da aeronave
serão acrescidos à importância correspondente à taxa devida para pagamento conjunto 'pelo -prcpríetárío
ou explorador da aeronave.
Art. 33. O atraso no pagamento
das taxas aeropor-tuárias por mais de
90 dias poderá determinar o ímcio da
cobrança judicial
das ímportânclas
devidas.
Parágrafo único. No caso das emprêsas nacionais de transporte aéreo
regular, a eventual dívida oriunda da
falta de pagamento das taxas aeroportuárias, obstará a liberação, por
parte da Diretoria de areonauuc»
Civil, das subvenções diretas a· q!18
fizerem jus, sem prejuízo doestatuído no "caput" do presente artigo.

Retifica o enquadramento dos cargos
do Ministério da Educação e Cultura, aprovado pelo Decreto número
52.794, de 31 de outubro' de 1963.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere .c artigo 83, item tr, da Conetdtutçào e
tendo em vista o que consta do Pr-ocesso DASP nc 6.260, de 1965,.decreta.;
Art , iv Fica .retdfícado o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente do M1....:
nístéríc da Educação e Cultura, a que
se refere o Decreto n9 52.794, de 31
de outubro de 1963, para o efeito de
excluir um cargo da classe de Correntista, Código AF-203-7, ocupado
por Salvador Madeira e inclui-lo, com
o mesmo ocupante, na Série -de Classes de Oficial de Admínístraçào, Código AF-201-l6.C.
Art. 29 Os efeitos da presente .retsücacão a que se refere êste Decreto
prevalecerão a partir de 19 ele julho
de 1960.

Art. 39 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,. revogadas as dísposíçôes em contráno.
Brasília, 11 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N9 6i2.107 -

DE

11

DE

JANEIRO DE 1968

Gnu funções çratiticaâas no Qua!lro
de Pessoal do Ministério da Educação· e Cuituro, e dá outras pro-

oíâéncias,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o' art. 11 da Lei nu ~
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mero 3.780, de 12 de julho de 1%D-,

decreta:

Art.· 1ÇI Ficam criadas, no QU!i,d'l'o

de Pessoal -

Parte Permanente -

do Ministério da Educação e Cultura,

e classificadas: provísôríamente, as
funções gratificadas abaixo díscrumnadas, localizadas no Estado da G'J.a·
nabara t previstas no regimento do
Departamento de Administração de
mesmo Ministério, aprovado pelo Deereto no 42.472, de 15 de outubro de
1957, alterado pelo de ui? 61.243, de
2-8 de. agôsto de 19-67:
1 - Administrador do Serviço de
Administracão do Palácio da Oulturu
(S.A.P.C.)", símbolo 3-F;
1 - Chefe do setor -de Transpor,
tes (S.T.-4), símbolo 6-F;
1 ..,- Encarregado da T li r m a. de
Conservação (S.A.P.G.-J), símbolo

is-r:

1 -.. Encarregado da Turma de Artrnínístração (S.A.P.C.-2), s m b o j c
í

ll-F.
Art. 29 A despesa cem a execucàc
dêste decreto correrá à conta dos recursai) 'orçamentários próprios do Mi-

nistério da Educação e 'Cultura
Art, 39 nste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as' dísposíções em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de, 19;6B;
l4!79 da Independência e 8D9' da
República.
A. COSTA ESn.VA

Twrso Dutra

DECRETO N9 6-2.108 JANEIRo, DE 19'68

DE

11

DE

Díspôe sõbre o; enquadramento de
servidores. do Ministério da' Btiucacão e Cultura e dá outras provi..;.
dências.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar';'
tígo 83, item II, da Constttuíçâo, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 23 da Leivnúmero 4.059, de 11 de junho de 1962,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado, na forma.
dos anexos, o enquadramento dos servidores do Ministério da Educacão e
Cultura, .com exercício na Biblioteca
Nacional, amparados pelo parágrafo
único do art. 23 da Lei n 9 4.069, de
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11 de junho de 1962, bem como a
relação nominal' respectiva.
Art. 2;", Os valôrea dos níveis de
vencimentos' doa cargos constantes
dos anexos. a 'que se refere o art. 1Q
são os previstos no Anexo I da Lei
no 4.069, de 11 de junho de 19-52,
reajustados por leis posteriores.
Art. 39 O pessoal excluído do enquadramento de que trata êste decreto; por não, preencher os requisitos do parágrafo único do art. 23 da
Lei nv 4.069, de, 11 .de junho de 1962,
é mantido, temporàrtamente, na condição .em que se encontra, até que
tenha examinada a respectiva situa··
cão em face do disposto no
2 9 do
art. 177 da Constdtuíçâo Federal.
Art. _49 O enquadramento ora aprovado não homologa situações que" em
virtude de sindicâncias ou inquérito
administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias a
normas. administrativas em I vigor.
Art. 59 O órgão de pessoal do Ministério da Educação e Cultura apostílará os títulos dos servidores aorangidospor êste decreto, expedindo-os
aos que não os possuírem, observado
o art. 188 da Lei -n9 1.711, de 23 de
outubro de 1952.
Art .. 69 As vantagens financeiras
decorrentes dêste decreto vigoram a
partir de 15 de junho de 1962.
Art. 79 :E::ste Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas as díspoalções em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 \ da
República.
ê

A. COSTA E -SILVA
Tarso Dutra

Os anexos a que se refere o artigo
19 foram publicados no D. O. de 15
de janeiro de 1968.
DEORETO N9 62.109
JANEIRO- DE 1968

DE

11

DE

Dispõe sôbre o enquadramento de
servidores do Ministério ria Educação e Cultura, e' dá outras provi-

aéncuis.

O Presidente da
da atrfbuíçâo cque
tágo 83, item II,
tendo, em vista o

República, usando
lhe confere o arda Constituição e
disposto no pará-
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grafo. único do artr 23 da Lef cnúmero 4.069, de 11 de junho de 1962;
decreta:
Art. 19 Fica .aprovado, na forma
dos anexos.. o enquadramento dos
servidores do Ministério da Educação
e Cultura que tinham exercício na ex-tinta Campanha de Educação de
Adultos e Adolescentes Analfabetos ~
C.E.A.A.A., amparados pelo parágrafo único do art. 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 19·62,
bem como a relação nominal respectiva.
Art. 29 O pessoal excluído do enquadramento de que trata êste Decreto, por não preencher os requisitos do parágrafo único do art. 23 da
Lei nc 4.06H, de 11 de junho de 1962,
é mantido, temporàrtàmente, naicondíção em que sevencontra, até que
tenha examinada a respectiva situação em face do disposto no arb'. -177,
§ 29, da Constituição Federal.
Art. 39 Os valôreá dos níveís de
vencimentos dos cargos constantes do
anexo a que se refere o art. 19 são
os previstos no Anexo I da Lei número 4.069, de 1.1 de junho de 19,62,
reajustados por leis posteriores.
'Art. 4l? O enquadramento ora aprovado não homologa situações que, em
virtude de sindicâncias ali inquéritos
administrativos, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias
a normas administrativas em vigor.
Art. 59 O 'órgão de pessoal do -Mlnístérlo da Educação e cultura apostilará os titulas dos servidores abrangidos por êste decreto, expedindo-os
aos que não os posauírem.. observado
o art. 188 da Lei nc 1. 711, ce 2Hde
outubro de 1952.
Art. 69 As vantagens financeiras
decorrentes dêste decreto vigoram a
partir de 15 de junho de 1962.
Art. 7l? :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1968;
1479 da. Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

Os anexos a que se refere o artigo
19 foram publicados no D. O. de 15
ãe janeiro de 1968.
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DECRETO

Nv

62.110 --'1968

DE 11 DE

JANEIRO DE

Dispõe sôbre os novos valôres dos padrões, símbolos e retribuíções dos
servidores civis e militares da

umn».

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 83, item II, da Constituição,
Ccnsíderandovque a Lei nv 5.3$8,
de 1 de dezembro de 1967, majorou
em 20% (vinte por cento) os valôres das retribuições fixados no neereto-lei nv 81, de 21 -de dezembro
de 1966, sem substituir as tabelas de
padrões, símbolos e valôresaprovados
por êsse diploma legal,
Considerando a conveniência administrativa de uniformizar o pagamento
dos novos valôres resultantes da majoração concedida pela Lei n9 r. 3B8,
de u de .dezembrç de 19057, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as tabelas anexas a êste Decreto, em substituição às que acompanharam o Decreto-lei no 81, de 21 de dezembro
de 19$B, tendo em vista. a majoração
concedida pelo art. 19 da Lei número 5.36·8, de 1 de dezembro
de 1967.
Art. 29 Os novos valôrea jionstantes
'das anexas tabelas vigorarão a partir de 1 de janeiro de 1968, nos têrmos do art. 12 da Lei' nc 5.3,6-8, de
L' de. dezembro de 1967.Art. 39 :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia.. 11 de janeiro de 19-6,g;
1.479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e snoa
A u g u s t o Hamann Rademak.er
Grünewald
Aurélio de Lyra Tavares
José de Magalhães pinto
Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho
Marcia' .ae Souza e Mello
Leonel Miranda
José Cesta. Cavalcanti
José Fernandes de Luna
Hélio eeurao
Afonso A. Lima
Carlos F. de Símas
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D"E l'I

~X_ECUT

"A.r;

TABELA

J: ,.;. Cl\RGOS DE J.>ROVDÍEN'.l'O

1'I!VEL

22
21

20
19
1~

'17

16
15H
.13
12
1110
9
<I

7
6"

5
4
J

2

r

VJ\LOR ANTIGO

511,50
456,50
420,00
.384,00
346,So316,50
294,00
272,50
2S0,OO
231·,50
215,00
199,00
182,50
166,50
151,50
137,50
127,50
120,00
114,00
106,50
99,00
91;50

rVo

E!'ETrVO

ACR!SCIHO
(20~1

102 ,30
91,30
84,00
76,80
69

r30

63,30
58,80
54,50
50,00
46,31)
43,00
39,80
36,59
33,30
30,30
27,50
25;50
.24,00
22,80
21,30
19;80_
18,30

VALOR TOTAL

-613,80
547,80
504,00
460,80
415,80379,80
352;80
327,00
300,00
277,80
258,00
238,80
219,00
199,80
181,80
165,00
153,00
144,nO
136,80
127, &0
118,80
109, ao

II-'- FUNÇõES GRATIFICADAS'
l-F
2-l;'

3-F

4-P
5~"

6-F
7-'"Só
8-F
9-.E'

10-1:'
ll-F
12-1;'

13-F
H-E'.

15-F
16-F

l'-F
18-F
19-F
20-F

547(51)
520,00
492;50
465,00
·~31 ,50
411 ,50
384,00
356,5_0
329,°9
310,00
,292,50
274,00
255,00
237,5·0
219,50
201,50
182,50
174,00
164;00
155,00

109·,50
104,00
98,50
93,00
87,50
82,30
76,80
71,30
65,80
62,00
58,50
54,80
51;00
47,50
43,90
40,30
36,50
34,80
32,80
31,00

657,00
624~00

591,00
558,00
525,00
493,80
460,80
427,80
394,80
372,00
.351,00
328,80
306,00
285,00
263,40241,80
2-19,00
208,80
196,80
186,00
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III - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
S1MBOLO

VALOR ANTIGO

l-C

761,50
715,00
6.70,00
639,00
607,50
579,00

2-C
3-C
4-C
5-C
6-C

-r-c
a-c

91.3,80,
8'58,00
804',00
766,80
729,00
694,SO
657,00
619,SO
585,00
565,80
547,80
529,80

109,5<:J
103,30
97,50
94,30
91,30
88,30

547,5~

516,50
487,50
471;50
456,50
441,50

9-'-C
10-c
],.l-c
12-C

VALOR TOTAL

ACMSCIMO
(20%)
152,30
143,00
134,00
127,80
121,50
'115,80.

TABELA

"B"

OUTROS .CARGOSDE PROVIMENTO EFETIVO
I - DIPLOMACIA
DENOMINAÇÃO DO CARGO
Mi~dstro

Classe
Ninistro
Classe
:Primeiro
Segundo
Terceiro

VALOR ANTIGO

ACro::SCIMO
(20%).

547,50

109,50

657,00

91,30
69,30
63,30
,5S,SO'

547,80
415,SO'
379,SO
352,SO

VALOR TOTAL

de Primeira
de Segunda
Secretário
secrecêr í.o
Secretário

456 ,50
346,50
316,5Q.
294,00-

I I - MAGIST~RIO

Professor Catedrático
Professor Adjunto ou
Professor de
Ensino
Superior
Assistente de Ensino
Superior
"Instrutor de En,sino,
Superior
Professor de ~nsino
secundário
Professor de Ensino
Industrial Técnico
Professor de Ensino
Industrial'Básico
profeSSOr de Er.sino A
grícola TécnicoProfessor de Ensino A
grícola Basíco
Professor, de
Ensino
.C~mercial (OFRGS)

Professor de PráticaS
Educativas (quando de
Educação Física ou de
Canto Orfeônico)·
Professor de Cursos
Isolados vinculados ao
Curso Superior de Bibl.;9
teconomia, da Bibliote~a
Nac,ional, ou ao Curso de
.Museus ,do Museu Histórico Nacional
.:

(SUPERIOR E MJ::DIO)
657,00

511,50

i02,30

~13,80

420,00

84,00

504,00

384,00

76,80

4150,80

384,0?

76,SO

460,80

3.84,00.

76,SO

460,80

3.84.'00

76,8'0

460,80

384,00

76,80

460,SO

3S4,OÕ

76,Sp,

460,80

3S4,00

76,80

460,80

384,00

76,80

3S4,00

76,80

460,80-

ATOS
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lI! - SEGURAN
POBLICA E
pelegado de PolIcia Feüeral(DPF) de Delegado
de Policia (PDF)
547,50·

Observação:

INVESTÍGA ÕES
'109,50

657,00

Os, cargos em extinção, de Ministro de Assuntos
Cornerciais.têm-vencimentos 2dênticos aos fixap~ra os de Ministro de ig~al categoria'~da
carre2ra de Diplornata.

dos

TABELA-

"C".

OUTROS CARGOS DE PROVIMENTO EM
.DENOMINAÇÃODE CARGO

VALOR ANTIGO

coarssxo

ACRt:SCD10

VALOR TOTAL

(20'%)

Ministro·de Estado,Minis
troExtraordinário, Che~
fe. do Gabinete Civil' e
Chefe do Gabinete Mili tar da Presidência daRe
pública e cnees do ServI'
Nacional de Informa ::

ç~

çoes ,

1.551,50

310,:30

1.861,80

Prefeito do-DistritoFederal e Diretor-Geral do
Departamento de PolIcia
Federal

1.277 ,50

255,50

1.533,00

Governador de Território

1.175,00

235'~00

1.410,00

secretã:do da Prefeitura
dó Distrito Federal

912.50

182,50

1.095,00

Chefe de Polícia do Distrito Federal

57,? ,50.

175,30.

~.051,80

Secretário-Geral de Território'
.

850,00

170,00

1.020,00

observaoêo r As autoridatles relacionadas acima não

será poncedida gratificação pelo exe~
cícioem regime de tempo integral
e
dedicação exclusiva, -nem 'diárias pelo
iefetivo exercíci9 em Brasrli~.

5)
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cARGOS DÁ MAGISTRATURA, .DO "1>1INISTr:RIO PúBLICO
FEDERAL, DO SERVICO JURIDICO DA UNIAO E DAS
AUTARQUIAS E ASSEMELHADOS

.ANExo
PODER

a

SUPREMO TRIBUNAL

DENOMIÜAÇÁO DO CARGO

I

JUDICI~RIO

FEDE
AC~SCIMO

VALOR ANTIGO

VALOR TOTAL

20%)

Ministro do "Supremo Tr!.
bunaj Federal"

306,40'

1. 838,40

b) TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
Ministro do Tribunal F>
dera1 de Recursos
1.29~,50
259,30

1.555,80

1.532,00

"JUSTICA MILITAR

C)

Ministro do Supremo Tr.!
buna1 Hi-litar
,AudLtor-CorDeaedor
Auditor de 2 a " Entrância
Auditor de

~

Entrância

1.2Sl'6 50
1. 076 50

259,30
215 30

1.555,80
1. 291 80

967 50

193,50
164,30

1.161 00
985 80

259,30

1.555,80

244,50

1.467,00

193 50

1.161,00

821 50

d)
JUSTIC'A DO TRABALHO
Ministro do Tribunal SU
nerior do Trabalho
1.296 50
Juiz de Tribunal Regional,
1.222,50
Juiz-Presidente de Junta de Conciliação e "Ju!.
qamento
-"
967.-50
Juiz-Presidente Substituto
821 50
é)

Desembargador
Juiz de

164,30

DO DISTRITO FEDERAL E
1.222,50244,50

JUSTI~A

Dire~to

Juiz Substituto e Juiz
ue Reaistro Civ~l
Auditor da. Auditoria
<la P6lícia~1ilitar e dô
Corpo de Bombeiros
f}

985,80
DOS

TERRITORIOS
1.467,00

967,50

193,50

1.161,00

821,50

164,30

985,80

182,50

l.D95 00

912 50
JUSTIÇA FEDERAL DE

1~ INST~lCIA

Juiz Federal

I

967,50

193,50

1.161,00

Juiz Federal Substituto

I,

821,50

164,30

985 80
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ANEXO

TRIBUNAIS

a

DO

DENbl-IINAÇÃO

CONTAS

TRIBtmAL DE CONTAS- DA UNIKo

CARGO-

Ministro do Tribunal
Contas da União

Ir
DE

VALOR ANTIGO

AC~SCtMO
20%)

1.296,50

259 30

1.555 80

193' 50

1.161 00

VALOR TOTAL

de

Auditor junto ao Tribunal

de Contas da-União

967,50

b)

TRIBUNAL DE CONTAS DD

Ministro do Tribunal de
Contas do Distrito Fed~

i

ral'
Auditor-Junto ao Tribunal
de Contas

do Distrito

I

.2'22 50

i

.F~

deral

912,50
ANEXO
MINIST~RIO

a)

244 50

1.467' 00

182,50

1-.095 Q(}

II!

POBLICO FEDERAL

JUNTO li. JUSTlCA

DENOMINAÇ~O DO CARGO

DISTRITO FEDERAL

cceua

VALO:;;:: lINTIGO

ACRtSCH!O

VALOR TOTAL

(20%)

Re-

Procurador-Geral da

1.532,50

306 50

1.839,00

1.296 50

259,30

1.555.80

de l~categória

821,50

164,30

985

Procurador da República
de aê cereccr.re

694 00

138,80

832 80

Procurador da RepÜblica
de 3~ Cateqoria

584 00

116,80

700,80

259 30

1.555 80
1.051,80

oÜblica

Subprocurador-Geral
ReoÍiblica

da

.

Procurador da

República

bf

'o

JUN-TO Ã JUSTlr.A MILITAR

Procurador-Geral da Justace Militar
Subprocurador-Geral

1.296 50
876,50

175,30

Promotor de iê Categoria

821,50

164,30

985,80

Promotor de ?~: Categoria

694,00

138,80

"832,80

Promotor de

584,00

116,80

70~ ,.80

511,50

10'2,30'

613,80

456 ,50

91,30

547,80

3~

Categoria

Advogado de Oficio de
Entrância

2~

/l.dvogado de OfiCio de l~
Entrância
c) JUNTO

,

JUSTICl\. DO TP.ABALHO

Procurador-Geral da Justi
,a do Trabalho

1.296,50

259,30

1. 555 ,-80

Procurador do 'i'rabalho de
l~ .caeeçcr a

821,50

164,30

985,80

Procurador do Trabalho de
Categoria
2~

694,00

138,80

832,80

Procurador Adjuntó

584,00

116,80

700,80

í
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Procurador-Geral

1.555,80

Adjunto de Procurador

985,80

e)

JUNTO

DISTRITO FEDERAL

Procurador-Geral

1.'167,00

Procurador AdjuntO

919,80

f1 JUNTO Â JUSTIrÂ DO DISTRITO FEDERAL
Procur~dor-Geral da

E DOS' TERRITóRIOS

Justi

ça

1.222 150

244,50

1-.-467,00

Procurador

912,50

182,50

1.095,00

Curador

821,50

164,30

985,80

P.r;omotor Público

730,00

146,00

876,00

Promotor Substituto

639,00

127,80

766,80

Defensor PúblicQ

511,50

102,30

613,80

Promotor junto,ã "Audito
ria da Polícia Militar e
.do Corpo de Bombeiros

69,4,00

138,80

832,80

Advogado de Ofício junto
à AUditoria da Polícia l-li
1.itar
do Corpo de Bom::
bei:tos

639 00

127

ao

766,80

-

é

IV

SERVICO JURíDICO Dh UNrAO
VALOR ANTIGO

DENOMINAÇÃO DO ChRGO
Consultor-Geral da Republica
.

!

i

1.532,50

xcesscrao

VhLORTOTAL

(20'O)
306 ,50

1.839,00

Consu~tor Jur~dicoe'Pr~

curador-Geral da- Fazenda
219,00.
Nacional
1.095,00
1.31'4,00
rrocUraaor-daFazenaa Na
821,50"
30
985 80
164
ciona1 de 1 a categor"i"a~-c-+-~-"",2"-_~I-_-',,","""-_ _t-_'--_""~"'-_~
Procur~dor da Pazend~ Na
a
cional de 2 Cateqoria 694,00
138,80
832,80
procurador da Fazenda N.J.
ciona1 de 3 a C~teqoria 584'-,00
116 ao
700,80
Assistente Jur~dico
e
Procurador co Ministério
da Fazend~
8.21 ,50
164,30
985 no
/l.uditor da Fazenda l~aci2.
na1
694,00
138,80
832 80
]U'ilEXO
TRIBUNAL

V

uxn

TI1-10

I

Juiz

967,50

193,50

1.161,00

p rocuraõc r

821,50

164,30

985,80

Adjunto de Procurador

694,.00

138,80

832 ,80

639,00

127,30

766,80

Advogad? de Ofício

,
I
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SERVIÇO

J~P,1DICO

EXECUTIVO

PODER

ANEXO

VI

DAS AUTARQqIAS FEDERAIS

E

DA

PREFEITUHA DO DISTRITO FEDERAL
Procur~dor-Ger~l

Procurador de l~Ciltégoria

Procurador de 2~Cat.ego:"
ria
Procurador de 3~Catego
ria
Observacão:

985,00

197,00

1.182,00

821,50

164 30

985 80

69ft, , 00

138,80

832,80

584 00

116,80

700

eo

Os cargos de Procurado~ da companhia Urbanizadora
âa- Nova capital do Brasil e
da Fundação Brasil
Central
(artigos 40 8 42 da Lei 4.242,
de 1963-)
têm vencimentos iguais.aos fixados no hnexo VIr

para a Categoria correspondente.
TABELA"

'rABELA DE
I.

"E"
SOLDO

OFICIAIS GENERAIS

.AC!fS~~O
.
20%

VALOR ANTrGO

'POSTO OU GRAOOAÇAo

General de Exército,Almi~
rante.de-Esquadra e Tene!!c
te-BriCladeiro
.General-de-Divisão, Vice)\.lmirante e Major. Brigadeiro
General-de-Brigada,Contra
Almirante e Bri adeiro

.0

550 80

430 50

86 10

516 W

401 70

80 34

482 04

'59

2

VALOR "TOTAL

91

00

OF ICIAIS SUPERIORES

Coronel- e Capitão-a.e-I'1are-Guerra
eee.cei •. e cepvôe Fragata

373 20

74 64

447 64

344,40

68,88

413,28

M.à.jor e Capo' de Corveta

315,90

63,18

.379,08

-

CAPITÃES E OFI CIAIS SUBALT ERMOS

Capitão
camea eo

e"

capitão-Tenente
ellen e

4

Primeiro~Sargentoo

57,42

344,52

229,50

45,90

275,40_

,

Segundo Tenente

Subtenente e SubofiCial

287,10

SUBTENENTES

210,60

,

SUBOFICIAIS E SARGENTÕS

252,72

42,12

2'

191 40

38

Segundo-Sargento

.172,20

,34,44

206,64

terceiro-Sargento

153,OG

30,6Q

183,60

5. CABOS

:Cabo e Taifeiro Mór
Marinheiro, Soldado, Fuzi
leiro Naval; Taifeiro de
l~ Classe, especializados
e Clarim ou Corneteiro de
~,Classe liA"

114,90

SOLDADOS,~~INHEIROS

229 68

e

TAIFEIROS

22,98

137,88

lõ,8!l

rou.an-
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Narinheiro, Soldado,Fuz!.
leiro Naval e Taifeiro de
l~,Classe, não especialiaaôos , e Soldado ~e
l~
Classe "A"
sear ínnet.ro , Soldado", Fuzi
leiro Naval e 'raaee í.rc de
2~ Classe, especializados
e Clarim ou Corneteiro de
2 a Classe
jtarí.nbef.ro , Soldado, Fuzi
leiro Naval e Taifeiro de
Classe, não E!specializados, Clarim ou cornete!.
ro de 3~Classe , Soldado
de 2~ Classe "A e soi.aado
Grurnote

" eo.

"

00

13 80

"

70

'ro

74

"

38'25

7

6'

23,10

4,62

90
27,72

44

"

6'

"

CABOS E SOLDADOS NÃO ENGAJADOS

Cabo

'38,25

7,65

45,90

Soldado, Soldado Recruta,
Conscrito e Soldado
de
Classe "A"

15,60

::3,12

18 72

,a

7.
Aspirante a'Oficial

cuaree-nar ínna

PRACAS

ESPECIAIS E MUNaS

e

210 60

cadete e Aspi~ante do último anc .
Cadete-e Aspirante

57 60
38,25

42 12=
11

,,'

2'52 72
'69 12

7,65

45,90

Aluno de c.~.a.R.,N.P~O.R.
e E.F.O.R.M.
Aluno de Escola de Formação
de ~a~gento

25

7 65

45 90

23,10

4,62

27,72

Aluno do último ano' de Esc!?
la Preparatória de Cadetes
e de colégiõ Naval

15,30

3,06

18,36

Aluno de Escola Preparatór~a
de Cadetes e de Colãaio Naval
Aprendiz de Marinheiro

11,70
7,80

2,34

i4,04

1,56

9,36

as

8

Taifeiro-Mór

TA IFE IROS DA AERaN!..UTICA

145 ;'50

. 29 ,10

174,60

Taifeiro de JJ!;. Classe

130,20

26,04

156,24

Taifeiro de 2.§. Classe.

114,90

22,98

137,88
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DECRETO N'? 6'2. UI -

DE

12

DE

JANEIRO DE 1968

Declara de utilidade
pública... para
fins de desapropriaçâo pela Rêde
Ferroviária Federal S . .A., as áreas
de terreno e respectivas benfettofias situadas fora da faixa de dnminto da Viação Férrea do
Rio
Grande do Sul, necessárias à COlL;;truçiio de variante, pátios de zrac-,

gem, recintos de estações e obms
de arte, no Estado do Rio Grande
do Sul.

o Presidente da República, usando
da atrrbuíção que Ihe confere o ea-,
tigo 83, item I'I, da Constituição, decreta;
Art," 1.0 Ficam declaradas de utnt,
dade pública, para fins devdesaprc-

príação cela Rêde

deral S.A.

Ferrovíárta

to ao' que estabelece a Portaria número 19, de 8 de janeiro de 1946, da
Comissão de Revisão do Plano de
víaç..ão Nacional.
Art. 3.9 A desapropriação a que se
refere o presente _ decreto, é considerada de urgência para efeito r'.tJ)
art. 15 -do Decreto-lei n.s 3.365, de 21
de junho - de 1~41.
Art. -49 As despesas decorrentes da
presente expropriação correrão -à ccnta dos recursos da Rêde. Ferrovíária
Federal S.A.
Art. 09 :H:ste Decreto entrará em vJgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cõntràr:o
Brasília, 12 de janeiro de 1968:
1479 da Independência e 809 da
República.

Fe-

A.

(Viação Férrea do RiO

Grande do Sul), as áreas de terrenos é respectivas benfeitorias situadas fora da faixa de domímc da Via'
cão Férrea do Rio Grande do Sul
necessárias à construção de variante,
pátios de triagem, recintos de estacões -e obras de arte; a exploraeao
de pedreiras; a depósitos de rerugos
de material; a empréstimos; a de
pendência de serviços ferroviário;"
nos seguintes trechos do Estado do
Rio Grande do Sul:
Ramal de ligação entre o quílômetro 69,060" situado na estação General Argemíro Dornelles, da variante
entre Ramíz Galvâo e Barreto eo
qullêmetro 2'57.77'9, entre as estacõea
de General Câmara e o Silo de carvão, Otactllo pereira, na linha antiga santa Maria - Pôrto Alegre,
segundo o eixo da linha indicado na
planta do projeto, previstas, ainda,
as áreas necessárias para os triângulos de - reversão em ambas as Jr-.
gações extremas: a faixa, de domínio terá largura .normal -de 2Dm para
cada lado- do eíxo da linha e .fícará
alargada para um mínimo determinado pela distância, de !Qm contados
a partir dos pés dos atêrros e das
cristas .dos cortes para ambos os iados.

Art. 29 As á r e a a previstas serã-o
acrescidas daquelas indispensáveis às
Instalações ferroviárias, bem como
para oonstruçào de obras necessárias
para cruzamento e entroncamento
com outras estradas, em cumprtmen-

COSTA

E SILVA

Mário David Atuireaezc

DECRETO NQ 62.112
JANEIRO

DE

12 DE

'DE 1968

Fixa o número minimo de vagas para
a cota compulsória, no Minstéria da
Aeronáutica.

o Presidente dá República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83 item II da õonsütuíção, e tendo
em vista o disposto no artigo 16 § I'?
da Lei número 4.9"02, de 16 de dezembro de 1965, decreta:
Art. 1.9 -E' fixado, para o ano de
1967, no Ministério da
eronáutíca,
o número de vagas para os postos
abaixo, dentro dos segutntes jímttes:
coronel-Aviador ~ 0/8 do efetivo) - 9
Tenente.:.coronel Aviador -- (1/15
do efetivo). - 9
Major Áviador - (1/20 do efetivo)
é

-

11

-

3

coronel Intendente - (1/5 do efetivo) "- 3
Tenente-Coronel Intendente - <1/'3
do eretívoi -- 10
Major Intendente - (1/4 do eferiVO) 12
Coronel Médico - (1/8 dorefetívo.'
- 2
Tenente-Coronel Médico (1,15 do
efetivo) - 2
Major Médico - (1/20 -do eretívo)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2!? Este Decreto entrará em
vigor na data de" sua publicação, 1.'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro
de h):;g;
1479 da Independência e 80 9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Marcio de Souza e .Mello

DECRETO N9

62. 113

JANEIRO

DE

- DE 12 DE
1968

Dispõe sôbre ti estruturação da Comissão do Plano do Carvão Nuciotuü, sôbre a mcportacão, consu"no
e -prcâução de carvâo mineral, e dá
outras provtaencios,

o Presidente da República, usando
da 'atribuição que, lhe vconfere o art.
83; item n, da Constituíçao, e tendo
em vista' o disposto nos artigos 177
e 211 do Decreto-Iel mv 200, de ~5 de
fevereiro de 1967,
Considerando a importância. € a
stgntríoação do aproveitamento do
carvão nacional para _o desenvolvimenta econômico do Pais;
Considerando a necessidade de ser
reestruturado o complexo carbonifero de Santa Catarina de modo a aumentar a sua eficiência e a eliminar
progressivamente o regime de subvençào a que está sujeito;
Considerando que a estabilidade da
indústria carbonífera càtarfnense depende da criação 'de condições que
permitam O consumo equilibrado dos
produtos e SUbprodutos resultantes do
beneficiamento de carvão;
Considerando que se faz mister dotar a Comissão do Plano do Carvão
Nacíonaí de urn órgão de ação pronta
e dínámíca para atender aos proble-.
mas da indústria carbonifera, decreta:
Art. 19 Por torça do disposto no
artigo 177 do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1957, o Conselho
do .Plano do Carvão Nacional, organizado nos têrmos da Lei nv 3.860,
de 24 de dezembro de 1960, modificada pela Lei nv 4.374, de' 4 de agôsto de l!ol64. passa a ter funções exclusivas oe órgão de consulta, coordcnacao e assessoramento da Comts-.
si;odo Plano do Carvão Nactonal
(CPCAN) .

65

.Art. 21? li: criada, na Comíssáo no
Plano do Carvão Nacional, uma Junta Deliberativa que 'terá as atruruícões previstas nas alineas õ, c,' d ~ e
do .artigo 6'l. da Lei nv 3.860, de 24
de dezembro de 1960 ..
§ '1!? A Junta Deliberativa será conetdtuida pelo Presidente e: pelo VicePresidente da CPCAN e por mais
dois membros, sendo um indicado em
conjunto pelos Míniatértcs do Planejamento e Coordenação Geral e da
Fazenda e outro pelo Departamento
Nacional da Produção Mineral.
§ 29 A Presidência e a Více-Presí-.
dêncía da Junta Deliberativa serão
exercidas, respectivamente, pelo l'1'e~
sídente e Vice-Presidente da CPCAN.
§ 3!? Os memm:os da Junta ')e11beratíva serão designados pelo Ministro das Minas e Energia e 'nomeados
pelo Presidente da República, com
mandatos de 3 (três) anos.
§41? Com exceção do Presidente é
de vtce-presíctente, os demais membros da Junta Deliberativa farão jus
à gratificação por sessão a que comparecerem, de igual valor da que percebem os membros do Conselho do
Plano do Carvão Nacional.
§59 Enquanto-não fôr aprovado o
seu Regimento, aplicam-se à Junta
Deliberativa, no que couber, as dísposições do artigo 11 do Regimento
baixado pelo Decreto nv 1.502, de 12
de 'novembro de 1962.
Art. 39 A Junta Deliberativa da
CPCAN fica autorizada a suspender,
a partir da data de publicação dêste
Decreto, as importações de carvão
metalúrgico para as indústrias consumídoras que não adquirem as quotas de' consumo por ela fixadas, ou
que não efetuarem os pagamentos
correspondentes nos prazos estabelecidos por ôstc Decreto, ou constantes
dos contratos de fornecimento de
carvão.
Art. 49 As atuais quotas de produçãc das emprêsas mineradoras .de
carvão de Santa Catarina serão mantidas por um prazo de 120 dias a
partir da data de publícaçâo. dêste
Decreto.
§ 19 As referidas' empresas deverão
apnsentar à CPCAN, no prazo índícavo neste artigo, projeto de mecanização das lavras respectivas, de
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maneira a atender aos seguiutes requisitos essenciais:
a) Produção baseada na quota respectiva ou' na ,reunião de quotas de
várias emprêses ;
o) Produção por bôca de mina, ou
lavra a céu aberto, não inferior a
8.000 toneladas mensais de carvão

pré-lavado 'com as seguintes características:
Cinzas- 28% máximo

Rejeitas ,- 10% máximo
Recuperacáo em carvão metalúrgi-

=--

co padrão
45 % mínimo
.
c) Preço máximo por 'tonelada de
carvão pré-lavado incluído o Impõato
'Oníco, equivalente a NCr$ 26,00 (vln-.
to e seis cruzeiros novos) de novembro de 1967;
§' 29 Expirado o prazo, serão auto-

màtícamente canceladas as quotas de
empresas mineradoras que não tiverem atendido ao disposto no ~ 1° deste artigo.
§ 39 A CPCAN distribuirá -as quo-

tas canceladas à emprêsa mineradora
que havendo observado as -onrucõcs
do § 19 dêste ar tígo, apresente a' melhor oferta de preço de produçao. de
eccroc com as normas de sele';ãü a
se-em elaboradas pela Junta Dehberatíva.
Art. 59 A CPCAN terá o prazo de
270 dias da data de publicação uêste Decreto para apreciar os projetos
de mecanização de lavra a que se 'refere o artigo 4'1, § 19, deste Decreto,
evconceder os respectivos financiamentos para a aquisição de máquinas,
equipamentos 'e materiais nacionais,
e para execução de serviços técnicos
no Pais.
§ 19 A CPCAN financiara os projetosna forma do disposto na Lei
nv 3.860, de 24 .de dezembro de 1960,
respeitados os termos da Iegfslaçáo
'vigente sobre similar nacional.
§ 29 A CPCAN aprovara e acompa-.
nharà os cronogramas de execução
dos projetos, fixando a conseqüente
redução progressiva dos preços dos
produtos.
Art. 69 Ficam suspensas, a parti!'
da data de publicação dêste Decreto,
as operações de - comercialização do
carvão efetuadas pela CPCAN.
Parágrafo único. A partir da mosma data, as indústrias consumidoras
de carvão metalúrgico deverão adquí-

rir diretamente às emprêsas mineradoras, o carvão pré-lavado, devendo
os respectívos . contratos, firmados 'por
um prazo não superior a 180 dias. ser
apresentados para registro na CPCAN
até 30 dias da data de publicação
dêste Decreto, sob pena. da sanção
prevista no artigo 3" deste Decreto.
Art. 7Q OS débitos das indústrias
consumidoras de carvão metalúrgico
para com a CPCAN, em 31 de dezembro de- 1967, deverão ser saldados
em 18 (dezoito) parcelas mensais, de
igual valor, com vencimento a partir de 31 de janeiro de 1968.
Parágrafo único. A CPCAN deverá aplicar os recursos de que tru,u
êste artigo no financiamento dos projetos recendes no artigo 59 dêste Decreto e, excepcionalmente, para flnancíamento de estoques de carvào.
Art. 89 O consumo de carvão metalúrgico de 18,5% de cinzas será
mantido até que seja atingido o cqutIíbrío entre a produção e consumo
anuais de carvão vapor.
Parágrafo único. Atingindo o eqmlíbrío previsto neste artigo, será ,tX8r-minada a possibilidade de absorção
do estoque de carvão vapor, de cedu-.
çâo do teor de cinzas do carvão metalúrgico nacional, e de aumento da
produção de carvão vapor à quantidade estritamente necessária à satlsração de seu mercado de consumo.
Art. 99 As quotas de carvão venor,
destinadas ao suprimento da Sociedade Termoelétrica de Capívart S.A.
- SQTELCA - serão fixadas pela
Junta Deliberativa daCpCAN, prO-----porcíonalmente às quotas de carvão
metalúrgico atribuídas às indústrias
consumidoras.
§ 19 Q carvão vapor terá seu -ireço
calculado com base no preço do carvão pré-lavado, proporcionalmente ao
respectivo teor de cinzas, acrescido da
quota parte que lhe couber do custo
do beneficiamento.
§ 29 O carvão vapor que a partir
da data de publicação dêste Decreto
não encontrar mercado imediato 'de
consumo, terá o. seu custo rateado entre o carvão metalúrgico e o carvão
vapor consumidos, proporcíonalmente às quantidades respectivas e passará a ser propriedade da Sociedade
Termoelétrica de Capivari S. A . SOTELCA, que arcará com os ônus
do seu transporte e estocagem .
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Art. 10. Os débitos das empresas
consumidoras de carvão vapor em
31.12.67 deverão ser saldados em J8
(dezoito) parcelas mensais, de igual
valor, a, partir de 31 de janeiro de
1968.
§ 19 O atraso no pagamento das
parcelas de que trata êate artigo, cu
das quotas de,' carvão vapor referidas no artigo 9'?, dará direito à
CPCAN à cobrança dos montantes
devidos diretamente das emprêsas supridas pelas consumidoras de carvão
vapor, para ressarcimento próprio ou
dos fornecedores do referido combuativer.
§ 2t.l As empresas consumidoras de
carvão vapor deverão incluir, nos
contratos de fornecimento de eletrfcidade, clausula. decorrente do disposto no parágrafo anterior.
§ 39 Cabe à CPCAN' a comunicaçâo do débito - li emprêaa de energia
elétrica; para que esta o deduza do
faturamento pela venda de eletricidade, e efetue o recolhimento correspondente à CPCAN.
Art. 11. O Governo Federal, através dos Ministérios do Planejamento e Coordenação Geral, das' Minas
e Energia, da Indú.stria e do Comercio, do Interior e dos Transportes,
tomará. as medidas necessárias para.
prevenir eventuais .rerlexos de carater' social na região carbonifera, decorrentes dos programas de mecu.mzação da lavra, e promoverá o aumento da eficiência em tôdas as etapas de útilizaçâo do carvão de Santa Catarina.
§ 19' Ao Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral caberá promover
a coordenação dos vários órgãos federais ligados' ao assunto e atrai/és
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e da FINEP promover o financiamento' dos projetos
destinados ao atendimento do estabelecido neste Decreto.
~ 29 Ao Ministério das Minas e
Energia caberá:
a) através da, CPCAN, acompanhar
o desenvolvimento dos programas' e
a situação da mão-de-obra na região
carbonífera;
b) através das Centrais Elétricas
Brasileiras S. A., ELETROBRAS e da
CPCAN, promover-o a ampliação da
usina da .Sccíedade Termoelétrica de

Capívarí S.A. - SOTELCA e a construçâo da linha de transmissão Tubarão, Pôrtc Alegre;
c) acelerar a implantação da Siderúrgica de Santa cetanna.a. A...SIDESC, visando ao aproveitamento
do rejeito pírttoso:
§ 3" 'Ao Ministério da Indústria e
de Comércio caberá;
a) através da Comissão de Desenvolvímento Industrial, atribuir prtorí-.
dade ao exame dos planos de expansão da índústrta carbonifera;
b) por intermédio da companhia
Siderúrgica Nacional, tendo erri vista a' sua experiência em mecanização
de lavra e beneficiamento do carvão
catartnense, prestar a assistência' técnica que lhe fôr solicitada pela Comissão do Plano do Carvão Nacional.
§ 49 Ao Ministério do Interior ca-.
bel'á:
a)
promover a elaboração e execução de programas de obras públicas, tais como abastecimento d'água,
esgotos e drenagem;
b). através do Banco Nacional de
Habitação, a implementação de programas habitacionais nas principais
concentrações urbanas da região.
§ 59 Ao Ministério dos Transpor-.
tes caberá:
a) acelerar os trabalhos de construção de rodovias na região;
b) implantar a tração diesel-elétrica e empreender os -demais melhoramentos na Estrada de Ferro Dona
Te~esa Cristina;
c) promover a ampliação e o aperfeiçoamento das instalações do pôrto
de Imbttuba .
Art. 12. Este Decreto entrará -em
vigor na data de sua publicação, revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1968'
1479 da Independência e 80" d.~
Republica.
A.

COSTA

E SILVA

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
José Costa Cavalcanti
José Fernandes
Afonso- A. Lima
Hélio Beltrão

de

Luna
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DECRETO NI? 62.114 JANEIRO

c) Quadro de Cirurgiões-Dentistas:

12 DE

DE
DE 1968.

Fixà o numero mínimo de vagas para
a cota compulsória no Ministério da
Marinha.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o Inciso TI do artigo 83 da X'onstituíção

e tendo em vista o disposto no § i.v
60 artigo 16 da Lei nv 4,902, de
16 de dezembro de 19B5, derreta:
Art. 19 Fica fixado para o ano de
1967, na forma do disposto nas alíneas "d", "e" e "f" do .a rtigo 16 da
Lei ui? 4.902, de 16 de dezembro de
1965, o número mtnímo de, vagas abai-

xo discriminado para os diversos corpos e quadros do Mínrstérto da Marinha:
Corpo ou Quadro
I -

Vagas

Corpo da ArmCUla

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capítães-de-Oorveta ..'...........
II -

13
15
18

Corpo de Fuzileiros' Navais

Capítâes-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-doe-Corveta
III -

2
2
3

Corpo de Engenheiros

e Técnicos Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra

-....

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
IV -

2
3
3

Corpo de Intendentes
da Marinha

Capitães-de-Mar-e-Guerra

2

Capitães-de-Fragata

3

Capitães-de-Corveta

5

v-

b) Quadro de Farmacêutico:

.

Capitães-de-Corveta

.

República.
A.

COSTA E SILVA

Augusto Hamann Rsuiemaker Gríi-

newald
DECR-ETO N9 62.115 --'-

DE

12

DE

JANEIRO DE 1963

Reçulumento. o artigo 37 da Lei nu-:
- mero 4.32'0, de 17 de março de 191)4

o Presidente da República, usanuo
da atrfbtnção que lhe confere o ar- ~
tígo 83, item TI, da Constatuíçâo e
tendo em, vista o disposto no art. 3'1
da Lei nv 4.3:2'0, de 17 de março de
19B4, cc-ereta:

Art. 1c Pocerâo ser pagas por{1(}

taçâo p a. Ta" despesas de exercícios
anteriores", constantes dos quadros
díscrhmínatívos de despesas dasvuut-.
dades orçamentácías, ae dividas de
exercícios tcllC€ITOOOS devidamente reccnheeídas p e I a autoridade competente.
Parágrafo único. _,As dívidas de que
ta-ata- este. artigo compreendem as segulntes categorias:
I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento
respectivo conalgnava crédtto própc-ío,
com saldo- suficiente pa-ra atendê-tas,
que não se tenham processado na
époea própria';

despesas de "Restos a Pacom prescrição ínterrcrnpída,
desde que o crédito respectívc tenha
aidc convercído em Tenda;
gür"

2
3
4

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

1

II -

Corpo de Saúde da Marinha

a) Quadros de Médicos:
Capítães-de-Mar-e-Guerre
Capitães-de-Fragata
Capttãee-de-Corveta

Capitães-de-Mar-e-Guerra

Capitães-de-Fragata
1
Capitães-de-Corveta
1
'Art. 29 :Este decreto entrará em vigor na data .de sua tpublrcacâo revogudes as disposições em c-ontrário.
'Brasília, 12 de j-aneiro de 1968;
1479 da Independêncra e 89 da

UI -

cumpromüssos reconhecidos

pela autoridade competente, aencc
que não tenha sido prevista a dotaçáo orcamentárda próprta vou não teuna esta deixado saldo no exerctcic
respecti vo, mas que pudessem ser
atendidos Em face da legislação vígente.
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Art.2Q São competentes para recunriecea as dívidas de exercícios antertores LJS chefes das repartições, exceto as coenpreendídaa no íncíso Tn
ao perágrafo único do artigo .anterícr,
que deverão ser reconhecidas pele
Mínístro de Estado, dírãgente de órgác
subordinado à Presidência. da República, ou autortdades. a quem estes
uclegarem competência.
Art. 39 ltste decreto entrará em vígor na data de sua publicação, Tevogadas as disposições em contrár;o.
Brasília, 12 de janeiro de 1968;
l471? da Independência e 300'" da
República.
A.

COf:>TA.~ SlLVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 62.116 - DE 12
JANEIRO DE 1958

Parágrafo único ..,- A concessíonáría
deverá entrar com. o pedido a que se
refere êsto artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu silêncio
ser Interpretado como desistência da
renovação.
Art. 69 O presente Decreto entra
em vigor ria dat,a da sua publicação,
revogadas as disposições em- consrário.
Brasília, 12 de janeiro de W68;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DEORETO N9 62.117 - ?E 12
JANEIRO DE 1968
DE

outorga à Companhia Paranaen,,:e
de Energia Elétrica concessão para
distribuir energia elétrica, -no município de tzeré, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artig-o 83, I temH, da Oonstítnícâo. e :1('5
têrmos do art. 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 .:É outorgada à Companhia
Paranaense de Energia Elétrica concessão para distribuir .energia elétrica
no município de vere, Estado do Paraná, ficando autorizada a estabelecer o sistema, de distríbuíçao constante do projeto aprovado.
Art. 29 A concessionária fica obrigada. a cumprir o disposto no Código
de águas (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes
e .seus regulamentes.
Art. 39 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 49 Findo o prazo de concessão,
os bens e instalações que no momento
existirem em runçâo dos serviços !.~:l'.il
cedidos, reverterão à União.
Art. 59 A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
SeI' estipulada.

DE

Outorga à Maãeireira Dal Pai S. A.
concessão para o aproveitamento
marouuco de um trecho do rio Espinilho,no distrito de Dal paz, TlL1Lnícípio de Campos Novos, Estado de
Santa Catarina,

o Presidente da: República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item Il,da Go.nstitUlçaO,e '108
têrmos do arts. 140 e 150 do Oódígo
de Águas (Decreto 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 19 :É: outorgada à Madeireira
Dal Pai o,A: de concessão para o a.[;HOveítamento hidráulico de um trecho
do rio Espírülho, situado no distrito
de Dal pai, município de- campos Novos, Estado de Santa Oatarma, de
acôrdo com 'o projeto aprovado no
processo D. Ag. 5,899-'53.
Art. 29 O aproveitamento destdma-se
à produção de energia hídromecâníca
para uso exclusivo da concessíonárfa ,
c

Parágrafo único Não Se compreende, na proibição dêste artigo o
fornecimento de energia aos a::SGL:1ados da concessionária e vilas operárias de seus empregados.
Art. 39 A concessionária fica obrigada a cumprir 0- disposto no Código
de Aguas (Decreto nv 24.643, de 10 de
julho de 1934), leis SUbseqüentes e
&eUS regulamentos.
Art. 49 A concessionária concluirá.
as obras nos prazos fixados no despa-
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cho de aprovação dos projetos, executando-as de acõrdc com os mesmos,
com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
§" 19 A concessionária ficará sujeita
a multa .díária de

até NCr$ 221,00

(duzentos e vinte e um cruzeiros novos), pela. Inobservância - dos prazos
fixados na forma da legislação de
águas e energia elétrica em vigor e

seus regulamentos.

§ 29 Os prazos referidos neste .artígo poderão ser prorrogados por ato
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 A presente _concessâo vígorará pelo prazo de trinta ,(30) a:pos.
Art. 69 Findo. o prazo da concessào.
a concessionária poderá requerer que
a mesma seja renovada, mediante as
ccndíções que vierem a ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá apresentar pedido a que se refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo ce ooncessao,
entendendo-se, se não o fizer, que não
pretente a renovação.
Art. '19 O presente decreto entrará
em vigor na' data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 19'138;
147Q da Independência e 809 da
República.

A.

Pernambuco, ficando autorizada. a estabelecer o sistema de dis-tribuição
constante do projeto, aprovado.
Art. 2Q A concessionária, fica obrigada a cumprir o disposto 'no Código
de Águas (Decreto nv 24.643, de 10 de
julho de 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 39 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 4Q Findo o prazo de concessão,
os bens ~ mszalaçóes que, no momento, existirem em função dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 59 A concessionária poderá requerer que
concessão seja renovada
mediante as condições que 'vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo' único. A concessionária
devera ensrar c-om o pedido a que re
refere este artigo atéise:s (6) m~_';8,S
antes de .nndar o prazo de vigência, da
conees-âo..sob pena de seu silênci-o ser
interpretado como desistência da renovação.
Art. 69 O presente Decreto' entra em
vigor na data da sua publicaçao,revogadas as disposições ém contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
à

A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

!JECRI!..'TO NQ 62,119 JANEIRO DE 19S5
DECRETO NQ 62.118 - DE 12
~ANEIRO DE 1968

DE

outorga à Companhia de Eletricidade
de Pernambuco concessão para iustribuir energia elétrica no município de Lçuaraci, Estado de Pernam-:
truco,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo - 33. item II, da: Oonstdtulçâo. e
nos têrmos do art.5 Q , do Decreto-lei
nv 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 ~ outorgada à- Companhia
de Eletricidade de Pernambuco concessão para distribuir energia elétrica
no município de Iguaraoí, Estado de

DE

15

\}~

Altem os Decretos ns. 5-ô,738, de 25
de agôsto de 1965 e 56.596, de 21
de iulho de -19:6:5, que di:3"põem, fF;S~
pectiuamevte, sôbre os Regimentos
ao~ Gabinetes Militar e Civil 'ao.
Presiâêncta da República.

o presidente da República, usando
na atrfbuíçâc tque lhe confere o artigo 83, item II, da Oonstãtuíçâo, (1:6-'"
ereta:
Art. 1ÇI .o parágrafo único .:':0 ar .
ngo 31,>- e a l-etra d do artigo 3'5' de
Eegimento do Gabinete Militar da
Presldêncía da República, aprovado
pelo Decreto nc 56.788, de 25 de agôsto de 1953, e alterado pelo de número 61L505', de 16 de março de 1967

ATOS

passam a
dação:

~igora.r
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com a seguinte re ..

"Art. )3:9

,

"

Parágraao únlco. A Ajudânoía ce
ordens do Presidente- da. República
e vinculada ac Gabinete Militar para
fins adminísaratívos".
"Art. 35
_ .
os Ajudantes-de-Ordens do Gaotnete MUita.r".
d)

Art. 29 FiGa acrescentado ao a.rúgo
17 do Regimento do Gabinete Militar
D seguinte parágrafo:
"parágrafo úníco . O Chefe do h~t·
viço de Segurança disporá de um Adjunto".
Art. 39 Fica instituída na Preeídencía da República a Ass-essoria Especial j,e Relações Públicas, cora a
finalidade de assessorar o Presrãente
da República nos assuntos de comunicação eoelal.
§ 19 1-\ função de Assessor Chef-!:l
da Assesscría Especial de Relações
Públicas poderá ser exercída rpcr ctvíl
ou oficial supertor. das Forças Arma(las, diplomado em Relações Púouc-as.
§ 29 O Assessor Chefe da Assesso-,
rra Bspecral de Relações Públicas e
os seus Adjuntos terão as regalia:;
vantagens e prerrogativas, nas t,-",,,pectívas funções, correspondentes aos
demais membros dos. Gabinetes lV11ütar e CívílvdavPrestdêncià da República.
,§ 39 No que se retere aos regimes
de ademntstraçâo de pessoal, os C01J1ponentes da. Assessoria Especial ínst.ltuída por êste artdgo ficarão vznculados 8.-0 Gabinete Militar ou 3,1"1
Gabinete Civil, de acôrdo com suas

DECRETO N9 62. 120 - DE 15 DE
.JANEIRO DE, 1s68
Outorga concessão à Sociedade de
Televisão Ajuricaba Ltda., pata
estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (teteoisão) em UHF na cidade de Manaus; Estado do Amazonas.

O Presidente da República. usan.do da atribuição que lhe' confere o
art.. 83, item li da Constituição e

tendo em vista o disposto no artigo 89, item 'XV, letra a, da mesma
Oonstttuíção e -o que consta no Edital ns 8S--'Ô:6 do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica ,outorgadaconcessã.o
à Socíednde de Televisão Ajurícaba
Ltda., nos têrmos do art. 28 do Regulamento dos Serviços de Ra.diodifusão, para. estabelecer, na cidade de
Manaus. Estado do Amazonas, sem
direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão de sons- e imagens (televisão) em UHF, utãlízando o canal 38.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Secretário-Geral do
Ministério das Comunicações - Presidente do CONTEL - e devera ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias
a contar da data da publicação dêste Decreto no Diário Oficial da
União, - sob pena de se tornar nula,
de pleno direito, o ato da outorga.
Art. 2'1. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brastlla, 15 de janeiro de 1968;
da Independência _e 809 da
República.

1479

ortgens.

A.

Art. 49 Observao-se-á o disposto nc
Item VIII oc art. 29 do Decreto n r-

Carlos F.

mero 56.596, de 21 de julho de 1965,
para o atendimento dos servícos .necessários à Assessoria Especial de
Relaçõ-es Publicas,
Art: 59 zste Decreto enzraa-á em
vigor na data de sua publícaçâo, r-evoga.das fi'; disposições em contrár-io.

Brasília, 15 de janeiro de 1968;
1479 da Independêncáa e 809d~:
República.
A. COSTA E SILVA

71

COSTA E SILVA

DECR~;TO

de Simas

NQ 6;2 .121

JANEIRO DE

~

DE 15 DE

19,58

Declara fte 'utilidade pública a "07'dem Auxttuuiorc das Se n h D r a s
EvangéncGl>1 - O.A.S .E.", com s"dc
em São Putúo, Estado de SãoPauus,

o Pre-sW,~nte da República, usando.
da atrtbuíção que lhe contere a 31'ügo 83, nem II, da Constítuíçâo, e
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atendendo ao que consta do Processo
J'4:J~

nv

~1.99'Ü,

de 19'67, decreta:

Artigo umco. lt declarada de uutídada pública, nos têrmos do art.IQ
da Lei, nv 9~, de 128 de agôstc de
1935, combinado com o art. .1.\' ôo
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 5'Ü. 51'1. de 2 de maio de 196J.. a
"Ordem Auxüíadora das Senhocas
Evangélicas", com ecde em São Paulo, Estado de São Paulo.

Brasília,

15 de janeiro

1479 da Inóependêncía
República.

de 1968;

e

3DQ

da

A. GOSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

DEORETO N9 62-. 12'2 -

DE

1.5

DE

JANEIRO -DE 196;8

Estabelece normas para o abate (1,0
gado bovino no ano de 19'6'8 e de-

termina outras proviaéncíae.

o Presidente da Repúbl.ca, no uso
das atribuições que lhe confere o arbígo 83, item II, da constttureão. e
o aa-t. 40. ~ 4Q, do Decreto-lei numero 8.400" de 19 de dezembro de
1945. _ alterado pelo Decreto-Ieí numero 9.360, de 15 de junho de 1946,
e tendo e-m vista o que dispõe l' artigo 2<) do Decreto-Ieí n Q,4.Ú'82, de 4
de fevereiro de 1942,
Considerando a necessidade de aesegurar o ritmo da -enultíplícaçãc Cio
rebanho nov.noino pare:
Considerando que, p a r a alcançar
tal objetivo, a discípünaçào da matança de vacas, nos estabelecímentoe
ce abate, constdtut medida opor-tuna:
Considerando que essa medida deve
ter aplicação een tnoo a terrttót-i> nacíonar, e amoa.
Considerando as peculiaridades a~
produção an.mal, do Es-ta-do no lU:;
Grande do Sul, decreta..
Al~t. 1Çl O abate.' de gado bovino nu
ano de 19<)8 reger-se-á pelas nou.ia.,
&0 presente decreto.
Art.21? Respeitados os programas
que vermam a ser adotados pela S11pertntendêncía Naeãonai do Abastcimento- :SUNAB), espectaímente os
destinados à formação de estoques de

carnes Irígoríf'tcadas para consumo h')
período de entressafra 8 o programa
de -exportaçãc internacional, vísanoo
a disciplinar' o abastecíenento de earnes em iodo o território nacional, 11[m
haverá restrrcões quanto RO númeru
de bovinos 8~ abater ou ao partodc
de abate.
Art. 31? Fica proibido- -em t o a. i> o
território nacional o abate de- reneae
até 5 (cíncc) anos de idade, assnn
conaí ôeradas as que não apre-sentem
Os dentes incisivos Igualados, ínoluindo-se na proibição as bezerras.
§ lI? Exclui-se da proibição de -quo
trata êste artigo o abate de fêmeas.
ínclusíve bezerras ou terneíras que
medían te prévia e rígorosa Inspeção
veterín ár ia:
á) . demonstnam sercportadoras de
deficiências orgânicas, pelo que sua
manutenção no rebanho seja consruerada anti-econômica;
b) apresentam defeitos rtstcos, JI"
slológfccs ou. vícíos que as ínvalícam
para a reprodução; e
c) estejam afetadas por doeaoas
que justifiquem o seu abate c-uno
medida profilátíca, exigindo-se, nJ·'S:$t.i
caso; a apresentação do certíffcado
veterinário oficial.
§ 29 O abate de fêmeas no Esrauo
do Rio Grande do Sul será regulado
pelo Instituto Sul Riograndense ce
Carnes, nos têrenos do ajuste a ser
estabelecido com o Ministério de
Agricultura.
Art. 41? A observância das meuídes
e aplicação das penalidades CO'11l3ta.Htes do presente decreto competem:
a-) ao serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários e Materíaís Ag'n·
colas (SIPAMA) , do Departaanentc
de Defesa e Inspeção Agropecuárta
(DDIA), do Ministério da Aga'ícultu-,
nos estabelecimentos suj-eitos à

ra,

inspeção recerel:
b) aos órgãos, onereis dos Estadas,
Territórios' e Municípíos que explorem matadouros para abastecímentc
r-egional e local, ou sejam encarregados da mspeção em estabelecimentos
desse gênero;

c) aos Predeítos Munícípa:s, A,3::y.).cíações Rurais ou outros órgãos aos

qua-is venha a ser delegada ccmpetêncía, nos estabelecimentos sujeites
à jurísdíçâo municipal.
\,
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Art. 59 Os demais .órgãos do Up,partamento de Defesa e Inspeoac
Agropecu8,ria (DDIA). localizados noa
Estados e Terrítórfos, bem come os
Servícos de Acôrdos, celebrados pele
M:nistérlo da, Agricultura e VinC'11,a.dcs àquele órgão,cooperarão,quan.w
ans vestaoelecímentoa nâó sujeitos a
inspeção rcderal, na fiscalização do
cumprimento das normas estatuídas
neste decreto.

Paráerefo único. Com êsse objetivo, deverão os órgãos previstos .t1'~S·
te artigo manter entendimentos CnlT.1
as autoridades estaduais e munjcipais, visando a celebrar convênios ou
adotar medidas necessárias à Itscalizaçâo.

Art. 69 As autoridades de defesa
sanitária anunal da União, dos Rstadcs. 'I'errftóríos e Municípios; nao
poderão, fornecer certificado sanítárao.
para f} trânsito de fêmeas destinadas
'~C) abate, em .desacôrdo com o disvasto no art. 39, seja qual 'rõr o meto
de transporte usado.
Art. 79 A violação do disposto n-eete decreto importará para 05 estabelecimentos sob Inspeção federal.
cem como para aqueles sob jurtsrticão dos ustaõcs, 'I'errttórtos ou Muuícípics. 1H aplícaçào das penaltôades previstas no Regulamente ua
Inspeção Iudusta-íal e Sanitária de
Produtos- ele Orígem Animal, aprovado pelo Decr-eto nv 3ü.6'91, de ;:H} w~
murçr, de 1952, alterado pelo DeCTP.-ru
no 1.2'55, de 25 de junho de 18'g~~
Art. _80 Serão prolbídcs de funcíonar os estabelecimentos abate-teces
Que -não se enquadrem no.' regime de
ínspeçâo feueral prevtsto no Regulamenta citado no artigo anterior quando infringirem as normas prevtsras
neste decreto.

A,rt. D9 Será cassada a atívírta.re
dos marchantes que violarem o d.s-

posto- no art. 39 deste decreto.
Art. 10. S e r o responsaoílízados,
nos têrmcs _- da Jegtslaçâo vigente, os
ól'g'ltos,entidhdes, autoridades e 0',3
servidores públicos que, Incummdos
da aplicação deste decreto, deixarem
de cumprir o que nele se esta.tut.
â

Art. 11. Ao Ministério da .Agrlct-L.
tura.. através: do Departamento ue
Defesa e Inspeção Agropecuária

DDIA -- compete zelar pelo cumprí-,
mento elas normas' estabelecidas no
presente decreto.
Art. 12. A Superintendência Naojonal de Abaatecímento (SUNAB)
colaborará cem os órgãos. fiscalizadores e responsáveis pelo -cumprímento
do disposto neste decreto, devendo
propor ao Minístério da Agricultura
as provídêncías que víseen a assegurar o abastecimento de carnes à populaçâo.
Art. 13. - O Mínístérto da Agrtcuttura cooperará com à Canse lho Nacional do Comércio Exterior .... '
(OONGEX) e a Superintendência Nacíonal do Abasteeímento (SUNAB) na
elaboração e execução 'dós planos de
estocagem e de exportação de carnes
bovinas.
Art. 14. Nos
omíssâo quanto
mas fixadas no
berá decisão ao

C1:tSOS de dúvida ou
à aplícaçâo das uorpresente decreto, caMinistério da i\.gr:-

-cultura-.
Art. 15. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publíoaçao,
revogadas as dísposíções em contrárto.
Brasília, 15 de janeiro de B-ti'-:l;
1479 da jndependencla e 8'0 9 da
Repúbllca..
A,

COSTJI E SILVA

Ivo Arzua Pereira

DECRETO

N9

62.123

DE

16

DE

JANEIRO DE 1968

Cria a Embaixada do Brasil em Baqo:a
0- Presidente da República. usando
da atrrbulçào que lhe confere o. artign 83, ns , n e VII, da Constttuíçào
e tendo em vista o disposto no artigo. 2l, parágrafo único, da Lei 3.91.7
de 14 de julho de 19,61 decreta;
Art . F' Fica criada a Emharxade
do Brasil na República do Iraque.
com sede na capital daquele pais.

Art. 29 Inicialmente, enquanto a necessidade do serviço não aconselhar
a desígnaçãovde um titular próprio,
a Missão diplomática de 'que ;;'<'8 -a o
artigo anterior será cumulativa com a
Embaixada do Brasil em Damasco.
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Art. 3Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

do em .vísta o que dispõe o art. 31 do
Decréto-Iet-nv 167, de 14 de fevereiro
de 19$7, decreta:
Art. 1'" O Livro nc 9, destinado ao

Brasília, lü de janeiro de 191)8:
1479 da Independência e 809 da

República.

Regístro de Cédulas de Crédito Ru-

ral, de que trata o Decreto-lei núme-

A. COSTA E SILVA
José de Magalhães Pinto

DECRETO NQ 62.124 -

DE

16

Institui nôvo moâéto do Livro

99,

1'0 167, de 14 de fevereiro de 1967, e
a que se refere o art. 29 do Decreto
nv 61.132, de 3 de agôsto de 1967,
obedecerá ao mcdêlo anexo a êste decreto.
Art. 29 i!:ste decreto entrará em vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasína, 16 de janeiro de 1968;
1479 -da Independência e 809' da
República.
-

DE

JANEIRO DE 1968

aee-

finado ao Registro de Cédulas de
Crédito Rural, de que trata

o De-

creto-lei n9 167, de 14 de fevereiro
de 1967.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertígo 83, item n, da Constituição, e tcn-
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DECRETO· N9 62.125·- DE ·16 DE
JANEIRO

DE 1968

promulga o Acôràa entre o Fundo das
Naçôee unidas para a Infância e o
Gotérno aos Estados Unidos do
Brasil.

o Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nv 37,
de 4 de outubro de 1987 o Acôrdo
assinado entre o Govêrno do Brasil e
·0 Fundo das Nações Unidas para a
Infância em Nova York a28 de março
de 19'36;
E havendo o referido Acôrdo entrado em vigor de conf'ormídade com
seu artigo VIII, parágrafo 19, a 23 de
outubro de 1967;
Decreta que o mesmo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 16 de janeiro de-19'63; 1479
da Independência e 309 da República.
A.

CasTA E SILVA

José de Magalhães Pinto
Acôrdo entre o Fundo das Nações
Unidas. para a lnfãnciá e o Governo
àos Estados Unidos do Brasil.

o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (doravante denominado
"FIEI"), e o Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil (doravante-denomínado a "Govêrno").
Considerando que a Assembléia Geral das Nações Unidas criou o F'ISI
como órgão das Nações Unidas com o
propósito de satisfazer, pelo fornecimento de suprimentos e dos serviços
de treinamento, e assessoria, as necessidades urgentes .e a longo prazo da
infância, assim corno suas necessídadea permanentes, principalmente nos
países subdesenvolvídoa, com o propÓsito .de reforçar, onde oportuno, os
programas permanentes de saúde e
bem estar infantil dos países que recebem assistência.
Considerando que o Govêrno deseja
.e colaboração ,10 PISI para os propósitos acima mencionados, convieram o
presente Acôrdo.
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ARTIGO :I

Solicitações ao FISI e Planos de
operações

1. O presente Acôrdo define
os
princípios fundamentais e as obrigações mútuas que regem os programas
nos quais participam o F'ISI e o Govêrno .
2. Cada vez que o Govêrno deseje
obter a cooperação do FISI, dirigirá a
~ste órgão um pedido por escrito contendo uma descrição do programa que
deseja executar e delimitando a participação do FISI e do Govêrno na execução do referido programa.
3. No exame dêsses pedidos o FISI
levará em 'consideração os recursos
díspcníveia .e os princípios que o
guiam na concessão de assistência,
assim como a medida em que e, assistência pedida. é 'necessária.
4. Os .têrmos de cada projeto e as
condições de execução,' inclusive as
obrigações que deverão assumir o. Govêrno e o F'ISI no que se refere ao
foniecimento de suprimentos, equipamentos, serviços e outras formas de
assistência serão definidos em um
plano de operações a ser assinado
pelo Govêrnc e pelo FISl e, .quando
oportuno, por outras organizações
participantes do programa.
As disposições do presente Acôrdo
aplicam-se a cada plano de operações'.
ARTIGO II

Utilização dos Suprimentos, Eq1-lipamentos e da Assistência em Geral
fornecidos pelo FISI.

1. A propriedade dos suprimentos
e equipamentos fornecidos pelo FISI
será transferida ao Govêrno, quando
de sua chegada ao pais, salvo disposicac em contrário do plano de operações no que se refere a veiculas e
equipamentos pesados. O PISI se reserva o direito de reclamar a restituiçao dos suprimentos e equipamentos
romecidos que não sejam utilizados
para os fins previstos no plano de
operações.
.
2. O Govêrnc tomará tôdas as medidas necessárias para assegurar que
os suprimentos, equipamentos e outras' formas de assistência fornecidos
pelo PISI sejam distribuídos ou tutdli-.
zados de maneira equitativa e eficiente, sem distinção de raça, religião,
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nacionalidade ou opinião política e
conformemente ao plano de operacões. Os beneficiários não deverão
pagar o custados suprimentos' fornecidos pelo FISr.

3. O FISI poderá. apor aos suprimentos e equipamentos fornecidos OS
sinais distintivos que julgue necessários para indica-r que Os artigos em
questão são fornecidos, pelo FISI.
4. O Govêrnc tomará as medidas
pertinentes e custeará os gastos relatívos ao recebimento, descarga, armazenagem, seguro, transporte e dístrfbui-.
çâo dos suprimentos e equipamentos
fornecidos pelo FISI.
ARTIGO III
Doc~entos

e Relatórios de comam-

liâiule

e Estatística

O Governo manterá â escrituraçâo
de contabüídade e estatística referentes à execução .dos Planos de Opereçôes que, de comum acordo, se considerem necessártcs e, apedido do F'ISI,
Iornecer-Ihe-á quaisquer dos ditos
documentes.
ARTIGO IV

Cooperação entre o Gooérno e o FI81
e Fornecimento de Serviços Locais

.e Facilidades

O FISI poderá manter um escritório no Brasil e designar funcionários credenciados para que o visitem ou ai permaneçam, com fins de
consulta e cooperaçâo com, os funcionários credencíados- do Govêrnc com
vistas à revisão e preparação de projetos e planos de operações propostos
e o embarque, recebimento, distribuiçâo ou uso dos suprimentos e equipamentos fornecidos pelo ,FISI; para
assessorar o FISI sobre o" andamento
dos Planos de Operações e quaisquer
outros assuntos referentes ao cumprt-.
mento dêste Acordo. O Govêrno permitirá que funcionários credenciados
do FISI inspecionem qualquer etapa
da execução dos Planos de Operações
no Brasil.
2.' O Govêrno, de acôrdo com o
FISI, tomará as medidas necessárias
e proverá fundos, até soma prêvla-.
mente estabelecida, para cobrir os
custos dos seguintes serviços e facilidades locais:
a)
instalação, equipamento, manutenção' e aluguel do escritório;
1.

b) pessoal local requerido pelo FIS!;
c) franquia postal e de telecomunicações com objetivos oficiais;
d) transporte de pessoal dentro do
país e auxílios para manutenção.
3, O Govêrno facilitará também
alojamento adequado para o pessoal
internacional do FISI designado _para
servir no Brasil.
ARTIGO

v

Publicidade

o Govêrnocccoperará com o FISl
para informar devidamente o público
com referência à assistência prestada.
ARTIGO VI

Tramitação de Reclamações

O Governo terá a seu cargo -a tramitação de tôdas as reclamações que
possam vir a' ser feitas por terceiros
contra Q F'ISI e seus peritos, agentes
ou funcionários, e isentará de prejuízo
o F'ISI, seus peritos, agentes ou runcíonártos," no. caso de quaisquer reívín-.
dícaçôesrou obrigações resultantes de
atividades efetuadas nos termos do
presente Acordo, exceto quando o Governo e Organismo Interessado concordarem em que tais reivindicações
ou obrigações provenham de negügênola . grave ou falta- voluntária dêsses peritos,' agentes OU' funcíonártos .
:H:ste dispositivo não se aplicará a -nenhuma reclamação contra o PISI por
acidentes ou danos sofridos por qualquer membro do pessoal da referida
Organização Internacional.
ARTIGO VII

Privilégios e Imunidades

O Govêrnc aplicará ao FI8I, como
órgão das Nações Unidades, a suas
propriedades, bens e ativos e 'a seus
funcionários as disposições da Convenção sobre Privilégios e Imunidades
das Nações Unidas, da qual o Brasil
é signatário. Os suprimentos e equl-.
pamentos fornecidos pele FISI estão
isentos de quaisquer impostos, direitos
ou taxas, .desde que sejam utilizados
contormemente aos Planos de Operações.
ARTIGO VIII

Disposições Gerais
1. :Este Acordo entrará em vigor
na data em que o Govêrno notificar
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o FISI que tôdas as medidas, constitucionais requeridas para sua aprovação foram cumpridas. Na data de sua
en trada em vigor o presente Acôrdo
substituirá o Acôrdo assinado entre o
Gcvêmo e o F'ISI em 9 de junho de
1950.
2.. ttste Acôrdo, assim como os
Planos de Operações, podem ser modificados por Acõrdo entre o Govêrno
e o FISI.

3. nstc Acôrdo poderá ser denuncíado mediante notificação escrita de
uma Parte contratante à outra. Nesse
caso, no entanto, o Acõrdo permanecerá em vigor até o término de todos
os Planes de Operações.
EiVI FIt DO QUE, os abaixo assinados, representantes devidamente designados pelo Governo e pelo FISI
assinaram em nome das Partes Contratantes o presente Acõrdo,
Miguel

paranhos do 'Rio

Branco,

Pelo Govêmo dos Estados Unidos do
Brasil. ~ Oscar Vargas-Ménaez, pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Nova York, 28 de março de 1956.

DECRETO NQ 62.126
JANEIRO DE

DE 16 DE

Acôrdo Básico de cooperação Técnica
entre os Governos dos Estaaos Unietosdo Brasil e de Portugaz.

o Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil, de uma parte, e ° Govêrno de
Portugal, de outra
Desejosos de consolidar e aprofundar as" tradicionais 'relacôes de armzade existentes entre os dois Estados e
Povos,
Considerando de- ínterêsse comum
promover e estimular o progresso
técnícc-cíentíf'íco e o desenvolvimento
econômico e social dos seus respectivos países,
Reconhecendo as vantagens que resultaráo para ambos os países de uma
cocperaçâo técnica e eccnõmícasmaís
estreita e melhor ordenada,
Resolveram concluir, em espíráto de
cordial colaboração, o seguinte Acôrdo
Básico de Cooperação Técnica:
ARTIGO I

Os dois Governos decidem organizar 0, cooperação técnica e cíentíríca
entre os dois países, nos campos e segundo as modalídades a serem postertormente definidas por meio de
ajustes 'complementa-res, concluídos
com base no presente Acôrdo .

1968
ARTIGO 11

Promulga o Acôrdo Básico de Cocperação Técnica com, Portuçtü.

o

Presidente da' República
Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo decreto legislativo nv 31, de
196"7, o Acõrdo Básico de Cooperação
"I'écníca, assínado em Lisboa, a 7 de
setembro de 19'66, entre o Brasil e
Portugal;
E havendo o referido Acôrdo entrado em vigor, de conformidade -com
o artigo VI, a 16 de novembro de 1967;
Decreta que ° mesmo, apenso por
.cópía ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
.arasü'a,

16 de janeiro de 19:58;
Independência e 8'Ü9 da
República.
1479 da

A.
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José de Magalhães Pinto

A cooperação técnica definida no
presente Acôrdc 'será objeto de financiamento comum, e compreenderá, na
forma _dos ajustes complementares
respectivos:
19 a concessão de bôlsas de estudo
a candidatos" devidamente selecionados, de cada um dos países, para . à
realização, no território do outro país,
de cursos ou estágios de formação,
adestramento, aperfeiçoamento ou especialização, em matérias ou técnicas
prioritárias para o progresso tecnológico e científico e para o desenvolvimento econômico e social;
29 . O intercâmbio 'de técnicos e de
cientistas, a fim de prestarem serviços consultivos e de assessoria, no estudo e execução de programas e pro-jetos determinados;
39 a organização de seminários, cícios ' de conferências, programas de
adestramento e outras atividades semelhantes,
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4" o estudo, preparação e execução
conjunta de projetos experimentais
nos lugares eisôbre os assuntos selecionados de comumacôrdo;
5Çl a .inatalaçâo de centros de dercumentaçáo técnico-pedagógica e de

formação ou de aperfeiçoamento profissi-onal ;
69 quaisquer outras. atividades

de

cooperação técnica e científica a serem acordadas entre os dois Governos.
ARTIGO III

Cem o objetivo de conferir um tratamento sistemático e regular às atividades de cooperação técnicas empreendidas nos termos do presente -Acôrdo, os- dois Governos comprometemse a:
19 elaborar, conjuntamente, em
época adequada de cada- ano, o programa geral de cooperação técnica' e
tomar as medída., técnicas, financeiras
e administrativas nacessárías à execução dos projetos específicos no ano
sogumte, em conrormídade com os
ajustes complementarva que serão para
tanto estabelecidos;
29 tomar em consideração, na elaboração do programa e projetos _ de
cooperação técnica, as prioridades que
atribuem a objetivos nacíonaís, áreas
geográficas, setores de atividades,
formas de colaboração e outros elementos de interêssc. de modo a integrar o programa e os projetos especificas no planejamento regional ou nacional;
3<;> estabelecer o procedimento mata
adequado para a fiscalização, a análise .periódica da execução dos programas e dos projetos e, quando necessário, para a sua revísâo, com o
fim de obter, no mais curto prazo, o
máximo de aproveitamento dos recursos nêle ínvestídos;
49 fornecer, um -ao outro, tôdas as
informações pertinentes e relevantes e
adotar - as providências mais adequadas para a consecução dos objetivos
propostos.
ARTIGO IV

Os professôres, peritos e outros técnicos de cada um do"," países em serviço oficial no outro, em aplicação do
presente Acôrdo, poderão, pelo período
de seis meses, a contar da data da sua
chegada, importar, independentemente

EXECUTIVO

de emissão de licença prévia de importação e de prova de cobertura
cambial, onde existem, e com isençao
de emolumentos consulares, direitos
aduaneiros, taxas de importação e
quaisquer outros tributos semelhantes,
a sua bagagem, os bens de uso pessoal
e doméstico (inclusive um úmco automóvel para seu uso particular, trazido
em nome do próprio ou do cônjuge,
desde que o prazo previsto para a sua
permanência no país seja, no mínimo,
de um ano), assim como os artigos
de consumo destinados ao ceu uso
próprio e de suas famílias, observadas
cs normas legais que regem a matéria.
§ 19 . Terminada a
missão oficial,
ser-Jhes-âo concedidas as mesmas facilidades para a subseqüente exportaçã-o dêsses objetos, observadas as normas Iegaís qua regem a matéria.
Quanto ao automóvel, vigorarão as
dísposiçôes legais que se aplicam aos
funcionárias consulares em serviço no
pais.
§ 2<;> Os professôres, peritos' e técnrcos referidos no presente artigo, assim
como os membros das suas respectivas
famílias, ficarão isentos, durante todo
o período da sua permanência oficial,
de todos os impostos e taxas, inclusive
taxa-s de previdência social, que ínctdam; em cada. país, .sôbre os seus rendimentos provenientes do exterior.
§ 39 Os auxilias, ajudas .de custo e
diárias' concedidos aos
professôres,
peritos e técnicos mencionados no
presente a-rtigo, a título de custos locais, serão fixados, para cada caso,
mediante acôrdc mútuo entre o Govêrno prestador e a entidade ou órgão

recipíendlárío:

§ 49 O órgão ou a entidade a que
estiver servindo o professor, perito 'ou
técnico, responsabilizar-se-á pelo tratamento médico-hospitalar, em caso
de acidente ou de moléstia resultante
do exercício normal das suas funções
ou das condições do meio local.
ARTIGO V

A introdução, em cada pa-ís, de máquinas, aparelhos ou outro material.
eventualmente fornecidos por um Govêrno ao outro, ou a entidades e órgãos expressamente indicados pelos
dois Governos, nos têrmos dos ajustes
complementares mencionados no artigo I, não dependerá de emissão de
licença prévia de importação e de
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prova de .. cobertura cambia], onde
existem, e ficará isenta do pagamento
de emolumentos consulares, direitos
aduaneiros, taxasvde importação, impostos sôbre aqulsíçâc, consumo e
venda de bens, e quaisquer outras
taxas e tributos semelhantes.
ARTIGO VI

Cada um dos dois Governos notificará o outro da conclusão das formalidades necessárias àrmtraõa em vigor do
presente' Acôrdo, o qual será válido a
partir da 'data da última dessas notíricações,

sito, que com êste baixa,. assinado
pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. 2.9 ltste Decreto entrará em vL
gor na data de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 16 de janeiro de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

REGULAMENTO DO CóDIGO
NACIONAL DE TRANSITO
CAPÍTULO I

ARTIGO VII

o presente Acôrdo poderá ser denunciado por qualquer das duas Partes, 'a contar de seis meses após a
data em que o Govêrno interessado
houver notificado o outro, por escrito,
-da sua íntençâo de ,denunciá-lo.
Farágrafc único. A denúncia não
afetará os programas e projetos em
curso de execução; salvo quando a êles
expressamente se referir.
ARTIGO VIII

o presente Acôrdo, bem como os
ajustes complementares concluídos em
execução das suas disposições, poderão
ser modificados por expresso assentimento entre os dois Governos.
Feito na cidade de Lisboa, em dois
exemplares em língua portuguêsa, aos
sete dias do mês de setembro de mil
novecentos e sessenta e 'seis.
Pelo Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil: Juracy Magalhães.

Pelo Govêrno de Portugal: Alberto
Franco Nogueira.
DECRETO N9 62.127 - , DE 16 DE
JANEIRO DE 19'68

Aprova o Regulamento do Córl'igo NClr
ciotuü de Trãnsito

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item H, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei n,c 5.108,
de 21 de setembro de 1966, alterada
pelo Decreto-lei n.c 237, de 28 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento do Código Nacional de Trân-

Das Disposições P1'eliminares

Art. u) O trânsito de, qualquer natureza, nas vias terrestres do terrttó.,
rio nacional abertas à circulação pública, reger-se-á por ôste Regulamento.
§ 1.Q São vias terrestres as ruas,
avenidas, logradouros, estradas, camí,
nhos ou passagens de domínio público.
§ 2.9 Para os efeitos dêste Regulamento, conaíderum-se vias terrestres
as praias abertas" ao trânsito.
Art. 2.9 Os Estados poderão adotar
normas pertinentes às peculiaridades
locais, complementares ou supletivas
da legislação federal.
Art. 3.9 Os conceitos e definições,
estabelecidos para os efeitos dêste
Regulamento, são os constantes do
Anexo J
CAPíTULO II

Da Organização Administrativa
do Trânsito

Art. 4.9 Compõem a administração
do trânsito, como integrantes do Sistema Nacional de Trânsito:
J'- órgão normativo e coordenador:
- Conselho Nacional de Trânsito
(cONTRAN);

H - órgãos' normativos:
a) Conselhos Estaduais de Trânstto (CETRAN);
b) Conselho, de Trânsito do Díatríto Federal (CONTRANDlFE);
c) Conselhos Territoriais de Trânsito (CONTETRAN).
IH - órgãos Executivos:
a) Departamento Nacional. de 'rrênsito (DENTRAN);
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cialistas em' trânsito e portadores de
diploma de curso de nível universitáC)
, Circunscrições
Regionais .de
rio.
Trânsito (CIRETRAN);
§ 2.9 Os representantes das entidad) órgãos rodoviários federal, estades referidas nos itens VI, .VII, IX e
duais e municipais.
'
X do artigo anterior serão. escolhidos
dentre- os nomes por êles índícados,
Parágrafo único. E' facultativa a
em lista .tríplíce.
crtacão dos conselhos Territoriais e
das Circunscrições Regionais de Trân§ 3.Q O Presidente será substituído,
sito.
em seus impedimentos, pelo vtce,
Presidente, eleito pelo Conselho den.,
'SEÇÃO I
tre os membros indicados no art. 6.9
itens II a VII.
Do Conselho Nacional de Trânsito
§ 4.9 O mandato dos membros do
Conselho Nacional de Tránaíto será
Art. 5.Q O Conselho Nacional de
de dois anos, admitida a recondução.
Trânsito (ÓONTRAN), com sede no
Distrito Federal, diretamente suborArt. 8.9 Perderá '0 mandato o Condinado ao Ministro da Justiça, é o órselheiro que faltar, sem justo motivo,
gão máximo normativo e coordenador a três (3) reuniões ordinárias conda política e do Sistema Nacional de
secutivas, ou a dez (10), interpolaTrânsito.
das por ano.
Art. 6.9 O Conselho Nacional de
Art. 9.9 'Compete ao Conselho NaTrânsito compor-se-á, além do seu
cional de Trânsito:
Presidente é do Diretor-Geral do DeI ~ Sugerir modificações à legislapartamento Nacional de Trânsito, de:
ção sôbre trânsito;
I - Um representante do MinistéII - Zelar pela unidade do Sisterio' das Relações Exteriores;
ma Nacional de Trânsito e pela obII - Um representante do Ministéservância da respectiva .legislação; /
rio da Educação e Cultura;
III - Resolver sôbre consultas dos
III - Um representante do EstadoConselhos de Trânsito dos Estados,
-Maior do Exército;
Territórios e Distrito Pederal; de auIV - Um representante do Departoridades e de particulares relativas
tamento de polícia Federal;
à aplicação da legislação de trân ~
V - Um representante do Depar,
sito;
,
.
tamento Nacional de Estradas de Ro,
IV - Conhecer e julgar os _recurdagem:
VI - Um representante da Confe- ,50s das decisões dos Conselhos de
Trânsito dos Estados, Territórios e
deração Nacional de Transportes TerDístrlto Federal, bem como, quando
restres (categoria· dos . trabalhadores
fôr o caso. das Juntas Administratide transportes rodoviários) ;
vas de Recursos de Infrações;
VII - Um representante do órgão
máximo nacional de transporte roV _. Elaborar normas-padrão e zedoviário de carga;
lar pela sua execução;
VIII - Um representante do órgão
VI - Coordenar as atividades dos
máximo nacional do transporte roConselhos de Trânsito dos Estados,
doviário de passageíros:
Territórios e Distrito Federal;
IX - Um representante daconfeVII -t- Colaborar na articulação das
deraçâo Brasileira de Automobilismo;
atividades _das' repartições públicas e
X - Um representante do "Tou-.
emprêsas de serviços públicos e parrmg Club do Brasil";
ticulares em beneficio da regulariArt. 7.9 Os membros do Conselho Na., dade do trânsito:
ctonal de Trânsito serão nomeados
VIII ~ Estudar e propor medidas
pelo Presidente da República, dentre
administrativas, técnicas e legíslatí;
brasileiros de reputação ilibada e ex,
vas que se relacionem com a explopertência em assuntos de trânsito, com
racão dos serviços de transportes terresidência permanente no Distrito Ferestres seleção de condutores de veíderal.
culos é segurança do transito, em ge§1.Q O Presidente do Conselho Naral:
cional de Trânsito será de livre noIX - Opinar sôbre os assuntos permeação do Presidente da República,
tinentes ao trânsito interestadual e
e deverá ser escolhido dentre espe- internacional;
b)

Departamento

(DETRAN);

Trânsito

.
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x _ Promover e coordenar campanhas' educativas de trânsito;
XI - Fixar, mediante Resolução,
os volumes e freqüências máximas de
sons ou ruídos admitidos para buzt,
nas, aparelhos de alarma e motores
de veículos;
XII - Editar normas e estabelecer
exigências para, a instalação e o fun.,
cíonamento de escolas de formação de
condutores de veiculas;
XIII - Fixar nor-mas e requisitos
para a realização de provas desportivas de veículos automotores nas
vias públicas;
XIV - Determinar o uso, nos veículos automotores, de aparelhos que
diminuam ou impeçam a poluição do
arXV - Elaborar, o projeto de seu
Regimento Interno submetendo-o, por
intermédio do Ministro da Justiç,a,
à aprovação do Presidente da Repüblíca:
XVI - Estudar e propor medidas
capazes de propiciar o desenvclvímen-.
to da indústria de equipamentos de
sinalização;
XVII - Estabelecer OU aprovar normas técnicas e especificações a serem
adotadas na fabricação de acessórios
e equipamentos para veículos auto,
motores e que envolvam a segurança
do trânsito;
XVIII - Estudar os .temas a serem
debatidos pelas delegações bra.sileiras
nas conferências e reuniões Interna,
cíonaís de trânsito, propondo dlretrtzes;
XIX - Opinar sôbre a assinatura
pelo Brasil de atos internacionais relacionados com o trânsito;
XX - Cassar á delegação eoncedída à Circunscrição Regional de Trânsito para expedir carteira Nacional de
Habilitação, assim como revogar o ato
de cassação;
XXI - Fixar, de acôrdo com os
Ministérios da Fazenda e das Relações Exteriores, normas para o trânsito temporário no território nacional
de veículos licenciados em países do
continente americano;
XXII - Estabelecer modelos de pla,
cas e díscípünarclhes o uso, nos casos previstos neste Regulamento;
:XXIII - Atribuir competência a
entidade idônea para expedir Permissão Internacional para Conduzir,
Certificado Internacional para Automóvel e Caderneta de Passagem nas
Alfândegas-

XXIV - Deliberar sôbre a complementação ou a alteração da .sfnallzação;
XXV - Fixar os equipamentos que,
além dos previstos neste Regulamento, devam ser obrígatôríamente usados
ou proibidos nos veículos;
XXVI - Estabelecer a côr da pla,
queta a ser afixada, em cada ano,
na placa traseira dos veículos;
XXVII Regulamentar a expedição da autorização para conduzir
veiculas de propulsão humana ou de
tração animal.
XXVIII - Delegar competência aos
Departamentos de Trânsito dos Estados, dos 'Territórios e do DistritoFederal para, em seu nome, expedir a
carteira Nacional de Habilitação;
XXIX - Baixar instruções reguladoras da concessão de autorização para dirigir a condutor de veículos au.
tomotores habilitados em outro país;
XXX - Estender a qualquer categoria de condutor de veículos automo,
tores a exigência da prestação do exame psícotécníco;
XXXI - Estabelecer programas e
requisitos, uniformes em todo o país,
para os exames necessários à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação;
XXXII - Designar, quando fôr o
caso, um dos seus membros para compor a junta examinadora de candída,
to portador de defeito físico;
XXXIII -, Fixar o valor do seguro de responsabilidade civil, exigido,
para a concessão, a título precário,
aos que tenham dezessete anos de 'ída;
de, de autcrízaçâo para dirigirem veículos automotores;
XXXIV - Aprovar meios de identificação de pedestres cegos ou portadores de defeitos físicos, que lhes
dificultem o andar;
XXXV - Disciplinar o processo de
arrecadação de multas decorrentes de
infrações verificada.s em localidades
diferentes da do licenciamento do veículo ou da habilitação do condutor:
XXXVI - Estipular multas para
pedestres e para veículos de propul,
são humana ou de tração animal;
XXXVI! - Aprovar a fixação do
valor das multas para os Estados, Terrítóríos e Dístrttc Federal, mediante
proposta dos respectivos conselhos de
Trânsito;
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XXXVIII -

Indicar

o presidente

de Junta Administrativa de Recursos
de Infrações, que funcione junto ao
órgão rodoviário federal;

XXXIX - Promover, incentivar,
coordenar e orientar a campanha Na.
cíonal Educativa de Trânsito;
XL -

Expedir instruções especiais

para as competições juvenis 'de veículos automotores realizadas nas vias
públicas;
XLI - Opinar, quando solicitado pelo

Ministro da Justiça, sôbre proposta
de solução de caso omisso na legislação do trânsito, apresentada pelo Departamento Nacional de Trânsito;
XLII -

Aprovar a tabela de preços

a serem cobrados pela expedição de
documentos de circulação internacional de veiculo;
XLIII - Resolver os casos omissos
neste Regulamento.
Art. 10. O Conselho Nacional de
Trânsito sômente poderá deliberar com
a presença, no mínimo, de sete (7)
de seus membros.
1.9 As deliberações serão tomadas
por maioria de votos dos Conselheiros
presentes.
§ 2.9 Cada conselheiro terá um voto, e o Presidente, ainda, o de qua,
lidade.
Art. 11. O. Conselho Nacional de
Trânsito deliberará mediante resoluções e pareceres.
Art. 12.0 Regimento Interno do
Conselho Nacional de Trânsito -díspo.,
rá sôbre sua organização e condições
de funcionamento.
ê

SEÇÃO II

Dos Conselhos· Estaduais de Trânsito

Art. 13. Em cada Estado, haverá um
Conselho Estadual de Trânsito <CETRAN) órgão máximo normativo do
sistema Nacional de Trânsito na área
do respectivo Estado.
Art. 14. O Conselho Estadual de
Trânsito compor-se-á além do seu
Presidente, de:
.
I - Um oficial do Exército, de preferêncía com curso de EstadO-Maior;
n - Um representante do Departa;
menta de Trânsito;
In - Um representante do órgão
rodoviário estadual;
IV - Um representante dos órgãos
rodoviários dos munícípícs;

v - Um representante do órgão máximo do _transporte rodoviário de car~
ga;
VI - Um representante do órgão
máximo do transporte rodoviário de
passageiros.
§ 1.9 Os membros do Conselho Estadual de Trânsito serão nomeados pelo
Governador, com mandato de dois (2)
anos, admitida a recondução.
§ 2.9 O Presidente será de livre escolha do Governador, escolhido dentre
especialistas em trânsito e portador
de curso de nível universitário.
§ 3.9 A indicação do oficial do Exército para o, Conselho Estadual de
Trânsito será feita pelo comandante
da respectiva Região Militar.
§ 49 O representante a que se refere o item IV será escolhido dentre
técnicos em assuntos de trânsito dos
órgãos rodoviários dos Municípios.
§ 5.9 Os representantes das éntida~
des mencionadas nos itens V e VI
serão escolhidos dentre nomes por elas
indicados em listas tr'ípllces.
69 Nos Estados não divididos em
Municípios, o representante previsto
no item IV será um urbanista, de livre escolha do Chefe do Poder Executivo.
§ 7.9 O Presidente será substituído,
em seus impedimentos, pelo více-r're-,
sidente, eleito pelo Conselho dentre
os membros referidos nos itens I a
ê

IV.

§ 8.9 Os membros do Conselho Estadual de Trânsito deverão ter residência permanente no respectivo Estado.
Art. 15. Compete ao conselho Estadual de Trânsito:
I - Zelar pelo cumprimento da Ie.,
gíelaçâo de trânsito;
n - Resolver .ou encaminhar. ao
Conselho Nacional de Trânsito consultas de autoridades e de partdcula..
res relativas à aplicação da legislação
de trânsito;
In - colaborar na articulação das
atividades das repartições públicas e
emprêsaa particulares relacionadas
com o trânsito;'
IV - Propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação de, trânsito;
V - Promover e coordenar campanhas educativas de trânsito;
VI - Opinar sôbre questões de
trânsito submetidas, à sua aprecia-

ção;
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VII - Regulamentar a expedição da
autorização para conduzir veiculas de
propulsão humana ou de tração animal'
VIII - Propor ao Conselho Nacional do Trânsito a cassação de dele..
gação conferida à Circunscrição Regtonal de Trânsito;
IX - Designar um de seus mem...
bras para compor a junta examinadora de candidatos a condutor, portador de defeito fisico;
X _- Prepor ao conselho Nacional
de Trânsito a fixação do valor das
multas a serem aplicadas no Estado;
XI - Indicar os presidentes das
Juntas Administrativas de Recursos
de Infrações;
XII - Elaborar o projeto de seu
Regimento Interno, submetendo-o à
aprovação do Governador do EstaI

do.

Art. 16. Aplíca.se no Conselho Estadual de Trânsito, no que couber, o
disposto nos artigos 8.9, 10 e 11, dêste
Regulamento.
Art. 17. O Conselho Estadual de
Trânsito disporá, em Regimento Interno. sôbre sua organização e condições de funcionamento.
SEQÃO

rrr

Do Conselho de Trânsito do Distrito
Federia

Art. 18. No Distrito Federal haverá um Conselho de Trânsito (CONTRANDlFE), com a mesma composição e competênofa dos Conselhos
Estaduais.
Art. 19. O Conselho de Trânsito do
Distrito Federal é o órgão máximo
normativo do -Sistema Nacional de
Trânsito na área do Distrito Federal.
Art. 20. Os membros do Conselho
de Trânsito do Distrito Federal serão nomeados pelo Prefeito; observado, no que couber, o disposto no
art. 14 dêste Regulamento.
Parágrafo único. 0 representante
do órgão mencionado no item IV do
art. 14 será um urbanista, de livre
escolha do Prefeito.
'
Art. 21. Aplíca.se ao Conselho de
Trânsito .do Distrit-o Federal, no que
couber, o disposto nos artigos 8.9, 10
e 11 dêste Regulamento.
Art. 22. O Conselho de Trânsito
do Distrito Federal disporá, em Regi-

mente Interno a ser aprovado pelo
Prefeito, sôbre sua organização e condições de funcionamento.
SEÇÃO IV

Dos Conselhos Territoriais de
Trânsito

Art. 23. Em cada Território poderá haver, um Conselho Territorial de
Trânsito (CONTETRAN), COm a meema composição e as mesmas atribui:'
çõee dos Conselhos Estaduais.
Art. 24. O Conselho Territorial de
Trânsito é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito
na área do respectivo Território.
Art. 25. Aplica-se ao Conselho Territorial de Trânsito, no que couber, o
disposto nos arts. 89, 10, II e 14
dêste Regulamento.
SEÇÃO

v

Do Departamento Nacional de
Trânsito

Art. 26. O Departamento Nacional de Trânsito (DENTRAN), órgão
executivo do Sistema Nacional de
Trânsito, integrante da estrutura do
Ministério da Justiça, terá autonomia
administrativa e técnica e jurisdição
sôbre todo o território nacional. .
Art. 27. O Departamento Nacional de Trânsito será dírto-ído por um
Diretor-Geral, nomeado, em comissão,
pelo Presidente da República dentre
esp __:.üistas em trânsito, e portad-ores de diploma decurso de nível universitário.
Art. 28. Ao Departamento: Nacional de Trânsito compete, especialmente:
I - Organizar e manter vtualízado
o Registro Nacional de vcrcutos Autemores (RENAVAM);
II -. Organizar e manter atualizado o Registro Nacional de Carteira
de Habilitação (RENACH);
lI! -r- Cooperar com os Estados,
Territórios, Distrito Federal e Municípíos, no estudo e solução de problemas de trânsito;
IV - Organizar cursos de treinamentos e especialização do pessoal
encarregado da administração e nscalização do trânsito;
V - Organizar a estatística geral
de trânsito no território nacional;
VI - Incentivar o estudo das questões atinentes ao trânsito;
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VII "'- Promover "a divulgação de
trabalhos sôbre trânsito;
V;rII - Promover a realização periódica de reuniões e congressos nacionais de trânsito, bem corria propor
ao Govêrno a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais;
IX - Opinar sôbre assuntos relacionados com o trânsito interestadual
e internacional;
X - Estudar e propor medidas que
estimulem 1 ensino técníco-prorissíonal de ínterêsse do trânsito;
XI - Propor a complementação ou
a alteração da sinalização;
XII - Estabelecer modêlo-padrâo
para o relatório de estatística de acídentes de trânsito;
XIII ~ Elaborar, de acõrdo com. o

Ministério da Educação e Cultura,
programa para divulgação de noções

de trânsito nos estabelecimentos de
ensino elementar e médio;
XIV - Propor a alteração da legislação sôbre trânsito;
XV - "Instruir os recursos Interpos;
tos ao Ministro' da Justiça das decisões do Conselho Nacional de Trânsito;
XVI - Baixar instruções sôbre as
comunicações pelas Repartições Aduaneiras ao" Registro Nacional de veículos Automotores das entradas ou
saídas de veículos no território nacional;
XVII ~ Estudar' os casos omissos
na legislação de trânsito, e submetê-los' ao' Ministro da Justiça, com
proposta de solução.
SEÇÃO VI

Dos Departamentos de Trânsito
Art. 29. Os Departamentos de
Trânsito' (DETRAN), órgãos executiVOS, com jurisdição sôbre a área do
respectivo Estado, Território ou Distrito Federal, deverão dispor, entre
outros" dos, seguintes serviços:
1,- De, engenfiarla de ,trânsito;
II - Médícó e psícotécnícc:
EH' - Deregistro de veículos;
IV --.:. De habilitação de condutores;
V' --,- De ,fiscalizaçã() e policiamento;
VI '-'----' De segurança e prevenção de
acidentes;
VII ~,De supervrsão c conneie de
aprendízagem para, conduzir;
VIII ..,~ De campanhas educativas
de trânsito';
, ,

EXEC'Q"TIVO

IX - - De contrôle e 'análise de
estatística.
Art. 30. Compete aOS Departamentos de Trânsito, além de outras atribuições que lhes confira o poder competente:
1.- Cumprir e fazer cumprir a tegtslação de trânsito, aplicando as penalidades previstas neste Regalamente:
II - Comunicar ao Departamento
Nacional de Trânsito e aos Departamentos de Trânsito a cassação de
documentos de habífltação e prestarlhes outras informações capazes de
impedir que os proibidos de conduzir
veículos em sua jurisdição venham
a fazê-lo em outra;
III - Expedir ou visar a Permissão Internacional para conduzir, o
Certificado Internacional para Automóvel e a Caderneta de Passagem nas
Alfândegas;
IV - Autorizar a realização de provas desportivas, inclusive seus ensaios,
em vias públicas;
V - Arbitrar o valor da caução ou
fiança e do seguro em favor de terceiros para a realizaçã-o de provas desportivas;
VI - Vistoriar, registrar e amplacal' veículos;
VII - Expedir, o Certificado de Registro de veículo automotor;
VIII - Expedir a Carteira Nacíonal de Habilitação e Autorização para
Conduzir;
IX - Registrar a Carteira Nacíonal de Habilitação expedida por outra repartição de trânsito;
X - Autorizar as Círcunscriçôes
Regionais de Trânsito a expedir a
Carteira Nacional de Habilitação;
XI - Decidir da apreensão de documento de habilitação para conduzlr;
XII -

Arrecadar as multas aplicadas aos condutores e proprietários de
veículos, por infrações ocorridas na
área de sua jurisdição;
XIII - Receber dos órgãos públícos federais, estaduais, municipais é
autárquicos' as mult- q Impostas aos
servidores que, na condução de veículos pertencentes ao serviço público
federal, estadual, municipal e autárquico, hajam cometido infrações;
XlV - Elaborar
estatística do
trânsito no âmbito de sua; jurísdlçâc:
XV - Expedir certificado de habilitação aos diretores e instrutores -de
escola de: aprendizagem, e .examínadc-
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rés de trãneíto, .de acôrdo com as íns,
truçõéa baixadas pelo Conselho Nacional de Trânslto
XVI- Estabelecer .modêlo de livros
de 'registro de movimento de entrada
e .saída-de veículos-de estabelecimento
onde se executarem' .reformas ou recuperaçâo.. compra, venda ou desmontagem de _veículos, usados ou não e
rubricá-los;'
.
XVII - Est . eleeer modêlo de livros _de. registro' de, uso _ de placas
de "experiência" e "fabricantes" e
rubricá-los;
SEÇÃO

vn

Das Circunscrições Regionais
de Trânsito

Art. 31. Nos Estados, Territórios e
Distrito Federal, poderão ser orladas
Circunscrições Regionais de Trânsito
(CIRETRAN), subordinadas a-os respectivos Departamentos de Trânsito,
com jurisdição sôbre a -írea delímítada 'no ato de criação.
Art. 32. Compete àsCircunscriçôes Regionais de Trânsito, - especialmente:
I - Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito;
II ........;. Expedir documentos de habilitação para conduzír;
IH - Implantar sinalização;
IV -Expedir Certificado de Registro'

V-

Fazer estatística de trânsito.
SEÇÃO VIU

Dos órgãos rosioniúríos

Art. 33. Os Órgãos rodoviários da
União, dos Estados, do -Distrito Federal, dos Terrttórios e dos Munícípios exercerão a jurisdição s - bre as
estradas de seu domínio f., no tocante ao trânsito" se restringirá às faixas
respectivas.
Art. 34. Compete aos órgãos rodoviários federal, estaduais e municípets:
I .-'- Cumprir .e fazer cumprir a legislação de trânsito;
lI. -----, Regulamentar Ó Us:J das _estradas sob sua jurisdição;
III ~ Impor e arrecadar as multas decorrentes da.Jnrracões verificadas em rodovias sob ~ua jurísdíçâo ;
IV - Exercer apohciade trânsito
nas estradas sob sua Iurísctcão.
V - Fazer estatística de trânsito.

B5
'SEÇÃO 'IX

Da distribuição de competências

Art, 35. Compete especialmente à
União:
I -----,_Regulamentar- o US'J das estradas federais e respectivas .raíxas de
domínio, _observado, nos limites. de sua
competência, o disposto no art. 45;
I , I - Autorizar' o ingresso no território nacional' de, veículos automotores licenciados 'em outro país,estabelecendc-lhes normas de trânsito;
IH - Estabelecer sinalização;
IV - Estabelecer modelos de placas
e outros meíos de identificaçâo de veículos;
V - Concedervautorízar ou permitir a exploração de serviço de transporte coletivo para as linhas interestaduais .e internacionais;
VI - Aplicar penalidades e arrecadar multas decorrentes de ínrrações
de trânsito nas estradas federais;
VII - Exercer a pclíclatd- trânsito
nas áreas sob sua -jurísatcâo:
VIII - Realizar o .contrôle geral

~~bo~~~~treoS~~i_~~í~~ci~~s~utomotores.
Art. 36. Compete aos Estados, ao
Distrito Federal e aos 'rerrttõnoaiespecialmente:
I Regulamentar o uso de suas
estradas e respectivas faixas de domínio, considerado no âmbito de SUa
competência, .o disposto no art. 46;
I I - Conceder, autorizar ou permítil' a exploração de serviços de fransporte colétívo para' Ilnti.s intermunicipais, desde que não transponham
conforme o caso, os limites do Esta":
de, do Distrito Federal ou do' Território;
IH' - - Elaborar plano viário para
áreas sob sua jurisdição, promovendo-lhe ou flscalízando-lhe a implantação, com a colaboração dos Municípios:
IV - Licenciar veículos;
V --.,... Implantar sinalização;
VI - Fixar pontos de estacionamento de veículos de aluguel;
VII - Fixar itinerário de veículos
de transporte coletivo ;
VIII' - Aplicar penalidades e arre..
cadar multas decorrentes de - infrações de trânsito nas -veas suteítae à
sua jurisdição;
IX' ~ Registrar veículos;
X - .Habllttar condutores;
XI - Exercer a, pclícía de trânsito,
na respectiva jurisdição.
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Art. 37. Compete aos Município?
especialmente:
I - Regulamentar: o serviço de automóvel de aluguel;
l i - Determinar o uso de aaxíme ..
tro nos' automóveis de aluguel;
rrr - Limitar, o número de automóveis de aluguel:
~y Concedelj autorizar ou perrr.ítdr a exploração de serviro de
transporte coletivo para linhas
cipais.

muni-

CAPÍl'ULQ,m

Da circulação
SEÇÃO I

Das regras gerais
Art. 38. O trânsito de veículos
nas ViM terrestres abertas à circu1a~
çâo pública, obedecerá às seguintes
regras gerais:
I - A circulação rar-se-ã sempre

pelo lado direito da via,

admitidas

as exceções devidamente justíflcàdas
e sinalizadas;
II -'- A ultrapassagem de outro
veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, observados os se~
guíntes preceitos:
a) para ultrapassar, o condutor deverá certificar-se de que dispõe do
espaço Suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-lo com segurança;
b) após ultrapassar, o condutor deverá retornar seu veículo à direita da
VIa, logo que possa fazê-lo com segurança;
c) a ultrapassagem e a retôrno à
posição primitiva deverão preceder-se
da sinalização regulamentar;
d) ao ser ultrapassado, o condutor
não poderá acelerar a velccldade de
seu veículo.
III - 'roce condutor antes de entrar em outra via, deverá:
a) assegurar-se de que pode efetuar
a manobra sem perigo para os. demais
usuãrros:
t» fazer o sinal indicativo de sua
intenção;
C) para dobrar à esquerda, em in ~
terseção de vias de sentido duplo de
trânsito, atingir, primeiramente, a
zona central de cruzamento;

EXECUTIVO

à) para Virar à direita, aproximar-se, ao máximo, da margem direita da via.
IV - Quando veículos, transitando
por direções que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem o que vier
da direita.
V - Todo veículo em movimente
deve ocupar a faixa mais à direita da
pista de rolamento, quando não houver faixa especial a, êle destinada.
VI - Quando uma pistá. de rotamento comportar várias faixas de
trânsito no mesmo sentido, ficarão as
da esquerda destinadas à ultrapassagem e. ao deslocamento dos veículos
de maior velocidade.
VII - Os veículos que transportarem passageiros terão prioridade de
trânsito sôbre os de carga, respeitadas as demais regras de circulação.
VIII - Os veiculas precedícos de
batedores terão prioridade no trânsito,
respeitadas as demais regras de circulação.
IX - Os veículos destinados a Jcarros de incêndio, as ambulâncias ~
Os de policia, além de propriedade, gozam de livre trânsito e estacíonr
tu quando, devidamente Identificados
por dispositivos de alarma sonoro e
de luz vermelha intermitente, estiverem em serviço de urgência.
X - Nas vias de mão única com
retôrno ou entrada à esquerda,' é permitida a ultrapassagem pela direita,
se o condutor do veículo que estiver à
esquerda indicar, por sinal, que- vai
entrar para êsse lado.
Art. 39. As vias. de acôrdo C_.:l1 a
sua utilização, classificam-se em:
I - Via de trânsito 'ipido: aquela
caracterizada por bloqueio que permita trânsito livre, sem intercessões e
com acessos especiais;
II _ Via preferencial: aquela pela
qual os veiculas devam ter prioridade
de trânsito, desde que devidamente
sínaüsadas:
III - Via .secundáría.: a destinada
a 'interceptar, coletar ~ distribuir o
trânsito. em demanda das vias de
trânsito rápido ou preferenciais, ou
destas saído;
IV ~ Via local: a destinada apenas ao acesso às áreas restritas.
Parágrafo único. Considera-se a
estrada via preferencial em relação a
qualquer outra.
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Art. 40.
A velocidade máxima,
permitida. para veículos automotores,
será indicada por meio de placas e
estabelecida em atenção às condições
de trânsito em cada via.
Parágrafo único. Onde não existir
s .alízaçâo indicadora de velocidade,
esta .poderá atingir;
I -Até vinte quilômetros (20 krm
por. hora, nas vias locais;
II _ -Até quarenta quilômetros ....
(40 km) por hora, nas vias secundárias;
III Até sessenta quilômetros
(60 km) por hora, nas vias preferenciais;
IV - Até oitenta quilômetros ....
(80 km) por hora nas Vias de trânsito' rápido.
.
Art. 41. A velocidade mínima, nas
vias preferenciais e' de trânsito rápido, não poderá ser inferior à metade
da velocidade máxima para eras esta,
beleeída.
Art. 42. Nenhum veículo poderá
transitar em via pública sem haver
sido vistoriado na forma dêste Regulamento.
§ 19 A autoridade de trânsito, ao
vistoriar o veiculo, verificará se díspõe de equipamento. obrigatório Em
perfeito estado e se atende às exigêncías de segurança.
§ 2Q A vistoria, a que se refere êste
artigo"), será feita anualmente, por
ocasião da renovação da licença, e,
em caso de acidente, a critério da autoridade do trânsito.
Art. 43. lt proibido o trânsito de
veiculas cujos aros metálicos tenham
botões, tacos, rebordos ou saliências.
§ ic
A autoridade, com jurisdição
sôbre a via, poderá permitir que transitem por ela .os veículos de que trata
êste artigo, quando do trânsito não
lhe advenha dano.
§ 2Q
O disposto neste artigo não
se aplica aos veículos militares.
Art. 44. Nas vias em que o estacionamento fôr proibido; a parada
de veículos, -quandc permitida. deverá
restringir-se ao tempo indispensável
para embarque e desembarque de passageiros, carga ou descarga de mercadorias, e realizar-se de modo oue não
interrompa ou perturbe o crânaíto .
Parágraf0 único. A parada de que
trata êste artigo será 'regulamentada
pela autoridade local.

Art. 45.
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A realização de qualquer

ato público, que interfira no trânsito,

dependerá de prévia autorfzaçâc da
autoridade de trânsito.
§ lQ Quando se tratar de ato promovido pelo poder público, sua realização será precedida de comunicação à autoridade de trânsito, cabendo-lhe adotar as medidas de sua competência.
2Q O pedido de autorização ou a
comunicação será entregue à autorízação de trânsito cinco (5) dias, no
mínimo, antes da realização do ato.
§ 39 Incluem-se entre as providências a cargo da autoridade de trânsito as seguintes, conforme o caso:
I - Isolamento da área onde se
realizar o ato: .
11 - Desvio de trânsito;
UI - Alteração dos itinerários das
linhas de transporte coletivo;
IV - Fixação de áreas de estacíonamento;
V - .Informação das alterações de
trânsito ao público, com antecedência mínima de (48) quarenta e oito
horas.
§ 4.Q A autorízacão, de que trata
êste artigo, será dtsneneeda para os
atos de prática habitual, para os
quais a autoridade de trânsito, de oncio, adotará as medidas de sua com..
petência,
AIt. 46. De acõrdo com as couveniências de cada local, a autoridade
de trânsito poderá:
I - Instituir sentido único de trânsíto em determinadas vias públicas
ou em parte delas.
TI - Proibir o trânsito de veículos,
bem como a passagem ou o trânsito
de animais em' determinadas vias;
liI - Estabelecer limites de velocidade, pêso e dimensões; para cada
via, respeitados os limites máximos
previstos neste Regulamento;
IV - Fixar áreas de estaciona"
menta;
V - proibir conversões à esquerda
ou à direita e de retôrno;
.
VI - Determinar restrições de Uso
das vias ou parte delas, mediante fixação de locais. horários e períodos
ê
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destinados ao estacionamento, embarque ou desembarque de passageiros e cargas e descarga;
VII - Permitir, quando devidamente justificados, o estacionamento e
a parada de veículos nos viadutos e
outras obras de arte, respeitadas as
limitações técnicas;
VIII - Permitir estacionamentos
especiais, devidamente justificados.
SEÇÃO

rr

Da Circulação Internacional

Art. 47. O trânsito de veículos licenciados em outro país reger-se-á
pelas normas estabelecidas em atos
Internacícnáls ratificados pelo Brasil ,
leis federais e êste Regulamento.
Art. 48. O ingresso em território
nacional de veículo automotor licenciado em outro país. de propriedade
de pessoa residente no exterior, bem
como a saída para fins de turismo e
retôrno de veículo licenciado no arasíl, far-se-á mediante a apresentaçã-o do certificado Internacional para Automóvel, Permissão Internacíonal para Conduzir e Caderneta de
Passagem nas Alfândegas ressalvado
o caso de dispensa em virtude de recíprcctdade de tratamento.
§ V? O Certificado
Internacional
para Automóvel e a Permissão Internacional para Conduzir deverão apresentar as carar-terístícas .estabelecidas
nos convênios firmados pelo Brasil.
§ 2.9 A Caderneta de Passagem nas
Alfândegas deverá ser originária de
entidade internacional de turismo ou
'automobilismo registrada na Organtcação das Nações Unidas (ONU) e
reconhecida por ato expresso do Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 49. A expedição da Permissão
Internacional para Conduzir, do certificado Internacional para Automóvel e da Caderneta de Passagem rias
Alfândegas aos residentes no Brasil
ter-se-a pelos Departamentos de
Trânsito ou por entidade idônea autorizada pelo Conselho Nacional de
Trânsito, com visto e chancela daqueles órgãos.
§. 1.° Os documentos de circulação
internacional serão
expedídos com
base no oerttncaoo de Registro, li-

cença do veículo e cartcíre.. Nacíonar
de Habilitação, dos quais deverão ser
arquivadas fotocópias. para fins de
fiscalização.
§ 2.9 Os prazos de validade dos documentos mencionados neste artigo
serão os estabelecidos nos atos internacionais finnados pelo Brasil.
§ 3.9 As entidades autorizadas a expedir os documentos de círculação internacional manterão livro de registro dêlea, segundo mcdêlc aprovado
pelo Conselho Nacional de Trânsito,
para fiscalizacão das autoridades interessadas. .
Art. 50. Compete aos Consulados
brasileiros examinar e visar a documentacâo dos veículos automotores
em gerai, para ingresso no Brasil,
expedindo aos interessados guia intransferível para apresentação às autoridades regtonaís do Departamento
de Polícia Federal
ao ingressarem,
transitarem ou saírem do território
nacional.
§ 1.9 A guia de que trata êste artigo obedecerá ao mcdêlo elaborado
pelo Conselho Nacional de Trânsito,
e será expedida em quatro (4) vias,
das quais:
I - A primeira ficará com o interessado' enquanto transitar pelo
território' nacional, devendo ser recolhida pela repartição aduaneira por
onde se registrar a sua saída:
II - A segunda e terceira serão
entregues pelo interessado à. repartição aduaneira por onde se der °
seu Ingresso, a qual arquivará a terceira e remeterá a segunda ao Registro Nacional de Veículos Automotores;
,
III - A quarta arquivar-se-á no
Consulado expedidor.
§ 2.Q A primeira via será remetida
ao Registro Nacional de veículos Automotores pela repartição aduaneira
que o recolher. a qual. não. sendo a
mesma por onde ingressou, no Brasil, o interessado, a esta comunicará
a saída dêle.
Art. 51. A autoridade aduaneira do
local por onde entrou o veículo, vencido o prazo de permanência dêle no
território nacional, caso não tenha
conhecimento de sua saída, comuntcará imediatamente o fato ao Departamento de Polícia Federal.
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Art. 52. O veiculo automotor introduzido no território nacional por
estrangeiro que nêle não tenha permanência definitiva, não poderá executar serviço a frete nem, a qualquer
titulo, ser alienado ou ter cedido o
seu uso.
parágrafo único. Os veículos pertencentes . ao Corpo Diplomático, às
Repartições consulares de carreira, ãs
Representações de Organismos internacionais acreditados junto ao Govêrno Brasileiro e a seus funcionários,
e aos peritos de cooperação técnica
bilateral que, em virtude de disposições legais ou convencionais, sejam
autorizados a importar veículos com
isenção temporária de direitos poderão ser alienados após decorridos os
'prazos fixados pelo Ministério das
Relações Exteriores e o prévio recolhimento de todos os tributos devidos
à Fazenda Nacional, nos têrmos do
art. 11 do Decreto-lei nv 37, de 18
de novembro de 1966.
Art. 53. Aos veiculas licenciados
em países do continente americano,
serão concedidas condições especiais
de acesso e trânsito temporário, na
form,a estabelecida pelo CONTRAN,
de acordo com os Ministérios da 'Fazenda e das Relações Exteriores.
Art. 54. As repartições aduaneiras
comunicarão diretamente ao Registro
Nacional de Veiculas Automotores a
entrada e saída de veiculas em seus
postos.
§ lI? A comunicação deverá fazer-se
dentro do prazo .de dez (10) dias,
a contar da data da entrada ou saída do veiculo, atendido o disposto no
art. 51 deste Regulamento.
§ 21? Não se aplica o disposto neste
artigo aos veiculas de" transporte coIettvc e de carga legalmente autorízados.
§ 39 O Departamento Nacional de
'I'rânsíto poderá baixar instrucões atinentes ao cumprimento do "disposto
neste artigo

SEÇÃO III

Das Provas Desportivas
Art. 55. As provas desportivas, inclusive seus ensaios, só poderão realizar-se em vias públicas mediante
prévia licença da. autoridade de trân-
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síto com: jurisdição sôbre elas. e autorização da Confederação Brasileira de
Automobtlísmo, ou de entidades a ela
filiada.
Parágrafo único. Nos municípios
onde haja autódromos, não serão permitidas provas automobilísticas nas
vias públicas. .
Art. 56. A concessão da licença
para competição desportiva e seus ensaíos nas estradas compete ao órgão
rodoviário com jurisdição sôbre elas.

Art. 57. Para a realização de provas desportivas em via pública, exígtr-se-âo caução ou fiança e contra';'
to de seguro em favor de terceiros,
contra riscos e acidentes, em valôres
prêvíamente arbitrados pela autoridade competente, não podendo ser inferiores a dez (lO) vêzea .« saláriomínimo vigente na região.
§ te O. valor mínimo de que trata
este artigo será aumentado para cinqüenta (50) vezes o salário-mínimo
da .região, quando se tratar de prova
com veiculo automóvel.
§ 29 Os valôres estabelecidos neste
artigo representam a cobertura para
Cada veiculo inscrito.

Art. '58. O pedido de licença, que
se devera apresentar à autoridade de
trânsito sessenta (60) dias, pelo menos, antes da data prevista para o
primeiro ensaio, será instruido com:
I

-

Exemplar do regulamento da

prova;
II indicação de itinerário, data,
hora de inicio e duração dos ensaios
e da prova;
UI autorização da Confederação Brasileira de Automobilismo ou
ae entidade a ela filiada;
IV - compromisso de:
a) sujeitar-se à caução ou fiança
e à realização de seguro em favor de
terceiros, nos valôres e prazos estabelecidos pela autoridade de trânsito;
b) colocar à dísposíçâc da auton-,
ôade de trânsito os recursos materiais
necessários. à segurança do público e
dos concorrentes;
C) satisfazer as despesas decorrentes de avisos, sinais e outras providências requeridas pelo policiamento
especial.
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19 A autoridade de trânsito, ao
despachar o pedido d-e licença, nos
erínta (30) dias imediatamente seguintes à sua apresentação, se o deferir, específícará:
I - Va!ôres de caução ou fiança e
ce seguro em favor de terceiros;
Ir - Alteração do itinerário dos
transportes coletivos, se fôr o caso:
III- Vias a serem interditadas;
IV - medidas de segurança cabíveis.
§ 2g' A
autoridade de trânsito,
quarenta e oito (48) horas, no mínimo, antes de cada ensaio e da prova,
dará publicidade às conseqüentes alterações de trânsito.
§ sg A entidade patrocinadora da
prova, com antecedência mínima de
vinte e quatro (24) horas, fornecerá
à autoridade de trânsito a relação
dos concorrentes, com a díscrímínaçâo _dos veículos que utilizarão e o
numero da Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão Internacional para Conduzir, conforme o caso.
Art. 59. E' vedada a participação
de menores de dezoito (l8) anos em
prova desportiva de veiculo automotor a realizar-se em via pública.

parágrafo único. As competições
Juvenis de menores de mais de (l8)
anos, ríependerâo de autorização especial do órgão, sob cuja jurisdição
estiver subordinada a entidade que as
promover, e sômente poderão ser realizadas nas condições que o Conselho
Nacional de Trânsito estabelecer.
Art. 60. As Confederações Desportivas poderão ser autorizadas a realizar entendimentos com as autoridades alfandegárias, visando a facilitar
a entrada ou saida de veiculas, seus
acessórios e· de material a ser. usado pelas delegações que partlcípem
de competições internacionais.
Art. 61. Excepcionalmente, a autoridade de trânsito poderá autorizar
circulação na via pública de veículo
que venha participar de prova desportiva.
Parágrafo único. A autorização, que
valerá pelo prazo máximo de cinco
(5) dias, indicará o horário e o itinerário a serem obedecidos.

CAPíTULO IV

Da Sinalização

Art. 62. Ao longo das vias públicas, haverá" sempre que necessários!
sinais de trânsito destinados a orientar condutores e .pedestres,
Art. 63. Somente será admitida nas
vias públicas a sinalização do trânsito estabelecida neste Regulamento.
Art. 64. A sinalização de trânsito
rar-ec-ê por meio de:
I - Placas;
II - Marcas;
m - Luzes;
IV - Gestos;
V - Sons;
VI -Marcos;
VII - Barreiras.
§ 19 A forma, aa côres e as dimensões dos sinais são as constantes do
Anexo li deste Regulamento.
§ -29 A sinalização complementar à
prevista neste Regulamento, ou sua
alteração, será estabelecida por proposta. do Departamento, Nacional de
Transito, ouvido o Conselho Nacional
de Trânsito.
Art. 65. O uso de sinais de trânsíto obedecerá às seguintes regras gerais:
I - É proibido o emprêgo, ao longo
das vias públicas, de luzes e inscrições que gerem confusão com os sinais de trânsito ou dificultem sua
identificação;
l i - E' proibido afixar sobre os sinais de trânsito ou junto a êíes quarsquer legendas que lhes dírmnuam:a
visibilidade ou alterem as características;
IH - Nas estradas, não se permitirá a utilização de qualquer forma
de publícídade que possa provocar a
díatreçâo dos condutores ou perturbar
a segurança do trânsito;
IV - Todo sinal de trânsito deverá colocar-se em posição que o torne perfeitamente visível ou legível do
dia e à noite, em distâncias compatíveis com a segurança;
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v - Os pontos de travessia de vias
públicas destinadas a pedestres deverão ser smalízados por meio de marcas;
VI - As portas de entrada e de
saída de veículos em garagens particulares e estabelecimentos destinados
a oficina, depósito ou guarda de automovecs, deverão ser devidamente
síneueades:

VIiI - Qualquer obstáculo à livre
eírculação e à segurança de veículos
e -pedestres, tanto no leito da via,
como nas calçadas, deverá ser ímeeííatamente sinalizado;
VIU - Nenhuma estrada pavimentada poderá ser entregue ao trânsito
'enquanto não estive:r sinalizada;
IX - Os sinais de trânsito, luminosos ou não, deverão ser protegidos
contra qualquer obstáculo ou lumlnoaídade capaz de perturbar-Ihe a ídentrncacao ou visibilidade;
X - A disposição das côree nos
'sinais Iumínosos deverá ser uniforme.
Art. 66 ~ Na falta, insuficiência.
cu incorreta colocação de sinalização
espectrtcacnêo se aplicarão sanções
pela inobservância de deveres ou
prcíbíções previstos neste Regulamento, se para sua observância fôr indispensável a sinalização.
Parágrafo único. A entidade com
jurisdição sabre a 'via pública respon-dc pela falta, insuficiência ou incorreta colocação de sinalização.
Art; 67. A fixação de propaganda
comercial ou de quaisquer legenda ou
.aímbolos ao longo das vias ccndícíona-se e, prévia audiência da au toridade de trânsito.
Art. 68. E' responsável pela smaIízaçao de qualquer obstáculo à livre
etrcutaçao e à 'segurança de veículo e
pedestres; tanto no _ leito da via como nas calçadas, a entidades que
executa a obra ou com jurisdição sô'me a via pública, salvo nos casos fortuitos.
§-19 Nenhuma obra a ser executada.
na via pública, desde que possa per.turoar ou interromper o livre trânsito
ou ofereça perigo à segurança pública, poderá ser iniciada sem entendi-menta prévio com a autoridade de
transito, que determinará, de rmedía'co, as providências necessarías.
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§ 29 A inobservância do disposto
neste artigo e seu § 19 será punida
com multa que variará de uma (1) a
dez (10) vêzes o salárto-mínímo vigente na região, Independentemente
das comunicações cíveis' e penais ca-

bíveia.
§ 39 Ao .servidor público responsável pela inobservância do disposto
neste artigo e seu § 19, aplicar-se-á
a pena de suspensão, a qual poderá
converter-se em multa, na base de
cinqüenta por cento (50%) por dia de
vencimento ou remuneração, obríga-.
do, êle, neste ceso, a permanecer em
serviço.
Art. 69. As placas, quanto à sua
função, podem ser:
I - de regulamentação;
II - de advertência;
lI! - de indicação.
§ 19 ·As placas de regulamentação
têm por finalidade informar aos
usuários de condições, proibições ou
restrições no uso da via; o desrespeito das quais constitui infração.
§ 29 As placas de advertência destinam-se a avisar os usuários da exístêncía e natureza de perigo na via.
§ 39 As placas de indicação visam
a fornecer ao usuário informações
uteis ao seu deslocamento.
§ 49 A redução das dimensões regulamentares das placas somente será
permitida em locais cujas peculiarídades a indiquem, e sem prejuízo de
sua visibilidade e identificação.
Art. 70. As marcas serão pintadas
ou assentadas nas vias ou nas suas
margens.
.
§ 19 As marcas separadoras de faixa
de trânsito em linha contínua. indicam oroíbição de ultrapassagem,
§ 29 Nâ<l havendo sína'fzação controladora de fluxo de trânsito, onde
houver raixa de travessia de pedestre
nenhum veículo pouerá cruzá-Ia pela
frente de quem a estiver' utilizando.
Art. 71. Os sinais Icmmosos, quanto
à finalidade, serão:
I - De con trôle de fluxo de veí-

eulos:
II - De contrôle de fluxo de pedestres;
TIl - De advertêncla..
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§ 19-Nos sinais luminosos de contrôle de fluxo. de veículos,' serão usa-

das duas (2) ou (3) três luzes," com

as seguintes côres ·e, significações:
I ---.,- Verde: trânsito livre (sinal
aberto) ;
11 -r- Amarelo-alaranjado: (advertêncía)

nr -

vermelha: parar (sinal I fe-

chado), •
ê

29 Os sinais luminosos de duas

(2) luzes, para o contrôle do fluxo de

veículos.vusarâc as côres verde e ver..
melha.
§ 3? O. use da luz amarelo-alaranjacta, isoladamente, ou com a luz
verde, significa que os veículos deverâo deter-se; a menos que, já se encontrem na zona de cruzamento ou à
distância -tal que, ao se acender, a luz
amarelo-alaranjada, não possa deterse , sem "rísco para a segurança do

Art. 74. Os marcos serão:
I ..,...- Quilométricos;
II - De obstrução.
§ 19 Nas estradas pavimentadas,
obrigatório o uso de marco quilométrico em in tervaros máximos de cinco
(5) quilômetros.
§ 29 Os marcos de obstrução de vias
conterão, obrfgatõríamente, dispositivorefletor.
Art. 7'5. A sinalização por barreira
será completamentada per-placas .quealertem os condutores para a sua ínstalação.
.
Art. 76. Os gestos e apitos obede-cerã-o ao disposto no Anexo 11.
é-

CAPÍTULo V

Dos Veículos
Seção I

trenstto.

§ ,49 Ouso da luz vermelha, isola-damente ou com a luz amarelo-alaranjada sígnífíca ordem de parar.
§ 59 Nos sinais de duas (2) luzes,
acendendo-se a luz vermelha, quando
ainda acôsa a verde, os veículos deverâo ceter-se, salvo SE; já se encontrarem na zona de cruzamento ou à distância tal 'que ao se acender a luz
vermelha, não se possam deter com
risco para a segurança do trânsito.
§ 69 As luzes poderão ser dâspostae,
horizontal ou verticalmente, devendo,
porém a vermelha ser colocada à esquerda, ou acima da verde e a' emarelo-alaranjada, quando usada, entreoutras.
Art. 72. Os indicadores luminosos
de mudança de direção de veículo são
de uso obrigatório à noite e nos casos de visibilidade reduzida.
Art. 73. Os sinais sonoros, executados por buzina, ou aparelho similar
de. uso autorizado, deverão restringirse a um toque breve, e sõmente serão
utílízados pare advertência,
â. 19.O. uso dos slnaís previstos neste
artigo,' nas vias urbanas, é proibido
no per~odo compreendido entre vinte
e duas (22) horas e seis (in noras.
§ 29A autoridade. de trânsito podera estabelecer restriçõe-s ao uso de
buzina 'em determinadas áreas,assinalando-as por meio de placas,

Da Classittcação e Normas Gefats
de Uso

Art. 77. Os veículos cíessíücem-seI --:- Quanto à tração;
a) automotor;
b) elétrico;
C) de propulsão humana;
d) de tração animal;
e) reboque e semi-reboque;
II ~ quanto à espécie:
a) de passageiros:
1 - bicicleta;
2 - ciclomotor;
3 -motoneta;
4 - motocicleta;
5·- triciclo;
6 - automóvel:
7 - mícro-õnfbus:
8 - ônibus:
9 -bonde;

reboque e semi-reboque;
11 - charrete;
b) de ca-rga:
1 - motoneta;
2 ----, motocicleta;
3
trícíclr .
camioneta;
4
5
camtnnêo:

10 -
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-6 - reboque e semi-reboque;
7 - carroça;
'S carro de mão;

.cj misto;
·d) decorrida;
e) de tração:
1 caminhão-trator;
2 trator de rodas;
3 trator de esteiras;'
4 trator misto;
j) especial;
TI! - Quanto à categoria:
a) oficial;
b) Missão diplomática, Repartições
.consujarcs de carreira e de Representações de organismos internacionais acreditados junto ao Govêrno
brasileiro;
c) particular;
d) de aluguel.
Art. 78. Todo veiculo, para transitar nas" vias públicas, deverá oferecer completa segurança e estar perfeitamente equipado, segundo êste Regulamento.
Art. 79. Nenhum veiculo; ou combinação de veículo de carga, poderá
transitar com pêso bruto total .suue.ríor ao fixado pelo fabricante, nem
ultrapassar a capacidade máxima de
tração da unidade tratara.
§ 19 Os limites referidos neste artigo, serão os aprovados pelo Ministério da Indústria e do Comércio e
constarão do Certrtícado de Registro
de Veículo.
§ 29 o Ministério da Indústria e
-do Comércio fixará os limites de pêso
bruto total e a capactdade de tração
nos veículos de fabricação estrangeira,
obedecido o disposto neste Regula-menta.
Art. 80. Nenhum veículo poderá
ter modificadas suas características,
sem prévia autorização da autoridade
do trânsito.
§ 19 Excetua-seda disposto neste
artigo a mudança de motor, a qual,
porém, deverá ser comunicada à autoridade de trânsito nos trinta (30)
dias imediatamente seguintes ao em
que se verificar.
§ 29 Quando se tratar de veículo
pertencente a membro do Corpo Dí-
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plomátíco, as modificações serão co.,;
municadas ao Departamento de Trânsito pelo Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores.
Art. ai'. As dimensões autorizadas
para veículos, com carga ou sem ela,
são as seguintes:
I - Largura máxima: dois metros
e sessenta centímetros (2,60m);
l i ---". Altura máxima: quatro metros (4,OOm);
lI! - Comprimento total:
a) veículos simples: doze metros
U2,OOm) ;
b)
veículos articulados, dezesseis
metros e cinqüenta centímetros .....
(16,50) ;
c) veículos com um reboque: dezoito metros (lB,OOm).
Parágrafo único. O Conselho Nacional ãe Trânsito, ouvido o MInistério dos Transportes, fixará os requisitos para a circulação de veículos
que, excedendo as dimensões estabeIecídas neste artigo, possam obter
autorização especial para transitar.
Art. 82. São fixados os seguintes
limites máximos de pêsc bruto total
e pêso bruto transmitido por eixo de
veículos às superfícies das vias. públicas:
I' - Pêso bruto total por veículo
ou combinação de veículos: 40 (qua';'
renta) toneladas;
II -r- Pêso bruto por eixo isolados:
10 (dez) toneladas;
lU - Pêso bruto por conjunto de
2 (dois) eixos tandem, quando a distância entre os dois planos verticais
que contenham os centros das rodas
fôr superior, a l,20m (um vmetrc e
vinte centímetros) e inferior ou igual
a 2,40m (dois metros e quarenta centímetros): 17 (dezessete) toneladas;
IV- Pêso bruto por conjunto de
2 (dois) eixos não em tandem, quando
a distância entre os 2 (dois) planos
verticais que contenham os centros
das rodas fôr superior a 1,20m (um
metro e vinte centímetros) e inferior ou igual a 2,40m (dois metros e
quarenta centímetros): 15 (quinze)
toneladas.
§ 19 Consíderar-se-âo etxos em tandem dois ou mais eixos, que constatuam Um conjunto integral de- sus-
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pensão, podendo qualquer dêlea se-r
ou nao motriz.
§ 2º Quando, em um conjunto de
2 (dois) eixos, a distância entre os 2
(dois) 'planos verticais paralelos, que
contenham os centros das rodas fôr
superior a 2,40m. (dois metros e qua-

renta centímetros), cada eixo se con-

siderará comà se rôsse isolado.
Art. 83. Os limites máximos de
pêso bruto por eixo e por conjunto de
eixos, estabelecidos no artigo anterior, só prevalecem:
I - Se todos eixos, forem dotados,
de, no mínimo, 4 (quatro) pneumá-

ticos, cada um;
TI - Se todos os pneumáticos de
um mesmo conjunto de eixos forem
da mesma rodagem e calçarem rodas
do mesmo diâmetro.
Parágrafo único. Nos eixos isoládos, dotados de 2 (dois) pneumáticos,
o limite máximo de pêso bruto por
eixo, fixado no item II, do -artígo
anterior, sera reduzido à metade,

Art. 84. Nenhuma combinação de
veículos poderá constituir-se- de mais
de duas unidades, incluída a unidade
tratara.
Art. 85. Para os veículos ou co-mbinações de veículos, que transportem
carga indivisível, e que não. se enquadrem nas condições de pesos brutos
máximos estabelecidos nos arts. 82 e
83, parágrafo único, dêste Regulamento, poderá ser concedida autorização especial, com prazo certo e válido para cada viagem.
§ 19 O requerimento do interessado
especificará, obrlgatôrtamente, as características do veículo e da carga, o
percurso e . a data do deslocamento
inicial.
§ 29 A autorização de que trata este
artigo não exime o seu beneficiário
da responsabilidade quanto a eventuais danos que os veículos vierem a
causar à via pública ou a terceiros.
Art. 86. Os automóveis de aluguel
(táxi) sujeitam-se ao regulamento
baixado pela autoridade local.
§ 19 Nos municípios, cuja pcpulacãotõr superior a cem mil 000.000)
habitantes, os veículos de que trata
êste artigo adotarão, exclusivamente,
o taxímetro como _forma de cobrança
do serviço prestado, facultada a sua
adoção nos demais, a critério da Prefeitura.

§ 29 Nas localidades em que não
seja obrigatório o uso do taxímetro,
a autoridade competente fixará astarifas por hora ou corrida, e obrigará aos condutores dos veículos que
portem as respectivas tabelas em lugar visível aos passageiros.
§ 39 No cálculo das tarifas, COI!siderar-se-âo os -custos de operação,
manutenção, remuneração do condutor; depreciação do veículo e o Justo
lucro do capital investido, de forma
que se assegure a estabilidade financeira do serviço.
§ 49 A autoridade competente poderá limitar o número de automóveis
de aluguel (táxis), atendida a necessidade da - população.
Art. 87. Os veículos dê aluguer
(táxis), para transportes coletivos dependerão, para transitar, de concessão, permissão ou autorização da autorfâade competente.
§ 19 Os veículos de que trata êste
artigo deverão satisfazer às condições.
técnicas e 'aos requisitos de higiene,
segurança e confôrto do público exl-:
gidos em lei, regulamento ou pelo instrumento ou ato de concessão, permissão ou autorização.
§ 29 Quando, no município ouregião, não existirem linhas regulares.
de .ônibus, a autoridade competente
poderá autorizar, a título preoárro,
que veículos de carga, dotado de cobertura, bancos fixos com encoste,
guardas aItas de madeira ou corda
na carroçaria, após vistoria, transporte passageiros.
Art. 88. A carroçaria dos. veículos
de transporte de carga deve apresentar-se de modo que evite derramamenta da carga nas vias.
Art. 89. Os veículos de transporte,
de carga e os coletivos deverão conter inscrição de sua tara, ou Ictaçâo,
em local visível.
Art. 90. lt proibido o uso, ,10S veículos, de emblemas, escudo oudisttntivos com as côres da Bandeira
Nacional, salvo nos de representação.
pessoal do presidente da República e
dos Presidentes do Senado Federal,
Câmara dos Deputados e SupremoTribunal Federal.
Art. 91. li: proibido o uso de quaisquer inscrições ou ornamentos nos,
para-brisas e em tôda a extensão da
parte traseira da carroçaria dos veí-.
culos:.
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Dos equipamentos

Art. 92. São equipamentos obrigatórios:
I - , Dos veículos automotores .e
ônibus elétricos:
a) pára-chcques, dianteiro e traseíro.
O) protetores das rodas traseiras
dos caminhões;
C) espelhos retrovisores, interno e
externo;
d) limpadores de pára-brísa:
e) 'pala interna de proteção contra
o sol (para-sol) para o condutor;
J) faroletaa e faróis dianteiros de
luz branca ou amarela;
g) lanternas de luz vermelha na
parte traseira;
fI,) velocímetro:
i) buzina;
j) dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, índependente do circuito elétrico do
veículo;
1) .extlntor de incêndio, para veículos de carga e de transporte coletivo;
m) silenciador de ruídos de explosão do motor, exceto para os ônibus
elétricos;
n)
freios de estacionamento e de
marcha, com comandos independentes'
cl) luz para o sinal: "PA..l:tE";
p) iluminação da placa traseira;
q) indicadores luminosos de mu ~
dança de direção, à frente e atrás;
r) cinto de segurança para árvore
de transmissão de veiculas de transporte coletivo e de carga;
s)
pneus que ofereçam condições
mínimas de segurança;
t) registrador de velocidade, nos
veículos destinados ao transporte de
escolares.
l i - De reboque e semi-reboque:
a) pára-choque traseiro;
b) protetores das rodas traseiras;
C) lanternas de luz vermelha na
parte traseira;
d) freios de estacionamento e de
marcha, com comandos independentes, para os de capacidade superior a
setecentos e- cinqüenta quilogramas

(750 kg) ;

luz para o sinal: "PARE";
iluminação da placa traseira;
g) indicadores luminosos de mudança de direção, atrás;
e)

f)

95

EXECUTIVO

h) pneus que ofereçam condições'
mínimas de segurança.
III - De propulsão humana ou
tração animal:
a) freios;
b) luz branca ou amarela dianteira e luz vermelha traseira ou catadíóptrrcos das m-esmas côres.
â
19 Dos equipamentos previstos DO
item 1, não se exigirão:
I - Aos ciclomotores, motonetas e
motocicletas, os previstos nas alíneas

a), b), d), e'i , ís , I), q), r) e ts,
II - Aos tratores, os previstos nas
alíneas a), b), C), a», e), tv, q), r)

e

g).

29 O automóvel de aluguel (táxis), de duas portas, não poderá possuir o banco dianteiro direito e de§

verá ter cintos de segurança para os
passageiros.
§ 39 Nenhum veículo poderá ser
dotado de equipamento -ou acessório
de uso proibido pelo conselho Nacíonal de Trânsito.
§ 49 O Conselho Nacional de Trânsito poderá fixar específlcações para
os equipamentos de uso obrigatório;
bem como exigir o uso de outros.
SEÇÃo m

Da identificação

Art. 93. Após vistoriados, registrados e licenciados, os veículos serão
ídentrfícados por placas, dianteira e
traseira. de caracteres corresponden-'
tes aos seus respectivos registros.
§ 19 A forma, côres e demais .características das placas são as constantcs do Anexo III dêste Regulamento.
§ 29 Os veículos militares serão
identificados pelo respectivo distintivo e sistema de registro;
Art. 94. A placa traseira será lacrada à estrutura do veículo, e, sôbre
ela, afíxada tuma plaqueta, destacável
e substdtuível em cada exercícto, cujas
características serão . definidas pelo
Conselho Nacional de Trânsito.
§ 19 Os veículos de propriedade da.
União, dos Estados, dos Municípios,
dos Territôrios e do Distrito Federal,
como 06 de suas autarquias, não usarã o a plaqueta de que trata êste artigo.
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§ 29 A plaqueta (Anexo UD variará
de côr de ano para ano, de conrormi,
dade com resolução baixada pelo Conselho Nacional de 'I'rânsíto até trinta
(30) de junho do exercício anterior.
Art. 95. somente oS veículos de re ..
presentaçâo pessoal do Presidente da
República." e dos Presidentes do Se-nado Federal, da Câmara dos Depu..
tados e do Supremo Tribunal Federal
portarão placas com as côres da Ban-

deira Nacional.

Parágrafo único; Os veículos de .re..
presentaçâo de Ministro de Estado,
Governador e Secretário de Estado,
Presidente de Tribunal ou Estadual e.
de Assembléia Legislativa e de autoridades religiosas das mais altas hie ..
rarquías terão placas especiais, de
acôrdo com os modelos estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 96. Os veículos de fabricação
nacional ou cuja importação, com
isenção temporária, de direitos, haja
sido realizada de conformidade com
normas legais ou convencionais, per...
tencentes às Missões Diplomáticas, às
Repartições consulares de carreira,
aos . Organismos íriternacionaís acreditados junto ao Govêrno brasileiro e
a seus funcionários, e aos peritos de
cooperação técnica bilateral, bem como os adquirâdoa por turistas do ex..
tertor, de fabricação nacional, destinado a trânsito temporário no Brasil
e exportação, deverão usar placas especiais a serem estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Trânsito, de
acôrdo com' o Ministério das Relações
Exteriores.
Art. 97. Os veículos de corrida, embora sujeitos a registro e licencia..
mente, não usarão placas.
Art; 98. Os aparelhos automotores
destinados a puxar ou arrastar maqutnaría de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas ou de construção ou de pavimentação, para
transitarem na via pública, além de
se sujeitarem ao licenciamento" deverão usar a placa constante do Anexo
IH dêste Regulamento.
Art. ,99. .runtc aos bordos das pIa..
cas de identificação dos veículo, não
poderão ser colocados quaisquer em..
blemas, escudos ou distintivos.
Art. 100. As placas, quando troca..
das, serão destruídas, oomunícandccse
o fato, em sendo o caso, à repartdção
que houver fornecido as substituídas.
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Art. 101: Os automóveis de aluguel
deverão portar, sôbra suas
carroçarias, dispositivo que lhes faci ...
lite a identificação durante o dia e a
noite, aprovado pelo Conselho Nacíonal de Trânsrto.
Art. 102. Os veículos, destinados ao
transporte ccteüvo de escolares deverão ter pintada. na traseira e nas Iaterais de sua carroçaria, em tôda a
sua extensão, uma faixa horizontal
amarela, de quarenta centímetro
(40 em) de largura, a meia altura, na
qual se inscreverá o dístico "Escolar."
Parágrafo único. Os veículos que,
sem as características indicadas neste
artigo, forem utilizad~, eventualmente, no transporte coletivo de escolares,
deverão portar uma faixa horizontal,
branca, removível, que atenda ao dís ..
trco e posição referidos.
Art. 103. Os veículos de transporte
de inflamáveis, líquidos ou gasosos, de
explosivos ou de material físsil terão
suas carroçarias pintadas de côr verde e uma faixa horízontal, branca, de
quarenta centímetros (40 em) de largura, em tôda a sua extensão, a meia
altura, na qual se inscreverá o dístico
"Inflamável", "Explosivo" ou "Mate..
rial FissH", pintado com tinta refle ..
tora. de côr vermelha, nas laterais e na
traseira.
§1° Os veículos que, não apresen-tando as .característícas mencionadas
venham, eventualmente, a transportar
material referido neste artigo, deverão
obter autorização prévia da autorida..
de de trânsito, que será concedida, se
nêlea fôr colocada faixa branca, removível, na qual serão escritos os dístícos citados nas posições indicadas.
§ 2Q A autorização especial de que
trata o parágrafo anterior valerá,
apenas, para uma viagem.
Art. 104. Os veiculas destinados à
aprendizagem terão pintada, .em sua
earroçarfa, uma faixa - horizontal,
amarela, de vinte centímetros rzo cm)
de largura, - à meia altura, em tôda a
sua extensão, com o dístico "AutoEscola" de côr prêta.
Parágrafo único. O veículo, eventualmente utilizado para aprendízagem, deverá usar, quando servindo a
êsse fim uma faixa horizontal, branca, removível, com a largura, a posição, e o dísttco previstos neste artigo.
Art. 105. Os veículos de proprieda..
de da União, Territórios, autarquias
(tãxís)
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federais, sociedades de economia místa em que a União seja acionista ma.,
joritária, emprêsas públicas ou rundações por ela instituídas, excluídos
os de representação, terão sua car...
roçaria pintadas de côr preta e uma
faixa horízon tal, de côr branca, a
meia altura, de dez centímetros
(la em) de largura, em tôda a sua.
extensão.
Parágrafo único. Nas portas' díanteíraa dos veículos de que trata êste
artigo, inscrever-se-á o n-ome da entidade, sua abreviatura ou sigla.
Art. lOô. Os veículos particulares
ou de repartições públicas que, para
efeito de serviços peculiares, neccssttarem de tdentífícaçâo por meio de
distintivos, escudos ou emblemas, poderão portá-las, na sua parte interna ou afixada na parte externa da
carroçaria.
Ai-s 107. Os veículos de carga,e de
transporte coletivo, para indicação de
sua altura e largura, deverão apresentar, na parte dianteira, duas (2) lâmpadas brancas, rôsces, ou amarelas, e,
na parte u-aset-a. duas (2) de côr vermelha.
Parágrafo umco. É proibida a
colocação, nos veiculos de que trata
êste az-iago, de lâmpadas ou focos refletivos de côres que não as nêle previstas.
SEÇÃo IV

Do Registro

Art. lOS. Nenhum veículo automotor poderá transitar sem o respectivo
Certificado de Registro, expedido de
acôrdo com este Regulamento.
§ 1 O Certificado de Registro deverá conter características e condícões
de invulnerabilidade à falsificaçã~ e
à adulteração.
§ 2º O disposto neste artigo aplicase MS reboques e semi-reboques.
§ 3º O' disposto neste artigo não se
aplica aos veículos militares.
â
4° O Certificado de Registro obedecerá ao modêl-, constante do Anexo
IV.
.
§ 5º O CONTRAM, deacórdo com
o Ministério' das' Relações Exteriores,
estabelecerá as características do Certificado de Registro para os veículos
do Corpo Diplomático, o qual será
sempre expedido pelo cerimonial daquela Secretaria de Estado.

º
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Art; 109. Do Certificado de Registro, além do nome do propríetárlo e
seu enderêço, deverão constar as' se~
guintes característícas do veículo:
marca, modêlo, côr, número do chassi
OU do motor ou o gravado na sua parte menos perecível, classificação e oa.,
pacidade nominal .
Art. 110. O Certificado de Reg1stro
será expedido' pelos' Departamentos e
Circunscrições Regionais de Trânsito,
mediante a apresentação dos seguintes d-ocumentos:
I -. Para o registro inicial:
a) nota fiscal fornecida pelo rabrtcante ou revendedor, se nacional o
veiculo;
b) Documento
original expedido
pela autoridade aduaneira (4110 via) se
importado o veículo por pessoa ou entidade não-privilegiada;
c) Pedido de emplacamento do cerimonial do Ministério das Relações
Exterícres, do qual constarã-o o nú.. .
mero e data do Memorandum da Alfândega que: desembarcou o veículo e
ao qual se anexará uma via da Portaria de Isenção da autoridade aduaneira, se importado o veículo por Missões dlplomatícas, Repartições consulares de carreira, Representações de
Organismos Internacíonaís e seus run,
clonártos. e por peritos de cooperação
técnica bilateral que. em virtude de
normas legais ou convenclonaísrse[am autorizados a importar veicula
automotor com isenção temporária de
tríbutos ,

Para registros posteriores:
o Certdficado de Registro ante-

II a)

1'101';
b) o instrumento ccmprovador na
mudança de propriedade, quando rôr
o ca-so;
c) documento do Cerimonial do .1\11nlsterío das Relações Exteriores, atestando que a transferência de pr ).tJri':>~
dade foi autorizada pelas autoridades
competentes, na forma ·dêste Regulamento.
Parágrafo único. O documento referido no item II, "b". será autenticado por Tabelião do local onde se.
operar a translação da propriedade
do veículo .exceto em se tratando de
no ta fiscal.
Art. 111. O Certificado do Registro será -expedldo em três (3) vias,
das quais:
I - A primeira se entregará ao proprietário;

ATO~
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II - A segunda se remeterá ao Reglstro Nacional de veículos Automo..
teres;
III -r- A terceira se arquivará na
repartição que o expedir.
Art. 112. Todo ato translativo da.
propriedade de veículo automotor, reboque e semi-reboque implicará a expedição de nôvo Certificado de Regis-

tro.
Parágrafo único. Expedido nôvc
Certificado de Registro de propriedade de veículo, será dada ciência à repartição de trânsito, que houver expe,
dído o anterior.
Art. 113. - A expedição do certifi..
cado de. Registro independerá da prova de transcrição do documento de.
propriedade do veículo no Registro de
Títulos e Documentos.
Art. 114. A alteração de qualquer
das características do veículo obriga
à renovação do certificado de Regístro.
Art. 115. A centralização do .contrôle dos veículos automotores, reboques e semi-reboques e dos Certificados de Registro competirá ao Registro Nacional de veículos Automotores
(RENAVAN) , do Departamento Nacional de Trânsito.
Art. 116. Os Departamentos de
Trânsito comunicarão ao Registro Na;
olonal de Veiculas Automotores as
baixas de veículos verificadas nas respectivas jurisdições.
SEÇÃO

v

Do Licenciamento
Art. 117. Os veículos automotores,
de propulsão humana- ou tração anímal, reboques e semi-reboques.. em
trânsito nas vias públroas, estão sujeitos a licenciamento anual no Muníclpío de domicílio ou residência de
seus proprietários.
§ 19 O disposto neste artigo apllca-se aos aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza, ou a executar trabalhos agrícolas e de construçâo ou pavimentação, desde que
lhes seja facultado transitar na via
pública.
§ 29 O díspósto neste artigo não
se aplica aos veiculas militares.

Art. 118. Nenhum veículo automotor.c.reboque ou semi-reboque poderá
ser licenciado sem o correspondente
Certificado de. Registro.
Art. :í.19. O veículo, cujo número
de chassis ou de motor houver sido
regravado, sem autorização da repartição de trânsito, somente poderá ser
licenciado mediante justificação de
sua propriedade.
Art. 120. .A. licença será expedida
pela repartdçâo competente,. desde que
apresentados os documentos exigíveis
e pagos os tributos devidos.
Parágrafo üntco. Na aplicação do
dísposto neste artigo observar-se-ão
os casos de imunidade e isenção previstos na legislação e nos atos internacionais em vigor.
Art. 121. Por ocasíão do licenciamenta. Os veicules serão vistoriados
especialmente para que se verífíque
se atendem aos requisitos de segurança e dispõem dos equipamentos obrigatórios e em perfeito funci-onamento.
Parágrafo único. Além da vistoria,
por ocasião do licenciamento anual,
a autoridade de trânsito, poderá exigir outras.
Art. 122. A tôda licença corresponderá um registro composto de seis
(6) caracteres, .dívldídos em três (3)
grupos:
r ~ Primeiro grupo: composto de
uma (1) letra, indicativa do Estado,
'I'errítôrfo ou Distrito Federal, de
acôrdo com a -distribuição constante
no Anexo V;
II -- Segundo grupo; composto de
dois (2) caracteres, indicativos do
Município, resultante do arranjo, com
repetição, de vinte e três (23) letras e
os nove (9) algarismos significativos,
dois (2) a dois (2):
rlI _ Terceiro grupo: composto de
três (3) caracteres, indicativos do registro individual do registro, resultan.,
tr do arranjo. com repetição, de vinte
e três (23) letras e os nove (9) algarismos srgntfícatívos três (3) a três
(8) .

§ 19 A distribuição dos arranjos,
(segundo grupo) correspondentes aOS
Municípios, será feita pelos Conselhos de Trânsito dos Estados, do Diatríto Federal e dos Territórios.
§ 29 A distribuição do arranjo (terceiro grupo) corresponde a cada veículo será feita pelo Município.
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Art. 124. Ao turista, proveniente
do exterior; que adquirir automóvel
de fabricação nacional, destinando-o
à exportação .e trânsito temporário
pelo Brasil, conceder-se-á licença especial. válida por seis (6) meses, no
máximo".
Art. 125. Não se renovará a 11cença do veículo, cujo proprietário
seja devedor de multa. aplicada pela
autoridade de trânsito, ressalvado o
caso de haver interposto recurso ainda não julgado.
Art. 126. Em caso de transferência do domicílio ou residência do proprietário. é válida, durante o ano de
sua expedição, a licença obtida no
domicílio ou residência anterior.
Art. 127. Fica sujeito às penas da
lel o proprietário de veículo que fIzer
falsa declaração de domícílro ou residência, para efeito de licenciamento.
Art. 128. O licenciamento de veiculo em maís de um Município não
acarreta a troca da placa nem o uso
de mais de uma, que fica proibido.
Parágrafo único. No caso de licenciamento, por mudança de domícílio ou de residência, trocar-se-á a
placa destruindo-se a substituída,
ci-entificada a repartdçâc que a houver
fornecido.

as condições para aprendizagem, habilitação e autorização para dirigir,
são as previstas neste Regulamento.
Art. 130. Os condutores de veículos distribuem-se pelas seguintes
categorias :
I - Motorista amador;
TI - -Motorista profissional;
In - Motociclista;
IV - Motorneiro;
V - Operador;
VI - Ciclista;
VII - Carroceiro e charretista.
parágrafo único. Os motoristas da
categoria dos profissionais dividem-se
pelas classes "A", "B" e "C", segundo
os veículos que lhes sejam permitido
dirigir .
Arí. IS1. Segundo sua categoria e
classe, é permitido ao condutor dirigir:
I' - .Motorista amador: automóveis,
camionetas, veículos mistos e triciclos
motorizados da categoria particular;
II - Motorista profissional "A":
automóveis, camionetas, veículos místos e tricliclos motorizados de qualquer categoria;
IU - motorista profissional "B":
os previstos no item n, mais os caminhões até seis (6) toneladas, 'com
ou sem reboque;
IV - Motorista profissional "C":
qualquer veículo automotor, de passageiros ou carga, ônibus .elétrico e
caminhão-trator;
V - Motociclista: ciclomotores, motonetas, motocicletas de qualquer
categoria;
VI: - Motorneiro: bondes;
VII - Operador: trator de rodas,
trator de esteira, trator misto e aparelhos automotores destinados a executar trabalhos agrfcolaa, de pavimentação ou construção;
VIII - Oiclístasc bicicletas e triciclos sem motor;
IX - Carroceiro e charretístá: carroças, charretes e demais veículos de
tração animal.

CAPÍTULO VI

SEÇÃO II

Dos Condutores

Da Aprendizagem

SEÇÃo I

.Art, 132. Ao que pretender aprender a conduzir veículos automotores,
e autoridade de trãnsíto, observado
o disposto neste Regulamento, concederá licença para a aprendizagem em
vias públicas.

Art. 123. Os veículos novos, para
transitarem entre as respectivas fábricas e os Municípios de destino, deverão solicitar ao órgão de trânsito
local, autorização especial, com prazo
de validade de quinze. (15) dias prorrogável por motivo de fôrça maior.
§ 19 A autorização especial será
Impressa, em três (3) vias, das quais,
a primeira e a segunda serão coladas,
respectivamente, no vidro dianteiro
(pâra-brísa) , e no vidro traseiro, e a
terceira arquivada" na repartição de
trânsito expedidora.
§ 29 A autorização especial obedecerá ao modêlo constante do Anexo

VI.

Da Classificação

Art. 129. ·As categorias e classes
de condutores de veículos, bem como
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Parágrafo único. A licença sêmente ,será concedida ao candidato à
aprendizagem aprovado nos exames
previstos no art. 144, itens I e TIl,
dêste Regulamento, os quais serão
válidos para a obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação ou da Autorização para conduzir.
.Art. 133. A licença para aprendizagem obedecerá ao modêlo constante
do Anexo VII.
§ 1(1 O requerimento de licença será

instruído com os documentos referidos no art. 143.
§ 29 A licença terá validade por
noventa (90) "lias, podendo renovarse por igual prazo.
§ 3\1 O processo. originado do requerimento de licença instruirá o postenor pedido de Carteira Nacional de
Habilitação para conduzir.
Art. 134.

O pedido de licença para

aprendizagem do menor. que tenha
dezessete (17) anos de idade (art. 171,
In), instruir-se-á com:
I - Autorização do pai ou responsável;
II----, Autorização do Juiz' de Menores corn jurisdição no município de
sua residência;
In ~ Apólice de seguro de responsabilidade civil, com valor fixado pelo

Art. 138. As escolas de formação
de condutores de veículos automotores, para sua organização ~ funcionamento, sujettar-se-ão à regulamentação baixada pelo CONTRAN.
Art. 139. Os diretores e instrutores de escolas de formação de condutor de veículo 'automotor só poderão
exercer essas funções após obter certificado de habilitação expedido pelos, Departamentos de Trânsito.
Parágrafo único. Para obter o certificado, o interessado deverá satisfazer, especialmente, as seguintes
condições:
I - ser motorista profissional, com
bons antecedentes profissionais;
Ir obter aprovação em exame
psícotécnlco para fins pedagógicos,
feito em entidade oficial ou credenciada;
f i -'- apresentar certidão. negativa
de débito de multas;
IV - apresentar atestado de bons
antecedentes e fôlha corrida.
Art. 140. O Conselho Nacional de
Trânsito baixará resolução, disciplinadora da suspensão e proibição de
exercício das funções de diretor e instrutor de escola de formação de condutor de veiculo automotor.

CONTRAN;

IV - Declaração, do próprio punho' de que sabe ler e escrever;
V. Duas fotografias, tamanho
3cmx4cm.
Art. 135. A aprendizagem sômente
poderá realizar-se nas zonas e horários estabelecidos pelas repartições de
trânsito, sendo proibida nas estradas.
Art. 136. O aprendiz só poderá
conduzir acompanhado, pelo condutor
responsávelpor sua instrução.
Parágrafo único. Além do responsável por sua instrução, o aprendiz
poderá transportar apenas mais um
acompanhante.
Art. 137. O aprendiz encontrado a
dirigir desacompanhado do responsável por sua instrução terá a licença
cassada, e só poderá obter nova licença decorridos seis (6) meses do ato
da cassação.
Parágrafo' único. Quando se tratar
de aprendiz de dezessete (17) anos,
só lhe será expedida outra licença
após completar dezoito (18) anos,
sem prejuízo do prazo de seis (6)
meses previstos neste artigo.

SEÇÃO In

Da Habilitação

Art. 141. Nenhum veículo poderá
transitar nas vias públicas sem que
s-eu" condutor esteja habilitado ou autorizado, na forma deste Regulamento.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não. se aplica aos biciclos e
triciclos, inclusive cíclomotores.vprovidos de motor auxiliar -térmtco de, até
cinqüenta (50) centímetros" cúbicos
de cilindrada, e cuja velocidade máxima não exceda a cinqüenta (50)
quilômetros horários, bem como aos
aparelhos automotores destinados a
puxar ou arrastar maquinaria de
qualquer natureza oua executar trabalhos agrícolas e ,d·e construção ou
pavimentação.
Art. 142. A habilitação para' conduzir veículo automotor será apurada
mediante os exames previstos neste
Regulamento.
Art. 143;- O requerimento do candidato será apresentado à autoridade
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do transito. com jurtsdíçâo. no lugar
de sua residência, e' instruído com:
I - Prova de identidade expressamente reconhecida na legislação
federal;
rI -Fôlha corrida;
III - Atestado de bons antecedentes;
IV - Declaração, de próprio punho,
de que sabe ler e escrever;
V - título de eleitor;
VI -' Prova de estar em dia com o
serviço militar;
VII - _Duas fotografias, tamanho
39m X 4cm.
§ 19 Dos documentos referidos nos
itens r, V· e VI dêste artigo, o. candidato deverá oferecer fotocópias autenticadas, que instruirão o processo
de sua habilitação.
§29 Ao liberado .condicional e ao
que estiver em gôzo de suspensão
condicional da execução da pena, é
facultado habilitar-sé, desde que apresentem: o primeiro, atestado do Conselho Penitenciário competente, que
esclareça a sua condição de liberado
e 'a natureza do crime' por que foi
condenado; o segundo, prova de que
se encontra em gôzo do favor legal.
§ 39 Ao liberado condicional não
se concederá habilitação na categoria
profissional, se houver sido condenado
pela 'prática de crime contra os costumes ou o patrimônio.
§ -49 - Não será concedida inscrição
a candidato que não souber ler e es~

crever.

Art . . 144. Os candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação sujeítar-se-ão aos
seguintes
exames, na ordem em que vão Indí ~

cados:
I - De sanidade física e mental;
l i - Psícotécníco, quando exígtdo

neste Regulamento ou resolução do
CONTRAN;
m - Escrito ou oral, sõbre a legíslação de trânsito;
. IV ~ De prática de direção;
V - De conhecimento técnico. de
veículos, para os que se habilitarem
à categoria dos profissionais.
§ 19' O exame de sanidadefisica e
mental terá caráter elímínatórío,
§' 2;0 Os exames de haoüítacão
a
cada .eàtegorfa de condutor e' O' pstcctécnico - serão uniformes em todo o
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país, e- onedecerão às normas baixadas pelo Conselho Nactonat de Trânsito;
§ 3.9 A prova «e prática. -de direção
deverá realízar-se em 'veículo da.veapéeie correspondente à eategoría ou
à classe à qual o candidato estiver
habílítando-se,
§ 4.9 O veículo utilizado na prova,
prática de direção deverá ser de
câmbio mccâníco ressalvado o .caso
do art. 153 dêste Regulamento.
Art. 145. ÀS praças das Fôrças Armadas e Auxiliares, que possuírem
curso de formação de condutor vmtnistrado em- suas corporações, diapensar-se-ão,
para a concessão da
Carteira Nacional de Habilitação. os
exames a que se houverem subn.etído
com aprovação naquele curso.. desde
que nêles se observem as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Trânsito. '
Parágrafo único. O Interessado instruirá o seu requerimento com atestado do Comandante, Chefe ou Diretor da orgamzacáo mihtar em que
servir, do qual oonatarâo: o número
do registro de identificação naturalidade, nome. filiação, idade' e veículo
que se habilitou a conduzir.
Art. 146. A apresentação do cartão de saúde expedido pelo Ministério da Aeronáutica no período de sua
vigência. dispensa o exame de, sanídade física e mental para habilitação
e revisão periódica.
Art. 147. O exame de sanidade nsica e mental ficará a cargo de médicos . do serviço médico 'oficial
de
trânsito ou de métodos por êle credenotados.
Art. 148. Os exames previstos no
art. 144, itens III a V,' dêste Regulamento serão prestados perante eomrssão de três (3) membros. nomeados
pela autoridade de trânsito;
§ 1.9 Os membros de comissão examinadora deverão atender ao dísposto no art. 139 dêste Regulamento;
§ 2.9 A composição
da
comissãoexaminadora será 'renovada, anuelmente. vedada. a, recondução dos . seus
membros pelo prazo de dois (2) anos.
Art. 149. Os ,exáni.esde :h:ibilita~ã)J'
dos candidatos inscritos: "nas .'<:!_irCUI!-$~
ortções Regionais de Trânsito poderão
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nearíaar-se perante comissões volan ~
tes designadas pelos Departamentos
de Trânsito, respeitado o disposto no
artigo anterior.
Art. 150. O candidato reprovado
em qualquer dos exames referidos no
art. 144 poderá renová-lo, após quínze (15) dias, e será dispensado do
exame ou exames em, que houver sido aprovado.
Art. 151. Quando
no exame de
sanidade física ou mental, se apurar
inaptidão temporária, será fixado
prazo para o candidato submeter-se
a nõvo exame.
Art. 152. Os resultados dos exames
serão' lavrados, obrígatôríamente nos
processos de habilitação; subscrêvendo-os os respectivos examinadores.
Art. 153. Aos portadores de defeitos físicos, poderá ser concedida Carteira Nacional de Habilitação, na categoria de amador, desde que sejam
êles ou os veículos devidamente adaptados.
1.0 No caso dêste artigo, os candidatos deverão submeter-se a exame
perante junta médica especial, designada pela autoridade de trânsito.
§ 2.9 No exame de prática. de díreção, os .candtdatos serão examinados
por uma junta de que fará,,> parte
um perito examinador, _um. médico do
serviço médico oficial de trânsito e
um membro do respectivo Conselho
de; Trânsito ou, quando fôr o caso,
um representante do Conselho Nacional de Trânslto.
Art. 154. Aos candidatos à conducâo de veícu.os de transporte coletivt..e de cargas perigosas, será exígido exame psrcotécníco.
§ 1.9 Para efeito dêste artigo,
o
Conselho Nacional de Trânsito uenntrá us normas dos exames e classificará a periculosidade _ das cargas.
§_2.9 O candidato reprovado no
exame psícotécntco terá direito a
nõvo exame, com a presença de médico do Instituto Nacional de PreVidênciaSoclal.
Art. 155. Para habilitar-se a dirígír _veículos mencionados no artigo
anterior. o condutor deverá ter, no
mínimo. vinte e um
(21) anos. de
idade, e dois (2) anos de exerício
efetivo da' profissão.
.
ê-

Art. 156. O Conselho Nacional de
Trânsito poderá estender a~xigência
do exame pstootécntco aos candidatos à habilitação a tôdas as categorias de veículos automotores.
Art. 157. Para habilitação do condutor de unia categoria ou classe em
outra, exigir-se-á, quando fôr o caso. a complementação de exames.
Art. 158. O exame de sanidade física e mental será revisto:
I -'- ex ojjicio:
a) de quatro (4)
em quatro (4)
anos, para os condutores até sessenta (60) anos de idade, e de dois (2)
em (2) anos, para aquêles com idade
acima dêsse limite;
b) quando o' condutor condenado
por acidente pretender voltar a dírigir;
c) a juízo da autoridade de trânsito, quando o condutor se envolver
em acidente grave;
II - ' A requerimento do interessado.
Art. 159. O condutor, condenado
por acidente .para que possa voltar
a conduzir, além do exame de saní-'
dade física e mental, deverá ser submetido a nôvo exame técnico.
§ 1.9 A juízo da autoridade de trânsito,
aplicar-se-á o disposto neste
artigo ao condutor envolvido em acidente grave.
§ 2.9 No caso do parágrafo anterior. a autoridade de trânsito pod-erá apreender a Carteira Nacional
de Habilitação do condutor até a
realização dos exames.
Art. 160. O condutor, que dirigir
veículo automotor com exame de sanidade física e mental vencido, .terá
sua Carteira Nacional de Habilitação apreendída 'pela autorãdade d'e
trânsito ou seus agentes, mediante
recibo, fixando-se ° prazo de trinta
(30) dias para o cumprimento dessas
exigências legais.
ParágQ"'afo único. Vencido o .prezo
dêste artigo sem que o condutor se
submeta ao nôvo exame _e até que o
faça _será oonslderado inabilitado e
proibido de dirigir, sujeitando-se,
pela desobediência, às penas da lei.
Art. 161. As repartições de trânsito
conservarão por dez (lO) anos, pelo
menos, os processos de habilitação da
condutores de veículos automotores.
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Art. 162. Ao candidato aprovado em
exame de habilitação para conduzir
veiculo automotor, conferir-se-á a
carteira Nacional de Habilitação, que
lhe dará direito a dirigir em todo o
território nacional, independentemente de prestação de 'novo exame, da
apresentação de quaisquer documentos não previstos neste Regulamento,
e enquanto satisfizer as exigências da
legislação Jederal ,
§ t.c A carteira Nacional de Habüitaçâc obedecerá ao modêlo constante
do Anexo VIII, e sõmente poderá tro,
cer.se nos casos prevrstoa neste Regulamento e no de ínutnízaçao.
§ 2.Q Estão isentos da carteira Na~
cíonal de Habilitação 00 condutores
dos veículos de que ereta o art. 141,
parágrafo único.
Art. 163. A nenhum condutor se
concederá mais de uma Carteira Nacional de Habilitação. ainda que habí-.
I1tado em mais de uma categoria, hipótese em que sua Carteira registrará,
cumulativamente, as categortas em que
está habilitado.
Art. 164. São competentes para expedir a Carteira Nacional de HabL
Iítaçâo, em nome do Conselho NactonaIde Trânsito, e por sua determt.,
nação. os Departamentos de Trânsito dos Estados, Territórios e Distrito
Federal.
Parágrafo único. O Departamento
de 'I'rânsrto poderá- autorizar as Circunscrições Regionais de Trânsito, a
expedir carteira Nacional de Hab111-·
tação.
Art. 165. O Conselho Nacional de
Trânsito, ex oftícío ou por provocação,
poderá cassar a delegação conferida
às Circunscrições Regionais de Trânsito; que infringirem as normas Iegats
relativas à expedição da Carteira Nacional de Habilitação e ao seu run.
ctonamento .
. Parágrafo único. Oferecidas, ~ séu
Juizo, garantias de observância das
normas legais, o Conselho Nacional de
Trânsito revogará o ato de cassação.
Art. 166. A cópia fotostática, a ro,
tccõpía e a pública .rorma da carteira
Nacíonal: de Habilitação não a substituem para co efeito de comprovar o
direito do seu portador a dirigir.
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Art. 167. A carteira Nacional de
Habilitação deverá ser substituida períõdícamente, coincidindo a substituição com a revalidação do exame de
sanidade física e mental.
Art. 168. O Departamento Nacional
de Trânsito centralizará o contrôle e
registro de todos OS documentos de
habilitação para conduzir, expedidos
no país, cópia dos quais lhe serão
remetidos pelas repartições expedidoras.
Art. 169. As repartições íncumtndas da expedição de documento de
habilitação para conduzir, organizatão e manterão atualizados os corres.
pondentes registros, dêles fazendo
constar as infrações acaso oometídae
pelo condutor, as penalidades a êle
aplicadas, revalidações de exame, habilitação em outra categoria, a mu,
dança de domicilio e outras anotações
julgadas convenientes.
§ i.e Do registro do nôvo domtcíIio, constarão as anotações feitas no
seu domicílio anterior, solicitadas -pela repartição de trânsito à sua congênere.
§ 2.g. A repartição de trânsito do
domicílio anterior .remeterá a cópia
do registro do condutor à de seu nôvo domicilio no prazo de trinta (30)
dias, contados do recebimento da
solicitação.
Art. 170. O condutor, que transferir seu domicilio. deverá apresentar
o documento que o habilita a dirigir,
para o fim de registro, .na repartL
cão de trânsito do nõvo domicilio,
ou' na mais próxima dêle, nos trinta (30) dias imediatamente seguintes
à chegada ao nôvo domicilio.
parágrafo único. Anotados os da,
dos constantes do documento de habilitação, no próprio ato de sua apresentação, será êle devolvido ao condutor, a quem se oferecerá o comprovante do registro (Anexo IX).
Art. 171. As autoridades de trânsito concederão Autorização para
conduzir (Anexo X):
I - A condutor já habilitado, por
prazo não' superior a quinze (15)
dias. no caso de troca da Carteira
Nacional de Hàbllitação;
II - Ao c-ondutor de veiculo auto.
motor habilitado·. em outro país, por
prazo não superior a seis (6) meses,
na forma estabelecida pelo Conselho
Nacional de Trânsito;
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III - Ao que tenha dezessete (17)
anos de idade, para dirigir veículo
automotor, a título precário, na ca,
tegoria de amador, satisfeitas as exigências para obtençâo da Carteira
Nacional de Habilitação;
IV - Ao habilitado a conduzir vei ...
culc de propulsão humana ou de tração animal.
§ 1.9 A Autorização, ao caso do item
IIl, será cassada, se o. menor. praticar qualquer infração punida com
multa dos Grupos 1 e 2.
§ 2.9 A concessão
da. Autorízacão,
na hipótese do item IV obedecedá à
regulamentação baixada pelo Conselho Nacional de Trânsito, Conselho
Estadual de Trânsito, Conselho Ter,
ritaria1 de Trânsito ou Conselho de
Trânsito do Distrito Federal, conter.
me o caso, e terá validade unicamente local.
§ 3.9 Aplica-se à Autorização para
conduzir o disposto no art. 166 dêste Regulamento.
Art. 172. No caso do' item lU do
artigo anterior, a Autorizaçã-o, ao
completar o seu possuidor dezoito
(18). anos de idade, poderá ser substdtuída 'nela Carteira Nacional
de
Habilitação, categoria de amador, <:11spensando-se.Ihe os exames já prestados, salvo se houver incorrido em
infração punida com multa dos Grupos 1 e 2.
Art. 173. Além da Carteira Nacional de Habilitação ou da Autorização
para Conduzir, os condutores deverão
portar o certificado de Registro e a
licença do veículo.
§ V;J Os
condutores profissionais

~:Vâ~ãc:n~~rl~claa~~d~eí~ufg,mf:l~~a~;

"particular" e de sua propriedade.
§ 2.9 Os condutores de veículos ott,
ciais portarão além .uos documentos
previstos neste artigo, a carteira fun,
cícnal fornecida pelo respectivo órgão .de pessoal.
§ 3.9 A cópia fotostática e a pú,
blíca-forma dos documentos referidos
neste .artãgo, exceto da Carteira Nacional de Habilitação, somente os substituem quando registrados nas repartições de trânsito que os emitirem.
§ 4.Q OS condutores profissionais de
veículos do Corpo Diplomático' deverão portar, além do Certificado de
Registro e carteira Nacional de Ha,
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bilitação, cartão de Identidade expedido pelo cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores.
Art. 174. 'Para participar de compe,
tições automobflístícas, o condutor deverá possuir, além da Carteira Nacional de Habíítaçâo, documento expedido pela Confederação Brasileira de
Automobilismo ou uma de suas filiadas.
§ 19 Aos condutores do exterior, convidados para participar de competd,
ções no território nacional, exigir-se-á
a Permissão Internacional para Conduzir ou a carteira Nacional de Habilitação.
§ 2.Q O Conselho Nacional de Trânsito expedirá instruções especiais à habilitação dos candidatos à participação em competições juvenis.
CAPíTULO VII

Dos Deveres e Proibições
Art. 175. E' dever de todo condutor
de veículo:
I - Dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
II - Conservar o veiculo na mão
de direção e na. faixa própria.
Penalidade: Grupo 2.
I'H - Guardar distância de segu.
rança entre o veículo que dirige e o
que segue imediatamente à sua fren-

te.

Penalidade: Grupo 2.
IV - Aproximar o veículo da guia
da calçada (meio-fio), nas vias urbanas, para embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga.
Penalidade: Grupo 3.
V - Desviar o veiculo para o ecosbamen to nas estradas, para embarque
ou desembarque de passageiros, e
eventual carga ou, descarga.
Penalidade: Grupo 2.
VI - Dar passagem, pela esquerda,
quando solicitado.
'
Penalidade: Grupo 3.
VII - Obedecer à sinalização.
penalidade: Grupo 4.
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VIII - Parar o veículo:
a) sempre que a respectiva marcha
ror interceptada por outros veículos
que integrem cortejos, préstitos, desfiles e formações militares, crianças,
pessoas idosas ou portadoras de defeitos físicos que lhes dificultem o
andar, e cegos, identificados por bengala branca ou por outro processo
aprovado pelo" Conselho Nacional de
Trânsito;
Penalidade: Grupo 2.
b) para dar passagem a veiculo pre,
cedido de batedor, do Corpo de Bom.
netros. de socorros médicos e serviços de policia, quando em missão de
emergência e identificados por dispositivos de alarma e de luz vermelha
Intermitente:
Penalidade: Grupo 3.
O) antes de transpor linha férrea
ou entrar em via preferencial.
Penalidade: Grupo 2.
IX - Fazer sinal regulamentar de
braços ou acionar dispositivo luminoso indicador,antes de parar o veículo, reduzir-lhe a velocidade ou mudar .de direção.
Penalidade: Grupo 4.
. X - Obedecer a horários e normas
de utilização da via.
Penalidade: Grupo 4.
XI - Dar preferência de passagem
aos pedestres que estiverem através.
sando a v,ta transversal na qual. vai
entrar, aos que .alnda não hajam con.
cluído a travessia, quando houver mudança de sinal, e aos que se encontrem nas faixas a êles destinadas, onde não houver sinalização.
Penalidade: Grupo 3.
Quando o pedestre estiver sôbre a
faixa a êle destinada. Grupo 2.
XII - Nas vias urbanas, deslocar
com antecedência o veiculo, para a
faixa mais à esquerda ou mais à' direita, dentro da respectiva mão de dírecão, quando. tiver de entrar para
um dêsses lados.
Penalidade: Grupo 3.
XIII - Nas estradas onde não houver Iocaís apropriados para a opera.
çâc de retôrno, ou para entrada à es_
querda, parar o veículo no acostamento à direita, onde aguardará oportunídade para cruzar a pista.
Penalidade: Grupo 2.
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XIV - Nas vias urbanas, executar
a operaçâo tde retômo semente nos
cruzamentos OU nos. locais para isso
determinados.
Penalídade: Grupo 4.
XV - colocar-se com seu veículo
à disposição das autoridades policiais
devidamente identificadas, quando
por elas solicitado para evitar fuga
de delinqüentes, ou em casos de emergência.
penalidade: Grupo 4.
XVI - Prestar socorro a vítimas do
acidente.
Penalidade: Grupo 3.
XVII - Portar e, sempre que sollcttado pela autoridade de trânsito ou
seus agentes, exibir
os respectivos
documentos de habilitação, de licenciamento e outros que forem exigidos
por lei ou, regulamento.
Penalidade: Grupo 4 e retenção do
veiculo até apresentação dos do,
cumentos exigidos.
XVIII - Entregar, contra recibo,
à autoridade de trânsito ou seus
agentes. qualquer documento dos exigidos no item anterior, para averlguação de autenticidade.
penalidade: Grupo 4.
XIX - Acatar as ordens emanadas
das autoridades.
Penalidade: Grupo 4.
XX - Manter- as placas de identdrlcaçâo do veiculo em bom estado
de legibilidade e visibilidade. ílumínando a placa traseira à noite,
quando em movimento.
Penalidade: Grupo 4.
XXI - Quando transitar nas vías
providas de tlumínaçâo pública, .manter acesas as luzes externas do veiculo e utilizar o farol baixo. desde o
pôr .do.sol até' o amanhecer.
penalidade: Grupo 3.
XXII - Nas estradas, sob chuva,
neblina ou cerração, manter acesas
as luzes externas do veículo.
Penalidade: Grupo 3.
XXIII _. Transitar em velocidade compatível com a segurança:
a) diante de escolas,
hospitais,
estações de embarque e desembarque,
logradouros estreitos ou onde haja
grande movimentação de pedestres;
Penalidade: Grupo 2.
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b) nos cruzamentos não sinalizados, quando não estiver circulando em
vias preferenciais;
Penalidade: Grupo 2.

C) quando houver má visibiUdade;
d) quando a pista de rolamento

apresentar-se escorregadia;
e) ao aproximar-se da guia da calçada (meio-fio);
f) 'nas curvas de pequeno raio;
g) nas estradas cuja faixa de dornínío não esteja cercada. ou quando, às suas margens, houver habitação, povoados, vilas ou cidades;
h) à aproximação de animais da
pista;
i) quando se aproximar de tropas
militares, aglomerações' cortejos, préstitos e desfiles.
'
penalidade: de "e", a "i": Grupo 3.
Art.' 176. ,E; dever do condutor 'de
veiculo de transporte coletivo, além
dos constantes do art. 175:
I - Usar marcha reduzida e velocidade compatível com a segurança,
ao descer vias com declive acentuado.
penalidade: Grupo 2.
II - Atender ao sinal do passageiro, parando o veículo para embarque
Ou desembarque somente nos pontos
estabelecidos.
Penalidade: Grupo 3.
UI - Tratar com polidez os passageiros e o público.
Penalidade: Grupo 4.
IV - Trajar-se adequadamente.
Penalidade: Grupo 4.
. V - Transitar em velocidade regulamentar quando conduzir escolares.
Penalidade: Grupo 1.
Art. 177. ,E' dever do condutor de
.automóveltde "aluguel {táxi" além dos
constantes no art. 175:
I - Tratar com polidez os passageíTOS e o público.
Penalidade: Grupo 4.
II - Trajar-se adequadamente.
Penalidade: Grupo 4.
III - Receber passageiros no seu
veículo, salvo se' se tratar de pessoas
.perseguíuas pela polícia, ou pelo clamor público,sob acusação de prática
'de crime, ou quando se tratar de
pessoa embriagada .ou em estado 'que

permita prever venha a causar danos
ao veículo ou ao condutor.
Penalidade: Grupo 4.
Art. 178. E' dever do pedestre:
I - Nas estradas, andar sempre em
sentido contrário ao dos veículos e em
fila única, utilizando, obrtgatórfamente, o acostamento, onde exístír.
TI - Nas vias urbanas,onde não
houver calçadas ou faixas privativas
a êle destinadas, andar sempre à esquerda da via, em fila única, e em
sentido contrário ao dos veículos.
IH - Somente cruzar a via' pública
na faixa própria, obedecendo à sinalização.
IV - Quando não houver faixa
própria, atravessar a via pública perpendícularmente às calçadas e na
área de seu prolongamento.
V - Obedecer à sinalização.
Art. 179'. Os condutores de motocícletas e similares devem:
I - Observar o disposto .no artigo
175.
II Conduzir seus veículos pela
direita da pista junto à guia da calçada
(meio-fio) ou acostamento,
mantendo-se em' fila única, quando
em grupo, sempre que não houver
faixa especial a êlea. destinada.
Penalidade: Grupo 3.
Parágrafo único. Estendem-se aos
condutores de veículos de propulsão
'humana e aos de tração animal 0$
mesmos deveres dêste artigo.
Art. 180. Os condutores e· passageiros de motocicletas, motonetas e
similares só poderão transitar por estradas quando usarem capacete de
segurança.
Penalidade: Grupo 4 e retenção do
veícul-o, até que satisfaça a exigência.
Art. lia. E' proibido-a todo condutor de veiculo:
1 - Dirigir sem, estar devidamente
habilitado ou autorizado na forma
prevista _neste Regulamento;
Penalidade: Grupo 1.
H ~Entregar· a direção do veículo
a pessoa não habilitada ou que estiver
com sua Carteira apreendida ou 'cassada.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão
da Carteira Nacional de' Habilitação.
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lI! - Dirigir em estado de embría...
guez alcoólica QU sob o efeito de substância tóxica de qualquer natureza,
Penalidade: Grupo 1 e apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação
e do veículo:
IV - Desobedecer ao sinal fechado
ou [... parada obrigatória, prosseguindo na marcha.
Penalidade:' Grupo 2.
V - Ultrapassar pela direitabonde em ponto-regulamentar de embarque e desembarque de passageiro, sal~V·'J ,quando houver refúgio de segurança para o pedestre.
Penalidade: Grupo 2.
VI - Transitar -pela contra-mão de
.díreçâo, exceto para ultrapassar outro
veículo e unicamente pelo espaço necessárlc para êsse fim, respeitada a
preferência do veículo que, transita em
sentido contrário.
Penalidade: Grupo _2.
VI! - Ultrapasar pela contra-mão
outro veículo nas curvas e aclives sem
visibilidade suficiente, bem como nos
.cruzamentoa e nas passagens denívelo
Penalidade: Grupo 2.
VIII - Ultrapassar outro veículo
em pontes, viadutos -ou túneis, exceto
quando se tratar da duas pistas separadas por obstrução física.
Penalidade: Grupo 2.
IX - Ultrapassar outro veículo em
movimento nos cortejos.
Penalidade: Grupo 4.
X - Ultrapassar pela direita salvo
quando o veículo da frente 'estiver
colocado ria faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda.
Penalidade: Grupo 3;
XI - Ultrapassar 'pela contramão
veículos parados em -fila, junto a sinais lumíno.•3S, porteiras, cancelas,
cruzamentos ou qualquer. ímpedímen.,
to à Itvrécíreureção, salvo com a permissão da autoridade ou' seus agenteso
Penalidade: Grupo 2.
~II - Forçar: passagem entre veí-:
.cUIDS que,' transitando em sentidos
opostos, estejam na iminência de passar "um, pelo outro.
Penalidade: Grupo ,-2.
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XIII - Transitar em marcha-à-ré,
salvo na distância necessária para
pequenas marchas,
Penalidade: Grupo 4.
XIV - Transitar em sentido oposto ao estabelecido para determinada
via, desde que devidamente sinalizada. '
Penalidade: Grupo 2.
XV - Transitar ao lado de outro
ve.culo, interrompendo ou perturbando' o trânsito.
Penalidade: Grupo 3.
XVI - Transitar em velocidade superior à 'permitida para o local.
Penalidade: .Grupo 2.
XVII - Executar a operação de retôrno, ainda que nos locais permitidos, com prejuízo da livre circulação
dos demais veículos ou ia segurança,
bem como nas curvas, aclives e 'declives.
Penalidade: Grupo 2.
XVIII - .Diaputar corrida por espirito de emulação.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação e
dos veículos.
XIX - Promover ou participar de
competições esportivas com veículo na
via terrestre sem autorízação vexpresaa da autoridade competente e sem
as medidas acauteladoras da segurança pública.
Penalidade: Grupo 1 (cinco vêzes)
e apreensão da Carteira Nacional de
Habílttação e do veiculo.
XX - Transitar com o veículo em
"Velocidade reduzida, em faixa ínadequarta ou perturbando o trânsito.
Penalidade: Grupo' 4.
XXI - Dirigir:
a) fora da posição correta;
b) usando apenas uma das mãos,
exceto quando deva fazer eínada de
braço ou mudar a marcha de câmbio,
ressalvados os casos previstos 'no artigo 153;
c) com 'o braço pendente para fora
do veiculo;
d) calçado inadequadamente.
Perielldade: Grupo 4.
XXII - Fazer uso da luz' alta' dos
faróis em vias providas de iluminação pública .:
PenalÍdade: Grupo 3.
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XXIII - Alterar as côrea e o equipamento dos sistemas de iluminação,
bem como a respectiva localização determinada neste Regulamento.
Penalidade: Grupo 2 e apreensão
do veículo. para regularização.
XXIV -, Transitar com os faróis
altos ou desregulados, de forma a.
perturbar a visão dos condutores que
transitarem em sentido oposto.
Penalidade: Grupo 2.
XXV -

Usar a. buzina:

xxx -

Transitar com o veiculo:
produzindo fumaça;
Penalíuade: Grupo 3 e retenção do
veiculo para regularização.
b) com defeito em
qualquer dos
equipamentos obrigatórios ou com SUB.
falta;
Penalidade: Grupo 3 e retenção doveiculo para regularização.
c) com deficiência de freios;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veiculo para regularização.
rt) sem nova vistoria depois de re..
parado em conseqüência de acidente
grave;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão
do veiculo para vistoria.
e) com carga excedente da lotação.
e fora das dimensões regulamentares,
sem autorização especial;
Penalidade: Grupo 2 e retenção do
veiculo para regularização.
a)

noite, nas áreas UI-banas;
b) nas áreas e nos períodos em que
esse uso fôr proibido pela. autoridade
de trânsito;
c) prolongada e sucessivamente, a
qualquer pretexto;
d) quando, sem necessidade e como advertência prévia, possa êsse uso
assustar ou causar males a pedestres
ou a condutores de outros veículos;
e) para apressar o pedestre na. traf) como transporte de passageiros,
vessia da via pública;
se se tratar de veiculo de carga, sem
f) a pretexto de
chamar alguém
que tenha autorização especial forneou, quando se tratar de veículo a frecida pela autoridade de trânsito.
te, para angariar passageiros:
Penalidade: Grupo 2 e apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação
g) ou equipamento similar com som
e do veículo.
ou freqüência em desacôrdo com as
estipulações do Conselho Nacional de
g) derramando na via pública comTrânsito.
bustíveis ou lUbrificantes, assim coPenalidade: Grupo 4.
mo qualquer material que esteja.
transportando ou consumindo;
XXVI - Usar, indevidamente, apaPenalídede: Grupo 3 e retenção dorelho de alarma ou, que produza sons
veiculo para reguralízação.
ou ruídos que perturbem, o sossêgo
público.
h) com registrador de velocidade
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
viciado ou defeituoso, quando houver
"exígêncía dêsse aparelho;
veículo para regularização. '
penalidade: Grupo 3 e retenção do
XXVII - Usar descarga livre, bem
veiculo para regularização.
como silenciadores de explosão do
i) em locets e horários não permimotor ínsuncrentes ou defeituosos.
tidos;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
Penalidade: Grupo 4.
veiculo para regularização.
1)
com placa Ilegível ou parcialXXVIII .....:... Dar fuga a pessoa perseguida pela policia ou pelo clamor mente encoberta;
Penalidade: Grupo 4;
público, sob acusação de prática de
crime.
l) sem estar devidamente lícencíaPenalidade: Grupo 1 e apreensão
do'
da Carteira Nacional de Habilitação.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão
do veiculo até que satisfaça aexjXXIX -' Efetuar o transporte re .. gêncía,
munerado, quando o veículo não fôr
devidamente ücencíado para êsse fim,
'm) com alteração da oôr ou outra
salvo em caso de fôrça-major e com
caractertstíoa do veiculo antes do depermissão' da autoridade competente.
vida registro;
Penalidade: Grupo 3 e vabreensão
Penalidade: Grupo 3 e apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação.
do veículo;
a)

à,
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n)
sem a sinalização adequada,
quando transportando carga de di"':'
_Tnensões excedente ou que ofereça perigo;
Penalidade: Grupo 3 e retenção
para regularização;
o) com falta, de inscrição da tara
de lotação, quando se tratar de veícujos 'destinados ao .transporte de
carga ou coletivo de passageiros;
Penalídader Grupo 4;
p) em mau estado de conservação
e segurança;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão
.do veículo.
XXXI - Dirigir o' veiculo sem
.aotonar o limpador de pára-brfsa duzante a chuva.
Penalidade: Grupo 4.

XXXII --'- Conduzir pessoas, animais ou qualquer 'espécie de c-argas
nas partes externas' do veículo, exceto em casos especiais e com permissão, da autoridade de trânsito.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veiculo.
XXXIII - Transportar carga ar-:rastendo-a.
Penalidade: Grupo 3 e retenção' do
'veículo
XXXIV - Realizar
reparos em
veic~los na pista de rolamento.
P~nalidade: Grupo 3.
XXXV - Rebocar outro veiculo com
corda ou cabo metálico, salvo em casos
de emergência. a critério da autorr-dadevde trânsito ou de seus agentes.
Penalidade: Grupo 3
XXXVI - Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente o
veiculo do local do aetdeute com êre
ocorrtdo, e do qual haja resultado vrtima, salvo para prestar socorro de que
esta necessite.
Penalidade: Grupo 2
XXXVII - Palsífrcar os selos ri':-l.
placa -ou plaqueta do ano, de ídentírteaçâo do veículo.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão
do -veículo
XXXVIII ' - Fazer falsa, declaração
de domicílio ou residência para rms
-de licenciamento ou de habilitação.
Penalidade: Grupo 2 .

lO!)

XXXIX - Estacionar o, veícuto:
a) nas esquinas, e. menos de trea
metros do alinhamento das construcôesvda via transversal. quando se
tratar de automóvel de passagerros, e
a menos de dez metros, para as demais veículos;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
b) afastado da guia de calçada
(meio-fio) ;
Penalidade: Grupo 4 e remoção
c) junto ou sôbre hidrantes de incêndio, registro de água e poços de
visita de galeria subterrânea,
-; Penalidade: Grupo 3 e remoção.
d) sôbre a pista de rolamento das
estradas;
Penalidade: Grupo 1, ~ remoção
e) nos acostamentos. das estradas,
salvo por motivo de fôrça maior, a
crttérro da autoridade de trânaíto:
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
1) em dcsacôrdo com a regulamentação estabelecida pela autoridade
competente;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
g) nos viadutos, pontes e túneis;
Penalidade'; Grupo 2 e remoção
h) ao lado do outro veículo, salvo
onde haja permissão;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
i) à porta de templos, repartições
públicas, hotéis e casas de diversões,
salvo, se houver local próprio, devidamente sinalizado pela autorrdade competente;
Penalidade: Grupo o.! e remoção
j) onde houver guia de calçada
(meio-fio) rebaixada para entrada ou
saída de veículos;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
l) nas calçadas e sôbre faixas destinadas a pedestres;'
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
m) sôbre a área de cruzamento 'Interrompendo o trânsito .da via transversal ;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
"li) em aclives ou declives, sem, estar o veículo engrenado, além de freado, e, ainda, quando se-tratar de veí-
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culo pesado, também com calço de
gurança:

se~

Penalidade: Grupo 3 .

na contra-mão de direção;
Penalidade: Grupo 4.
d) em local e horário não permiti-

O)

dos;
Penalidade: Grupo 3.

junto aos pontos de embarque
ou desembarque de coletivos, devidamente sinalizados;
Penalidade: Grupo-S e remoção.
r) sôbre o .cancelrc divisor de pístas de rolamento, salvo onde houver
sinalização específica.
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
q)

§ 19 Além do estacionamento, a parada de veículos é prorbída TIDS casos
compreendidos nas alíneas "a", "b",
"d", -r-, "g", "m", "o" e "r" e onde
houver sinalização específica.
Penalidade: Grupo 4.
§ 29 No caso previsto na alínea "n",
é proibido abandonar o calço de segurança na via.
Penalidade: Grupo 2.
Art. 182. Quando, por motivo de
fôrça maior, um veiculo não puder
ser removido da pista de rolamento
ou dever permanecer no respectivo
acostamento, o condutor deverá colocar a sinalização de forma que' "os demais sejam prevenrdos do 'fato.
§ 19 Igual medida' de segurança deverá' ser adotada pelo condutor. quando a carga, ou parte dela, cair sôbrc
a via pública e desta não puder ser retirada 'imediatamente, constituindo'
.
risco para o trânsito.
§ 29 Nos casos previstos neste artigo e no § 1 9, o condutor deverá" à
noite, manter acesas as luzes externas do vículo e utilizar-se. de outro
meio que torne visível o veículo ou a
carga derramada sôbre a pista em
distância compatível com a segurança
de transito.
§ 39 E' proibido abandonar sõbre a
pista de rolamento todo e qualquer
objeto que haja sido utilizado para
assinalar a permanência do veículo ou
carga, nos têrmog dêste artigo.
Penalidade: Grupo 2.

Art; 183. li: proibido aos condutores
de veículos de transporte coletivo,
além do disposto' nosens. 181 e 182:
I - Dirigir com a respectiva vistoria
vencida;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão rio
veículo.
II - Dirigir com, excesso de lotação;

Penalidade: Grupo 3.
TIl - Conversar, estando com o veiculo em movimento;
penalidade: Grupo 4.
IV - Dirigir com deferto em qualquer equipamento obrigatório ou com
sua falta;
Penalidade: Grupo '3 e retenção do
veículo.
V - Dirigir sem registrador de ve-.
Iccídade, ou com defeito no mesmo,
quando estiver transportando escola-

res;

Penalidade: Grupo 2 e retenção do
veículo.
VI - Descer rampas íngremes com
o veículo desengrenado;
Penalidade: Grupo 2.
Parágrafo único. O disposto no item
VI dêste artrgo estende-se aos condutores _de veiculas com mais de seistoneladas e que transportem inflamáveis, explosivos e outros matéríaís perigosos.
Art .. 184. E' proibido aovcondutor
de automóvel de aluguel (táxi) além
do que dispõe o art. 181:
I - Violar o taxímetro;
penalidade: . Grupo 3 e apreensão de.
Carteira, Nacional de Habilitação e do
veículo.
II - Cobrar acima da tabela;
Penalrdade: Grupo 3 e apreensào da
Carteira Nacional de Habilitação.
:ou - Retardar, propositadamente,
a marcha do veiculo ou seguir itinerário mais extenso ou desnecessário;
Penalidade: .Grupo 3 e apreensão
da Carteira Nacional de Habilítaçâc.
IV - Dirigir com excesso. de lotação.
Penalidade: Grupo 3.
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Art. 185. :É: proibido ao pedestre:
I - Permanecer ou andar nas pístas de rolamento, exceto para cruzá-las onde fôr permitido;
II Cruzar pistas de rolamento
nos víadutos, pontes ou túneis, salvo
onde exista permissão;
liI '-- Atravessar a via dentro das
áreas de cruzamento, salvo quando
houver sinalização para êsse fim;
IV - utilizar-se da via em agrupamento capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer
folguedo, esporte, desfiles e símüares,
salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente;
V - Andar fora da faixa própria,
onde esta exista.
CAPÍTULO

vm

Das infrações e penaliàaaes

Art. 186. Considera-se infração a
inobservância de qualquer preceito
da legislação de trânsito ou de resolução do Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 187. O responsável pela infra..
fica sujeito às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa;
lI! - Apreensão do documento de
habilitação;
IV ....:.... Cassação do documento de
habilitação;
V - Remoção -do veículo;
VI - Retenção do veículo;
VII - Apreensão do veículo.

çâo

§ 19 Quando o infrator praticar,
símultâneamente, duas ou mais infrações, ser-Ihe-âo aplicadas, cumulativamente, as penalidades a elas cominadas.
§ 29 A aplicação das penalidades
previstas neste Regulamento não exonera o infrator das oomínações civil
e penal cabíveis.
§ 39 O ônus decorrente da remoção
ou apreensão. do veículo recairá .sôbre
seu proprietário, ressalvados os casos
fortuitos.
§ 490 disposto neste artigo não
se aplica aos membros do Corpo Diplomático, cujas infrações serão co-
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municadas pelo Departamento de
Trânsito ao cerimonial do Ministério·
das Relações Exteriores, para .as providências cabíveis.
Árt. 188. A advertência será aplicada:
I Verbalmente, pelo - agente da
autoridade de trânsito, quando, em
face das circunstâncias, entender involuntária e sem gravidade infração
punível com multa classificada nos
grupos 3 e 4;
11 Por escrito, quando, sendo
primário o infrator, decidir a autoridade de trânsito nela transformar
multa prevista para a ínfração.
parágrafo único. A advertência
verbal será, ohrígatõríamente, comunicada à autoridade de trânsito pelo
seu agente, por escrito.
Art. 189. As infrações punidas com
multa classificam-se, de acôrdo com
a. sua gravidade, em quatro grupos:
Grupo 1 - as que serão punidas
com multa de valor entre cinqüenta
por cento (50%) e cem por cento
(100%) do salário-mínimo vigente na
região;
Grupo 2 -as que serão punidas
com multa de valor entre vinte por
cento (20%) e cinqüenta por cento
(50%) do salário-mínimo vigente naregião;
Grupo 3 - as que serão punidas
cqm muIta de valor entre dez por
cento (10%) e vinte por cento (20%)
do salário-mínimo vigente na região;
Grupo 4 - as que serão, punidas
com multa de valor entre cinco por
cento (5%) e dez por cento (10%)
do salário-mínimo vigente na região.
§ 19 Os excessos aos limites de pêso
fixados neste regulamento serão punidos com multa de cinco por cento
(5-%) do maior salário-mínimo vígente no pais, por duzentos quílogramas (200 kg) ou frações de excesso.
§ 2g A multa será aplicada em dôbro, .quando houver reincidência na
mesma infração, dentro do prazo de
um ano.
Art. 190. Sem prejuízo da multa
fixada no artigo anterior, o veículo
que transportar excesso de carga superior a mil quilogramas (1.000 kg)
por eixo isolado. ou mil e quinhentos
quilogramas (1.500 kg) por conjunto
de eixos," somente poderá prosseguir
viagem após descarregar o excesso.
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Art. 191. As multas são aplicáveis
a condutores de proprietários de veículos de qualquer natureza e Impostas e arrecadadas pela repartição com
jurisdição sôbre a via onde haja
ocorrido a infração.
Art. 192. sempre que a segurança
do trânsito o recomendar, o
.
CONTRAN poderá estabelecer multas para pedestres e proprletráios ou
condutores de veiculos de propulsão
humana ou tração animal.
Parágrafo único. O valor das multas a que se refere êste artigo não
poderá ser superior, para os pedestres, a um por cento (l %) do safárro-mínímo vigente na região, e a
três por cento (3%) dêle, para os
demais.
Art. 193. - O pagamento da multa
não exonera O infrator de cumprir
as disposições deste Regulamento e
das resoluções do Conselho Naeíonal
de Trânsito.
Art. 194. O infrator terá o prazo
ne trinta (30) dias para pagamento
da multa que lhe rôr aplicada.
§ 19 O valor das multas decorrentes
de. infrações vertncedas em rodovias
poderá ser pago no ato da autuação.
§ 29 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos motoristas qUE' dirijam veiculas licenciados em municípío diferente daquele onde ocorrer
a infração.
§ 39 O Oonselhó Nacional de Ti'ân~
sito . disciplinará o processo de arrecadaçãode multas decorrentes de ÜIN
frações verificadas em localidades diferentes da do licenciamento do veícu.o ou de habilitação do condutor.
Art. 195. As multas impostas a
condutores de veículos pertencentes
ao serviço público federal, estadual,
municipal e às autarquias, deverão
comunicar-se aos respectivos órgãos
para o desconto nos seus vencimentos em fôlha de pagamento, e serão
recolhidas em Tavor da repartição de
trânsito autuadora, exceto nos casos
de 'recurso ou de pagamento no ato
da autuação (art. 194).
Art. 196. A autoridade de trânsito, levando em conta os antecedentes 'do condutor, poderá converter em
advertência a primeira multa deccrtente de infração dos. Grupos 3 e 4.
Art. 197. O Conselho Nacional de
Trânsito fixara, para os Estados, D1s-

trito Federal e Territórios, por proposta dos respectivos Conselhos, o
valor das multas de que trata êstc
Regulamento.
Art. 198. As infrações para as
quais não haja penalidade específica
serão punidas com multa Igual. a
cinco por cento ('5%) do salário-mínímo vigente na região.
Art. 199. A apreensão do documento de habilitação f a r - s e - á
quando o condutor:
I - Entregar a direção do veiculo
l:1.. pessoa não habilitada ou que, estiver com sua Carteira Nacional de
Habilitação apreendida ou cassada;
II - Dirigir em estado de embrtaguez alcoólica ou sob efeito de substância tóxica 'de qualquer natureza,
devidamente comprovada;
UI - ' Disputar corrida por espírito
ae emulação;
IV - promover competições. espvrnves com veiculo na via pública, ou
delà participar, sem autorização expressa da autoridade competente, e
sem as medidas acauteladoras da segurança pública;
V - Dar fuga a pessoa perseguida
pela polícia ou pelo clamor público,
sob a acusação de prática de, crime;
VI -- utilizar o veículo de cerca
como transporte de passageiros, sem
que tenha autorização especial furo
neeida pela autoridade de trânsito;
VII - Violar o taxímetro do automóvel de aluguel (táxi), cobrar acima
da tabela, retardar, propositadamente,
a marcha do veiculo ou seguir itinerário mais extenso ou desnecessário:
VIII utilizar o veículo p e r a
prática de crime;
IX - Fôr multado por três vêzes
no período de um (1) ano por ínrrações compreendidas no Grupo "2";
X - PUblicamente, mostrar -se incontinente e de proceder escandaloso;
XI - Dirigir o veiculo de categoria ou espécie para a qual ná,oestiver habilitado ou autorizado;
XlI - Dirigir com exame de saúde
vencido, até que seja aprovado em
nôvo .exame;
XIlI '- Efetuar transporte remunerado em veículo não Hcenctado
para: êsse fim, salvo em caso de fôrça
maior e com permissão da autoridade' competente;
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XIV - Envolver-se em aoídente
grave, caso em que se datá a crttérto
da autoridade de trânsito e até à renovacão do exame de sanidade rtsice
e mental.
§ 19 Nos casos de apreensão do documento de habilitação, a suspensão
do direito de dirigir, dar-se-á por
prazo de um a doze meses, levando-se em conta a gravidade da infração, as circunstâncias em que fOI
cometida e os antecedentes do infrator como condutor.
§ 29 A apreensão ,do documento de
habilitação ter-se-e contra recibo e
somente após a' decisão da autoridade de trânsito, que deverá ser fundamentada.
§ 39 O agente da autoridade de
trânsito Só poderá apreender documento de. habilitação antes da decisão referida no parágrafo anterior
quando suspeitar de sua aútenticídade, e no caso em que o condutor
esteja a dirigir com o exame de sanidade física e mental vencido.
§ 49 A notificação ao infrator rarse-á por via postal, sob registre c,
quando ignorado o seu endereço ou
paradeiro, por edital.
§ 59 ·NoS casos dos itens .1, rr, TIl,
V, VII, VIII, XI e XII o agente da
autoridade de trânsito deverá diltgenciar a apresentação do condutor
à autoridade policial competente, a
fim de que resolva sôbre a apuração
da conseqüente responsabilidade' penaI.
Art. 200. A cassação do documento
de habilitação dar-se-á:
I Quando o condutor, estando
com o documento apreendido, rõr encontrado dirigindo;
II - Quando a autoridade de trânsito 'comprovar, que. o condutor dirigia em estado de embriaguez ou sob
o domínio de substância tóxica, após
duas apreensões pelo mesmo motivo;
ITI - Quando o condutor deixar
de preencher as condições exigidas
em lei ou regulamento para a direção de veículos.
Parágrafo único. Aplica-se à cassação do documento de habilitação; o
disposto no § 29•. segunda parte, do
artigo anterior.
Art. 201. Aos menores autorizados
a dirigir, nos têrmos do .art. 1'71,
item TIL, 'quando incidirem em in-
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frações dos Grupos 1 e 2, será cassada a respectiva autorização.
Art. 202. A remoção do veiculo
dar-se-é, obrigatOriamente, q li a n d o
estacionado:
I - Nas esquinas, a menos de três
(3) metros do alinhamento de construção da via transversal, quando se
tratar de automóvel de passageiro, e
a menos de dez (lO) metros, para os
demais veículos;
II - Afastado da guia da calçada'
(meio-fio) ;
III - Junto ou sôbre .os hidrantes
de incêndio, registro de água e poços
de visita. de galerias subterrâneas, devidamente sinalizados;
IV - Sôbre a pista de rolamento
das estradas;
V - Nos acostamentos das estra-,
das, salvo por motivo de fôrça maior;
VI -·Em desacôrdo com a regulamentação estabelecida pela autoridade de trânsito;
VII
Nos viadutos, pontes, túneis,
salvo quando houver autorização;
VIII -r-: Ao lado de outro veiculo,
salvo -onde haja permissão;
IX - Aparta de templos, repartições públicas, hotéis e casas de dlversões, salvo se houver local próprio,
devidamente sinalizado pela autoridade competente;
X - Onde houver guia de calçada
(meío-fío) rebaixada para entrada ou
saída de veículos;
XI - Nas calçadas e sôbre as faixas destinadas a pedestres;
XII - sõore área de cruzamento,
.interrompendc o trânsito da via
transversal;
XIII - Junto aos pontos -de embarque. ou desembarque. de coletivos,
devidamente sinalizados;
XlV - Sôbre canteiros separadores
de pista de rolamento, salvo 'onde
haja sinalização específica.
Art. 203. A retenção do veículo
dar-se-á quando:
I-O' condutor deixar de portar ou
exibir- á autoridade de trânsito ou
seus agentes os documentos exigidos
por lei ou regulamente:
!I - Tratando-se de motocícletcs,
motonetas ou similares, os condutores
e passageiros transitarem por. estradas desprovidas de capacete de segurança;
lU - O condutor usar índevidamente aparelho de alarma ou que
-r-.
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produza sons ou ruídos que perturbem o sossêgo público;
IV _. O veículo transítar;
a) produzindo- fumaça;
t» com defeito em qualquer dos
equipamentos obrigatórios ou com sua
falta;
C) com deficiência de freios;
d) com a carga. excedente à autorizada ou fora das dimensões regulamentares, sem autorização especial,
observado o disposto no artigo 19{}
deste Regulamento;
e)
derramando, na via pública,
combustíveís ' ou lubrificantes, assim
como qualquer' material que esteja
transportando ou consumindo;
1) sem registrador de velocidade ou
com defeito nêle se transportando
escolares;
g) sem a sinalização- adequada, se
transportando carga de dímensôea
excedentes ou que ofereça perigo;
/1,) com descarga livre, bem como
com o silenciador de explosão do motor insuficiente ou defeituoso;
V Conduzindo pessoas, animais
ou carga nas partes externas do veiculo, exceto em casos especiais, com
permísaào da autoridade de trânsito;
VI - Transportar carga, arrastando-a.
§ 19 Conforme o caso, não sendo
possível sanar prontamente a causa
da retenção do veiculo, a autoridade
cte trãnstto, a seu critério, promoverá
a remoção dêle ou permitirá que a
realize o condutor.
§ 2 9 Aplicar-se-á à retenção do veiculo, no que couber, o disposto rio artigo 205.
Art. 204. A apreensão cio veículo
dar-se-a quando:
1 - Ordenada judicialmente;
II - Expirado o prazo de sua permanência no Pais, se licenciado no
estrangeiro;
III - O seu condutor rõr encontrado em estado de embriaguez alcoólica ou sob efeito de substância tóxica de qualquer natureza;
IV - O seu condutor disputar corrida por espírrto de emulação:
V - Utilizado, em30mp%içôeS esportivas na via pública, realizadas
Sem autorização expressa da autoridade competente, e sem' as medidas
acauteladoras da segurança pública;

VI - Transitar sem nova vistoria,
'depois de reparada em conseqüêncía
de acidente grave;
VII - De carga, fôr empregado 10
transporte de passageiros sem autortzaçáo da autoridade de trânsito;
VIII - Não estiver devidamente licenciado ou registrado;
IX - Alterada a sua côr ou outra
caracterrstioa, sem autorização da an,
toírdade de trânsito;
X - Transitar em mau estado de
conservação e segurauça.;
XI - Tiver falsificados os seios da
placa ou da plaqueta;
XII - Estiver com o taxímetro violado;
XIII
De transporte coletivo,
transitar COm a vistoria vencida.
Art. 2'0-5 A apreensão do .veículo
não se dará enquanto estiver transportando passageiro, carga perecível
ou passível de causar dano à segurança pública.
Parágrafo único-o O disposto neste
artago não se aplicará em caso de risco à. segurança ue pessoas ou dano a
via ou a sma.hzaçâo.
Art. 206. Satisfeitas as exigências
legais e regulamentares, os veiculas
retidos, removidos ou apreendidos serão imediatamente liberados.
Art. 207. As penalidades serão impostas aos proprtetártos dos veículos,
aos -eeus condutores, 'OU á. nmboa,
conforme o caso.
Parágrafo único. Aos proprietários
e condutores de veículos serão impostas, concomitantemente, as penalidades de que trata a legislação ue
trânsito, tôda vez que houver reaponsabíüdade sor.eãna na Infração
dos preceitos que lhes couoer observar, respondendo cada um, de per si,
pela falta em comum que lhes rõr
atribuída.
Art. / 208, Ao proprietário, caberá
sempre a responsabilidade por infração referente à prévia regularização
e preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito de
veiculo na via pública, conservação
e ínalterebílídade de 'suas características e fins, matrícula de seus condutores, quando exigida,· e outras díeposições que deva observar.
Art. 209. Aos condutores, caberá
a resp-onsabilidade pelas infrações decorrentes" de atos por êlea praticados
na direção dos veículos,

A'ros

DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único. No caso de não
'ser possível identificar - o condutor
infrator, a responsabilidade pela inJraçâo recairá sôbre o proprietário do.
veiculo.
Art. 210. As infrações de trânsito
serão notificadas mediante talões
numerados e preenchidos no ato pelo
agente da autoridade de trânsito.
parágrafo único. sempre que possível, o agente da autoridade de trânsito deverá apresentar o talão ao infator, para assinatura como prova do
recebimento da notificação.
Capitulo 'IX
Da Junta Administrativa de Recursos
de Infrações

Art. 211. As' autuações por infrações previstas neste Código serão juígadea pela autoridade competente
para aplicação de penalidades nêle
inscritas.
Art. 212. Junto a cada repartição
competente para aplicar penalidade
por infração de trânsito, runctonsrã
um Junta. Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).
Parágrafo uníco. Quando e onde
fôr necessário, a União, os Estados,
os Territórios e o Distrito Federal
poderão criar mais de uma Junta Administrativa de Recursos de Infra-

ções.

Art. 213. compõe-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações,
além do Presidente, de:
I - Um representante de repartiçãode trânsito;
II -Um representante dos condutores.
§ 19 O Presidente
será indicado
pelo Conselho de Trânsito do Estado,
Território ou Distrito Federal.
§ 29 O Presidente das Juntas, criadas para funcionar junto ao órgão
rodoviário federal, será indicado pelo
Conselho Nacional de Trâns'ito.
§ 39 O Presidente, o representante
da repartição de trânsito e o dos
condutores terão um suplente,. cuja
nomeação obedecerá ao exigido para
a dos membros efetivos.
§ 49 O representante dos condutores e seu suplente serão escolhidos
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dentre nomes indicados por entidades
locais que congreguem condutores profissionais ou amadores, por solicitação do Governador, ou, no Distrito
Federal, do prefeito, sendo que o efetivo e seu suplente não poderão pertencer à mesma categoria.
.§ 59 Não poderá ser nomeado membro de junta quem o fôr do Conselho
de Trânsito do respectivo Estado ou
Território e-. Distrito Federal,
Art. 214. Os recursos apresentados
a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações, serão distribuídos, alternadamente, aos seus três (3) membros, como relatores, e, salvo motivo
justo,julgados na ordem cronológica
de sua interposição, assegurada preferência, porém, aos que discutam
cassação ou apreensão do documento de habilitação para conduzir.
Art. 215. O funcionamento da JlU1ta Administrativa de Recursos de In-.
frações obedecerá a êste Regulamento
e ao seu Regimento Interno.
Parágrafo único. O Regimento Interno da Junta Administrativa de Recursos de Infrações será aprovado
pelo respectivo Chefe do' Poder Executivo.
CAPíTULO X

Dos Recursos

Art. 216. Cabe recurso:
I. - 'Das decisões do Conselho Nacional de Trânsito, para o Ministro
dá Justiça;
II - Das decisões dos Conselhos Estaduais, Territoriais e do Distrito AFederal, exceto das .que versam sobre
aplicação de penalidade par infração
de trânsito, para' o Conselho Nacío.
nal de Trânsito;
IH - Das decisões da Junta Admíntstrattva de Recursos de Infrações, para:
a) o Conselho Nacional. de 'I'rânstto, nos casos de cassação de apreensão
de documentos de habilitação por
mais de 8e18 (6) meses:
b) o conselho Nacional de 'I'rânSito, Conselho ~stadual de Trânsito
do Distrito Federal ou conselho Territorial de- Trânsito, conforme a hípotese," nos demais' casos.
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IV -,- .Das decisões da autoridade ne

trânsito que aplique penalidade a
proprietário ou condutor de veículo:
a) para o Conselho Nacional
ce
Habilitação por mais de seis (6) meses.
t» para a Junta Administrativa ce
Recursos de

Infrações nOS

demate

casos.
Art. 217. O recurso íriterpor-se-a
mediante petição apresentada à au-

toridade recorrida, no prazo de trinta. (30) dias, contados da publicação
da decísâc, no órgão oficial, ou do
conhecimento, por .qualquer modo,
pelo infrator.
§ 1.1? O recurso não terá efeito SU~_
pensivD e sõmentevserá admitido, no
caso de aplicação de multa,feit'a a
prova, no prazo de interposição, de
depósito do valor correspondente.
§ 2.Q A autoridade recorrida remeterá o recurso ao órgão julgador dentro dos dez (la) dias úteis subseqüentes à sua apresentação e, se o entender intempestivo, assinalará o fato do
despacho de encaminhamento.
Art. 218. O recurso deverá ser julgado dentro do prazo de trinta (30)
dias.
Parágrafo único. Se, por motivo .de
fôrça maior, o recurso não fôr jul
gado dentro do prazo previsto neste
artigo a autoridade competente para
fazê_lo, de ofício ou' por solicitação do
eecorrente poderá conceder-lhe efeito
suspensivo".
Art. 2,19. As decisões do MInistro
·dl'l. Justiça sâo Irrecorríveis.
Art. 220. Provido o recurso pela
Junta,' de sua decisão poderá recor-rer a autoridade de .trânsíto.
Art. 221. No julgamento de recue,150 pelos Conselhos e pela Junta Ad·
mínfstratíva de Recursos de Infrações,
não será admitida sustentação oral.
CAPíTULO XI

Disposições Gerais e Transitórias

Art. 222. As repartições de trânsito
incumbidas de conceder. permiti!
ou eutcrízar servícoa de transporte
coletivo e Os -órgâos rodoviários, até
'o dia quinze (15) deeada mês.Tornecerêo aos Conselhos de Trânsito dos
tsstaeoe. Territórios e Distrito Federal
os elementos necessários ao levanta8S
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mente da estatística prevísta vneste
Regulamento.
Art. 223. Os conselhos dt 'I'rânsíto
remeterão ao DENTRAN, anualmente, os dados necessários ao levantamento geral da estatística do trânsito.
Art. 224. O DENTR_lli, anualmente,
encaminhará ao IBGE os dados estattstdcos coletados em todo o tert-ítô1'10 nacional.
Art. 225. O DENTRAN, ouvido"
Instituto Brasileiro de Geografia e ~
tatístíca, baixará normas para a unirormízacâo em todo o .terrttórío nacional, da 'coleta, tabulação e análise
ue dados estatísticos de ínterêsse do
trânsito ftxando os modelos a serem
utilizados.
Art. 226. As repartições de trânsíto e as encarregadas de perícia de
acidentes utilizarão, para relatório ds
estatística de acidentes, o modêlopadrão. aprovado pelo IJ<ENTRAN.
Art. 227. A estatística do trânsito
levantar-se-á, especialmente, em aten,
ção aos
acidentes e infrações, e de
modo que defina as suas causas e
conseqüências.
Art. 228. Pelo menos uma vez por
[\00, o Conselho Nacional de Trânsito
realízará campanha educativa de
trânsito em todo o território naeíc.
nal com a colaboração de todos os
órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.
Parágrafo único. Nos Estados, Territórios e Distrito Federal, a elaboração e supervisão da. execução do programa a ser desenvolvido durante a
campanha nacional educativa de trânsito ficara a cargo doe respectivos
Conselhos
Art. 229. O Ministério da Educação
e Cultura promoverá a divulgação de
noções de trânsito nas escolas de en.síno médio e elementar, segundo programas estabelecidos de acôrdo com
o DENTRAN.
Art. 230. Nenhum condutor elétrl-.
co, ou cabo destinado a suportar ou
nxar qualquer objeto, poderá atravessar ou tangenciar víapúblíca, sem que
ofereça a devida segurança e obedeça à altura estabelecida. pela autod-,
dade con- jurisdição sôbre ela.
Art 231. os vete-nos, ainda que licenctettoa em mais de um muntclpto.
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terão Certdfícado de Registro e placa
ünrcoe

19 Os livros indicarão:
Data da entrada do veículo no
estabelecímento.
II - Nome, enderêço e identidade
do proprietário ou vendedor;
III - Data da saída, ou baixa, nos
casos de, desmontagem;
IV - Nome, enderêço e identidade
do comprador;
V - Características do veiculo C{lIiStantes do seu Certificado de Registro;
VI - Número da placa de experiência.
§ 29 Os livros terão suas páelnaa
numeradas típogràfícamente e serão
encadernados ou em fôlhas sôltas, sendo que, no primeiro caso, conterão
têrmo de abertura e encerramento lavrados pelo. proprtetárío e rubricados
pela repartiçâo de trânsito, enquanto, no segunda tôdaa ' as fôlhas serão
autenticadas pela repartição de trânsito.
§ 39 A entrada e a saída de verculas nos estabelecímentos referidos neste artigo regtstrar-se-ão no mesmo
dia em que se verificarem, assinaladas,
inclusive, as horas a elas correspondentes.
§ 49 As autoridades de
trânsitoe as policiais terão acesso aos lwros,
sempre que o solicitarem, não podendo porém retirá-los do estabelecimen§.

I -

Art. ,]32, A baixa df', veiculo :lUWmotor será comunicada, obrtgatôrramente, ao Departamento de 'I'rânstto:
I - pelo propríetárto:
li - Pela autoridade policial ou
aduaneira que conhecer de fato acarretador dela;
III - Pelo adquirente de veículos irrecuperáveis ou destinados à desmon ..
tagem,

Art. 233. Ao condutor de veiculo,
nos casos de acidente de trânsito de
que resulte vítima, não se imporá a
prrsãn em flagrante, nem se exigirá
fiança, se prestar socorro pronto e tntegral à vítima.
Parágrafo único. A autoridade policial que, na via públrca ou estabelecimento hospitalar, primeiro tiver ctêncía do acidente, no caso dêste ar~
tdgo, anotará a identidade do condutor e o convidará a comparecer à repartêçâc policial competente nas vír-,
te e quatro (24) horas ímediatamente sesinntes.
Art. ~34. A Carteira Nacional "e
Habilitação tem fé pública e vale como documento de identidade.
Art. 235 As "ausonceoes, que apreenderem documentos ilegalmente fornecidos pelas repartaçôes de trânsítu
comun'carão o (ato ao Deparw,mento
Nacional de Trânsito.
·Art. 236. Os formatos dos modelos
d~ aocumensoe de que trata êste .se....
gt.iamenw poael.ao ser alterados pelo
GONTRAN quando G emprego de nova, tócnícas L justu.íque, desde que
aprovados pe.c Ministro da Justiça.
Art. 237. No Distrito Federal, o reg~StrO,O
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Lcenon mento e o emplaca-.

u-ento de veículos competirão à Prvretura.

Art. 238. Os estabelecimentos onde
se executarem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem,
vendam ou desmontem veículos, usados ou não, ficam obrigados a possua'
livros de registro de seu movimento
de entrada e saída e de uso de ptac as
de "experiência", conforme modêlos
ajn ovados e rubricados pelo Departu-.
mento de Trânsito.

to.

§ 59 A falta de escrituração dos rlvros, o atraso a fraude no realizá-lo
e a recusa de _sua exibiçâo serão punidas com a multa prevista no art.
19;3 dêste Regulamento independente
das demais cominações legais cabíveis.
Art. 239. A Fiscalização dos limites
de pêso íar-se-á ao longo das rodovias, com a utilização de balanças í'íX::tS ou móveis.
Art , 240. E' facultado, aos órgãos
sob cuja jurisdição se encontrem as
rodovias, reduzir os limites constantes
dos artigos. 32 e 33, parágrafo único,
em função de suas condições específtcas, mediante aprovação do Conselho
Nacional de Trânsito, ouvido o Ministério dos Transportes.
Art. 241. O Ministério dos Transportes será ouvido nos casos de alteração
dos limites de pêso e dimensões estabelecídos neste Regulamento.
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Art. 242. Os débitos dos proprletá-

rios e condutores de veículos decorrentes da falta de pagamento ou reco-,
Ihímento, na data devida, de multes
impostas por infração a dísposttrvoe
do Código Nacional de

Trânsito ou

oeste Regulamento, que não forem
efetivamente liquidadas no trimestre
civil em que deveriam ter sído pagas, terão o seu valor atualizado monetàríamente, em Junção das varíações do poder aquisitivo da moeda
nacional, atendidas as normas legais
sôbre a correção monetária dos débitos fiscais.

Art. 243. As entidades patronais e
profissionais a que se referem os arti.gos 69 e 14 dêste Regulamento são
aquelas reconhecidas pelo Ministério

do Trabalho e Previdência Social como
representantes das respectivas cate-

gorias;

Art. 244. Aos membros ao Conselho
Nacional do Trânsito. quando em serviço, proporcionarão os órgãos da Admínistraçâ do Trânsítc tôdas as facilidades para 'o cumprimento' de '511<l
missão, fornecendo- 'hes dados que solicitarem permitíndo-lhes ínspecíonar
a execução de quaisquer serviços.

Art. 245. Durante os dois prtmetroe
anos de vigência deste Regulamento,
dispensar-se-á aos veiculas de que
tratam os seus arts. 102, 103, 104 e 105
a. satisfação das exigências relativas a
côr e pintura da faixa, ficando obrigados, porém, ao uso dos disticos previstos nos três primeiros artigos.
Art. 246. Fica asegurado o trânsito, durante os cinco (5) anos imedia-,
tamente eeguíntes à entrada em vigor
dêste Regulamento, aos veiculas cujas
dimensões excedam, no máximo, de
dez por cento (10%) às estabelecidas
no art. ar.
Art, 247. Será tolerado o excesso
de uma (1) tonelada, relativamente
aos tímttes máximos f!.xados no art.
82; itens n, III e IV, durante ojrraeo de cento e oitenta 0'80) dias,' contados da publicação dêste Regulamen-

to.

Parágrafo único. Tolerar-se-é também, em igual prazo, um excesso de
10% (dez por cento) sôbre os limites
previstos no art. 79.
Art. 248. Até 30 de junho de 1968.

não se exigirá o uso dos equípamen-

tos obrlgatórlos previstos nêata Regulament-o, mas não reclamados pela legislação anterior, bem como do díspositivo de que cuida o seu art. 101.
Art. 249. os atuais documentos de
registro ou proprredade de veículos
automotores adotados no País deverão
ser substituídos pelo Certificado do
Registro, no prazo de três anos, contados da data da publicação do cod~,go Nacional de Trânsito.
Art. 250. A exigência do Certificado
de Registro para o Iíeencíamento de
veiculo somente se fará após o terceiro ano de vigência dêste Regulamento, ressalvado o disposto no artigo
seguinte.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não impede às repartições de
trânsito a expedição do certificado de
Registro durante o prazo nêle previsto.
Art. 251. Após a instalação do Registro Nacional de veiculas Automo,
tores, nenhum veículo nôvo poderá ser
licenciado sem o correspondente Certificado de Registro.
Art. 252. Nos três primeiros anos
de vigência do código Nacional de.
Trânsito, não se exigirá o registro de
veículo automotor pelo número de
chassi.
Art. 253. Somente até 31 de dezembro de 1970, será permitido o uso das
placas adotadas anteriormente à vt.
gêncía do Código Nacional de Trânsí-

W.

§ 1.9 Logo que se aparelhem para
tanto, as repartições de trânsito poderão' exigir a troca das placas atualmente em uso. pelas previstas neste
Regulamento.
§ 2.9 Aquêles que pretenderem a.
troca das placas do ano de 197Q, deverão requerê-la à repartição de trânsito até 30 de junho de 1969.
§ 3.9 Os que não observarem o disposto no parágrafo anterior, para li.
cencíarem os seus veículos no exercício de 1970, deverão apresentar as
placas novas, que farão executar à
própria custa.
~ 4.9 A partir da vigência dêste Regulamento será permitido ao proprietário de .veiculo, que o desejar, providenciar a confecção e colocação das
novas placas, por contra própria.
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§ 5.9 No caso de não haver ocorrido a substituição das plavas atuais
pelas previstas neste Regulamento, a
licença fornecida no exercício de 1969
indicará o número das placas em uso
no veiculo e os caracteres das que
portará. obrigatoriamente, TIo ano de

1971.

Art. 254. A exigência do exame
psícotécntco prevista no art. 156 dêate
Regulamento, sêmen te poderá- fazer ~
se onde a repartição de trânsito estd-ver aparelhada para realízá.Io.
Art. 255. A exigência do" certificado de que trata o art. 139, para o
exercício das funções de diretor ou
instrutor de escola de formação de
condutores e de examinador de trânsito, somente se fará, após o segundo
ano de. publicação do Código Nactonal de Trânsito.
Art. 256. Aplica-se o disposto n61
art. 148, § 2.º, dêste Regulamento, aos
que estiverem exercendo as funções
de examinador de trânsito quando de
sua entrada em vigor, contando-se,
para os seus efeitos, o tempo anterior
de exercícío delas.
Art. 257. A troca das atuais Car . .
teíras de, Habilitação pela do Anexo
VIII, dêste Regulamento somente se
fará a partir de 1 de julho de 1968.
§ 1.º Após a data prevista neste artigo, os condutores que renovarem o
exame de sanidade física e mental
e os candidatos aprovados em exame
de habilitação para conduzir recebe,
rão a carteira Nacional de Habilitacão. segundo o modêlo do Anexo
VIII.
§ 25' A:s repartições
de trânsito,
após 19 de julho de 196·8,a seu juízo, poderão exigir a troca das Carteíras fora dos casos previstos no parágrafo anterior. segundo os critérios
que estabelecerem, respeitado o prazo
de validade do último. exame de sanL
dade física e mental periódico, a que
se submeteram os condutores.

Art. 258. Na troca. das atuais Carteiras de Habilitação dos Motoristas
profissionais, observar-se-á o seguinte:
I' - Registrar-se-á, nas novas carteiras, a habilitação na classe "A",
relativamente a todos os condutores,
salvo hipótese da letra seguinte;
II -_ Regístrar-ee-á a habilitação na
classe "B" ou "C" conforme. o caso,
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desde que satisfaçam o disposto nos
artigos 154 e 155 dêste Regulamento.
Art. 259. As atuais carteiras de
Habílttaçâo após a sua troca pela do
Anexo VIII, serão destruídas pela repartição de trânsito.
parágrafo único. Quando a oerteíra trocada houver sido. expedida por
outra repartição, a que fornecera
nova a ela comunicará a troca e doa,
truíção.
Art. 260. O condutor que possuir
mais de uma Carteira Nacional de
Habilitação, deverá nos cento e vinte
(120) dias imediatamente seguintes
à entrada em vigor dêste Regulamen..
to, entregar a ou as excedentes à autoridade de trânsito de seu domíoí110 ou residência.

Parágrafo único. A autoridade de
trânsito, com relação às carteiras que
lhe forem entregues, procederá coma
previsto no artigo anterior.
Art. 261. O conselho Nacional de
Trânsito, dentro do prazo de noven.
ta (90) dias, contados da publicação
dêste Regulamento. disciplinará o
contrôle de fornecimento da Carteira
Nacional de Habilitação.
Art. 262. A primeira constituição
Trânsito com
a composição que lhe prescreve o artigo '65' dêste Regulamento, deverá
levar-se a têrmo nos sessenta (60)
dias imediatamente seguintes à sua
publicação.
Art. 263. O Ministro da Justiça poderá . determinar. que passem a ter
exercício, no Departamento Nacional
de Trânsito. funcionários lotados nou-.
tros órgãos do Ministério, bem como
requisitar, para nêle servirem, enquanto não organtaadn seu quadro de
pessoal, funcionários de -outros ML
nístéríos ou de autarquias federais.
parágrafo único. As requisições, de
que trata êste artigo. não acarretarão
aos funcionários a perda de vencimentos, direitos e vantagens inerentes
aos cargos de que forem titulares.
Art. 264. sate Regulamento entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 80Q da
República.

no Conselho Nacional de

Luís Ant6nio da Gama e Silva
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ANEXOS
I -

Conceitos e definições

II - Síneís de trânsito
III - Placas de identificação de
veículos Plaquetas
IV - Certificado de registro de veí-.
cujos

V - Caracteres de registro de ver~
culos
VI - Lícençe para. trânsito de veícures
VII - Licença pare aprender a conduzir'
VIII litação

Carteira Nacional ele Habi-

IX - Regt.stro da Carteira Nacional de Habíütaçao
X - Autorrz açâc rara concusír veiculo

ANEXO 1
Autombve18; veiculo automotor de
pcssageiros; com capacidade para até
oíto (8) pesrc as,exclusive o condutor;

também chamado "C<I.1'l:o de passeio,"

Bicwleta: veículo de propulsão humana, 0.0,4:.10 de duas 'o .ias. cujo COI1-

uu.or dinge Em

POf;l~~(

montada.

veiculo de taaçâo elétrica,
que se move sobre trtlnos,
Caminhão: veículo automotor des~
tínado ao transporte de carga superrcr a mil e quinhentos quilogramas
Bonde:

<1.500 kg.)
Caminhão Trator: veículo automo-

tor destinado a tracionar ou arrastar
outro.
.
Camioneta: veículo automotor destmado ao atransporta de .carga até
mil e quinhentos qu.Iogramas (1.5t:'Ü
kg); também chamada caminhoneta.
Carro de Mão: veículo de propulsão
humena utilizado no transporte da
pequenas cargas.
Carroça: veiculo de tração - animal
deatínauo ao transporte de carga.
Catadióptrico: dispositivo de retlexao e retraçao da luz utilizado la
sínalízaçâo de vias e veículos.
Cetran : Conselho Estadual de Trãnsrto,
Charrete: veículo de tracão animai
destinado ao transporte de ~ peSSOa:3.
Ciclomotor: bicicleta dotada de UIo-t(J1.

Contetran: Conselho

Trânsito.
Cotüian :

Transito.

Conselho

Territorial de
Nacional

de

csmtranaue: Conselho de Trânsito
do Distrito Federal.

EXECUTIVO

Deturan : Departamento
Nacional
de Trânsito.
Bstacícmamento: Parada de veículos
por tempo supertor ao necessário vara
embarque e desembarque de pessoas
ou carga e descarga de mercadoria.
Jari: Junta Administrativa de Recursos de Infrações.
Micro-ônibus: veiculo automotor:
transporte coletivo com capacidade
para até vinte (20) passageiros.
Misto: veículo automotor destinado
ao transporte de carga e passageiro.
MotOcicleta: Veiculo automotor de
duas rodas, dirigido por condutor em
poslçãc montada.
Motoneta: Veiculo
automotor de
duas rodas, dirigido por condutor em
posição sentada.
OnitJus:, Veiculo automotor de transporte coletivo com capacidade para
mais de vinte (20) passageiros, ainda
que, em virtude de adaptações C0111
vista e, maior
comodidade dêstes,
transporte número menor.
Reboque: Veículo de _um' ou mais
eixos, que se move tracionado por veículo automotor.
Renavam: Registro
Nacional ce
Veículos Automotor.
semi-Reboque - veiculo de um ou
mais eixos traseiros, que se move articulado e apoiado na sua unidade
tratora ,
Trãnsito: Utllização das vias púnucas por pessoas, vefculos-e animais,
ísolados ou em grupos conduzidos ou
não, para os nns de circulação, parada e estacionamento.
Trator: Veiculo automotor construido para realizar trabalhos agrícolas,
de construção ou pavimentação, e
tracionar outros veículos ou equipamentes.
Triciclo: Veículo de propulsão humana ou automotor dotado de tres
(3) rodas.
Veiculo Articulado: Composição de
duas unídades, secuc a prfmerra um
caminhão-trator, e, a segunda, um
semi-reboque.
Veículo Conjugado: Composição de
duas unidades, sendo a primeira um
veículo automotor e, a segunda, um
reboque ou equipamento de trabalho
agrtccla, construção ou pavimentação.
Via Pública: Rua, avenida, estrada,
logradouro, caminho, ou passagem
aberta ao trânsito.
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DO

ANEXO -

Ir

SINALIZAÇÃO

1-

Placas:
De Regulamento - b) De advertência - c) De indicação.
2 - Marcas.
3 - Semáforos.

45-

Gestos.
Sonoros.
6 -.,.... Marcas.
7 - Barreiras.

a)

l-A
PLACAS

DE REGULAMENTAÇAo
( PROIBiÇÃO)

r--------- -I
I

I
I

I
I

I
I

I
1

,
,,
I

I
1
1
1

I
,

I

I
1L

o

VERSO DA PLACA

DEVERA SER PilHADO

_

DE

PRETO

LEGENDA

,

OIAMETf!O VARIAVEL DEO,40m A O,BOm

a

LARGURA DA TARJA VARIAVEL DE Q,04mAo,oS1

c

A"GULO DA TARJA DIAGONAL

C N T
REGULAMENTO

450
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PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

,----,-I
I

I
I
I

I

o

VERSO DA PI."'CA

DEVERÁ SER PINTADO

DE PRETO

LEGENDA
A - OIAMETRO VARIAVEL DE O,40m A O,BOm
B - LARGURA DA TARJA VARIAVEL DE O,O'l-m A O,DSm

C N T
REGULAMENTO
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PARADA

OBRIGATO'RIA

j-------,,L--- ,
I

!

-----l---~--

_~~~~_-J.-_ _ VERMELHO

i=;::=:::1++~---,~-

BRAN CO

C N T
REGULAMENTO

--F
LEGENDA
A - COMPRIMENTO

0,80

B- ALTURA

0,80

C- LARGURA "X"

0,80

"v''

0,32

D - LARGURA

E - LARGURA DA TARJA VERMELI;lA

0,0 I

F- LARGURA DA TARJA BRANCA

0,02
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TERMINO

DE

DO

PODER

VI A

EXECUTIVO

PREFERENCIAL

PRETO

AMARELO
BRANCO

PRETO

C N T
REGULAMENTO

iNICIO DE,

VIA

PREFERENCIAL

BRANCO

AMARELO

ATOS

SENTIDO

SENTIDO
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DO PODER EXECUTIVO

OBRIGATORIO

OBRIGATORIO

c

N"i

REGULAMENTO
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DO PODER

EXECUTIVO

SENTIDO OBRIGATORIO

SENTIDO

OBRIGATORIO

C N T
REGULAMENTO
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PROIBIDO

TRANSITAR

NO

SENTIDO

INDICADO

C N T
REGULAMENTO

PROIBIDO

DOBRAR

A

DIREITA

PRETO

C NT
REGULAMENTO
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PROIBIOO

DOBRAR

A

CNT
REGULAMENTO

PROIBIDO

RETORNAR

C N T
REGULAMENTO

ESQUERDA

ATOS

DO

PODER

TRANSITO PROIBIDO. A

129

~ECUTIVO,

BICICLETAS

C N T
REGULAMENTO

TRANSITO

PROIBIDO

A

MOTOCICLETAS

130:

Aros

TRANSITO

TRANSITO

PRETO

DO· P.ODER EXECUTIVO

PROIBIDO A

PROIBIDO

A

CAMINHÕES

CAMINHÕES

E

CARROÇAS·
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TRANSITO

TRANSITO

PROIBIDO

PROIBIDO

A

AUTÓMOVEIS

PRETO

BRANCO

C N T
REGULAMENTO

132
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PARADA

PODER EXECUTIVO

PROIBI DA

AMARELO

C NT
REGULAMENTO

PROIBIDO

ULTRAPASSAR

C N T
REGULAMENTO
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TONELAGEM' MÁxiMK PERMITIDA

VERMELHO

VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

VERMELHO

C N T
REl3ULAMENTO

Aros

PROIBIDO .TRANSITAR

DO--P.ODER- -"EXECUTIVO

VEICULO

COM

LARGURA

SUPERIOR

A 2 m

AI"TVRA

SUPERIOR

A

C N T
REGULAMENTO

PROIBIDO

TRANSITAR

VEICULO COM

C N T •
REGULAMENTO

3m
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ESTACIONAMENTO

PERMITIDO

VERMELHO

C N T
REGULAMENTO

ESTACIONAMENTO.

C N T
REGULAMENTO

PROIBIDO
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LUZ· BAIXA
AO PASSAR
VEltULO

NÃO

PARE

VER MEL

o

BRANC

VERMELHO

NA

PISTA
C N·t
REGUL.AME;NtO·

Aros

DO PODER

CONTRA

137

EXECUTIVO

MÃO

VERMEL

o

BRANC

DEVAGAR -

ATENÇÃO

A UL

o

C N T
REGULAMENTO
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PROIBIDO

BUZINAR

C N T
REGULAMENTO

HOSPITAL - SILENCIO

BRANOO

VERMELHO

C N T
REGULAMENTO

Aros
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.DO -PODER EXECUTIVO

PARADA

DE

ÕNIBUS

VERMELHO

C N T
REGULAMENTO

PARADA

DE

CNT
REGULAMENTO

TAXI

140

ATOS no

PARADA

PODER - ,EXECUTIVO

DE

CAMINHÕES

VERME

CNT
REGULAMENTO

HO
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b)

l-B
De Advertência

?LACAS

·DE ADVERTENCIA

O~STA
S~R

ce

PLACA

PINTADO
PRETO

•

LEGENOA

A

COMPRIMENTO VAR. 0(.0,40 aO,BOm
LARGURA VARIAVEL OE

LAR.GURA DA TARJA AMARELA O,Olm

O

LARGURA DA TARJA PRETA

O,OZm

,,

O,02.m

, a

O,04m

,,

o.oam

C N T

REGULAMENTO

/

0,40 a O,BOm

C·
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CURVA
A

DIREITA

C N T
REGULAMENTO

CURVA
A

CNT
REGULAMENTO

ESQUERDA

A'rOS"-DCY'PODER --:EXECUTIVO

CURVA
A

FECHADA
DIREITA

C N T
REGULAMENTO

CURVA
A

FECHADA
ESQUERDA
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ATOS

no

PODER EXECUTIVO

CURVA

PRIMEIRA

REVERSA

A

DIREITA

CNT
REGULAMENTO

CURVA
PRIMEIRA

C

N T

REGULAMENTO

REVERSA
A

ESQUERDA

ATOS DO.PODER .. EXECUTIVO

VIA

TORTUOSA

C N T
IIEGUL.l.MEt'lTO

CRUZAMENTO

,,

c

N T

REGULIl,MENTO

146

ATOS

PODER EXECUTIVO

DO

ENTRONCAMENTO
A

PERPENDICULAR

DIREITA

C

nrcui,

ENTRONCAMENTO

PERPENDICULAR

A ESQUERDA

C NT
REGI,)LAMENTO

N T
AMENTO
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ENTRONCAMENTO

OBLI'QUO A

147

ESQUERDA

AMARELO

CNT
REGUUlMENTO

ENTRONCAMENTO OBLlQUO A" DIREITA

C

N T

flEGULAME!>JTO

148
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TERMINO

DA

VIA

C

N ,

REGULAMENTO

BIFURCAÇÃO

149
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CRUZAMENTO COM VIA - SECUNDARIA

C .N T
REGULAMEN.TO

ENTRONCAMENTO OBL10UO, VIA

SECUNDÁRIA. A,DIREfTA
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ENTRONCAMENTO

OBLIQUO,

VIA

SECUNDÁRIA

A

CNT

ESQUERDA

REGULAMENTO

BIFURCAÇÃO, VIA SECUNDARIA' A DIREITA

C N T
REGLlLAMENTO
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6IFUR:CAÇÃO. VIA ,SECUNDÁRIA A ESQUERDA

C NT
REGULAMENTO

ENTRONCAMENTO; PERPENDICULAR

A

COM' VIA' SECUNDÁRIA

DIREITA

PRETO

C N T
REGuLAMENTO
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ENTRONCAMENTO

PÉRPENDICULAR

A

C·OM VIA· SECUNDARIA

ESaUERDA

AMARELO

C N T
REGULAMEtHO

TÉRMINO DA VIA"

CNr
REGULAMENTO

COM VIA

SECUNDÁRIA· A: _DIREITA,

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

153

TÉRMINO DA VIA, COM.VIA SECUNDÁRIA A ESQUERDA

C NT
REGULAMENTO

EX1STENC-I~

C

N T

REGULAMENTO

DE SINAL' 'DE PARAOA- ADIANTE

15~

Atos DO PODER ExECUTIVO

EXISTENCIA DE

VIA

PREFERENCIAL

ADIANTE

C

N T

REGULAMENTO

ESTREITAMENTO

c NT

fltGUl.AI.lENTO

DE

PISJA

Aros DO. PODER. EXECUTIVO

DEPRESSAo

C N T

REGULAMENTO

LO"lBADII

C N T
REGULAMENTO
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nxsccrrvo

ONDULAÇÃO

CN ,T
REGULAMENTO

C

N T

IiIEGULAMEtHO

157

ÃTQS po._PODEIl. ,EXECUTIVO

ACLIVE

fORTE

PRETO

C N T
REGULAMENTO

DECLiVE

C N T
REGUi.AIIlENTQ

FORTE

158

ATO.'S

DO PODER

PONTE

ExECUTIV'O

ESTREITA

C N T
REGUlAMcNlO

PONTE

MOVEL

PRETO

PRETO

C

N T

REGUI.AMENTO

159

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PISTA

ESCORREGADIA

PRETO

C N T
REGULAMENTO

PASSAGEM

PARA

PEDESTRE

AMARELO

PRETO

C N TREGULAMENTO

160

ATOS DO PoDER ExEcuTIVO

ATENCAo!

ESCOLA

C N T

IlEGULAMENTO

ANIMAiS

A-TGS

PASSAGEM

161.

DO PODER EXECUTIVO

DE N IVEL

SEM

CANCELA

?'RETO

C'w.

T

REGULAM Etna

PAS5A'GE-M

c

N T

REGULAMENTO

DE NjV.5L

COM

CANCELA

162

..'\'I'OS DO iPoDER

ExEcuTIvo

POSIÇ~O OE PASSAGEM DE N(vÉL
-CRUZ DE: $ANTO ANDRt-

c

N T

11 EGULAMENTO

LEGENpA
A-COM~RIMENro

ESQUERDO

0,60

B-COMPRIMENTO DIREITO SUPERIOR

0,60

C-LARGURA

0,10

O-COMPRIMENTO DIREITO INFERiOR
0,54
E-COMPRIMENTO DA PARTE" :SUPERIOR CI,ZO
X"

0,15

G·ALTURA "r"
H-.LARGURA

(1,10

J. LARGURA DATARJA.PFIETA

0,01
0,01

F-ALTURA·

N

'J- LMlGURA. DA TAftJAAAlAREL"

O,~O

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ALTURA
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LIMITADA

C N T

REGULAMENTO

LARGURA

c N: T

REG\,I\.....MENTO

LIMITADA

ATOS DO P.ODER E,XEC]JTIVO

HOMENS

TRABALHANDO

C N T

R EGU LAMENTO

P,A$SAGEM

.c N T
REGULAMENTO

DE

ç,E-GpS

ATOSDOP6DER "Exaccfrvc

165

l-c
C) De íntücaçâo

PLACAS

DE

i--"c-------~

INDICAÇÃO

e

LEGENDA
A-VARIAva DE 0,60-0,80_1,00
8'·VARIAVEL DE 1,00-1,50-2,00
RAIO L

0,02

I{AIO 2

0,05

RAIO 3'

0,07

C N T
REGULAMENTO
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Aros DO P.ODER .ExECUTIVO

SINAL DE' PERIGO

H

VIA PREFERENCIAL

C NT

REGULAMENTO

A:TOS DO PODER

ExECUTIVO

167

DIREÇÃO

.....-------A -----_--~
,
.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii~r:-~
•..
:..J •

·.B·==1·r·-l
...J

C N T
REGULAMENTO

A-COMPRIMENTO

!,OO

e-coMPRIMENTO PA PONTA

c- LARGURA "x"
O-LARGURA. "x'

0,27
0,15
0,30

E-LARGURA OA.TARJA PRETA

0,02

f- LARGURA. OA.TARJA aFlANCA Q,OI
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ATO$.-DO,. EODER- EXECUTIVO

IDENTIHCAÇ.lO
LEGENDA
A ~ COMPRIMENTO,

BMLARGURA

c- ~R.6!JaAD>A __U;WA

_0,49

.: Q,~';;_
~_'p:,-l?,'!.

O· t:ARGU~:04 :TARJA PRETA 0,02

E- ~'ARG. D<\~'TAR..íAMAIOCA

0,01

o VERSO DA PLAcA DEVERÁ
SER PHHADO DE PRETO

o

VERSO DA PLACA DEVERÁ

SER PINTADO DE PRETO

C N. T

LEGENDA
A - COMPRIMENTO
B- BORDA

REGULAMENTO

0,45
0,14

-C--lARGURA- SUPERIOR

6,44

D- LARG:JRA INFERIOR

0,41
0,02-

E- TARJA INTERNA PRETA
F- TARJA INTERNA BRANCA

0,01

G- TARJA EXTERNA PRETA

0,02

H- TARJA EXTERNA BRANCA

0,01

T69
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ABASTECIMENTO

C N T
REGULAMENTO

OFiCINA

C N T
REGULAMENTO
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ATOS DO PODER

EXECUTIVO

RESTAURANTE

C N T
REGUL.AMENTO

HOTEL

C N T
REGUL.AMENTO
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ATOS 00 PODER ExECUTIVO

TELEFONE

A
1000

m

C N T
REGULAMENTO

HOSPITAL
(EXEMPLO)

I

VERMELHO

BRANCO

A

500

m
C N T
REGULAMENTO

172

ATOSDC' PODER
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SORRACHEIRO

I

(~)

"~,

,

A

~1

400 m
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A
200 m
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PATRULHA

RODOVIÁRIA
(EXEMr>LO 1

C N T
REGULAMENTO
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SAO LEOPOLDO
A

5 krn
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LOCALIDADES

SAO LEOPOLDO
A.

10 km

SÃO LEOPOLDO
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{EXEMPLO}

IDENTIFICAÇÃO

DE

LOCALIDADES

ALTITUDE
MA:XIMA

IA 27 m.

PARQUE
NACIONAL

MUSEU
RODOVIÁRIO

C N T
RiGtJLAMiNTO

E'DUCATlVOS
(EXEMPLO)

;i;><"~ <,o, «<
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'c<, ,""<0',

r QUEM
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"!«<á'!!«<??' _«<6"««&0<'

08EDEC E

SINALlZACAO
,

,; EVITA

.

_.

ACIDENTES

-'a!i.g~'CMf+

,,1","* ff -f •

PROTEJA
A
SINAUZACAO
ELA E' A SUA
SEGURANÇA
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a
MAlWAS

DEMARCADORAS

DE

FAIXA
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rRANSITO

EXEMPLO I
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PROIBiÇÃO
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CANALIZAÇÃO DE FLUXO

;1:- DE

:3

DE

TRANSITO

PAR.... 2. PISTAS

-

---

II- DE 4

PARA :3 PISTAS
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INDICADO"RA
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rRAVESSIA

PARA

PEDESTRES

(EXEMPLO)
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INDICADORAS

DE 'EStAC",-ONAMENTO"
( EXEMPLO)
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ATOS DO· PODER E:x:ECUnvo

flAlAVAAS

(EXE!olPLO)
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ATOS DOPODER:- ExECUTIVO

SIMI30LO~

(EXEMPLO l

. ':!:i:il!li::;::!Ji:;!!I.!iium::iii:::::~i~

------~

'-------
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ATos. -00 PODER ExECUnvO

3
SEMAFOROS

CONTROLE

DE FLUXO DE VE(CULOS
( DUPLO)
(EXEMPLO)

(PARE)

"(SIGA)

I~
V RMELHO
ACíõSO

(ATENÇÃO)

r:::4

/~
V RMELHO

V RMELHO

ACESO

PAGADO

ERDE

VERÓE

APAG"AD

AC 50

EROE
ACESO

C N"· T
REGULAMENTO
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DO PODER EXECUTIVO

CONTROLE DE

FLUXO

DE PEDESTRE
(EXEMPl,.0l

~--~
PARE
SIGA

VERMELHO

VERDE
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CONTROLE

DE

FLUXO
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DE VEt'CULOS

(TRI'PLO)

(I::XEMPLO)

(PARE)

(ATENÇÃO)

(SIGA)

V RMELHO
AC 50

-V RMELHO
APAGA O

AM RELO
APAGADO

AM RELO
ACESO

VERDE
APAGADO

c
r>.

V RMELHO
APAGADO

A~ARELO

LJ~

VERDE
APAGADO

VERDE
ACESO

•

CN T
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ATOS DO . PODER ExECUTIVO

SINAL LUMINOSO OE AOVERTENCIA
(L.UZ -INTERMrm4TE).

(EXEMPLO

AMARELO

J

__"-+'~'~'~O"E

AMARELO
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AToS DO PODER EXECUTIVO

4

GESTOS
4-A

GESTOS DE AGENTES DA AUTORIDADE DE TRANSITO
ORDEM DE PARADA OBRIGAT6RIA PARA TODOS OS VEícULOS.
- QUANDO EXECUTADA EM INTERSEÇOES. OS VEícULOS QUE·
JÁ SE ENCONTREM NELA NÃO SÃO OBRIGADOS A. PARAR.

C.N.T.
REGULAMENTO

AS ORDENS EMANADAS POR GESTOS DE AGENTES DE Tl(ÀNSITO
PREVALECEM SÔBRE AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO E AS NORMAS
DEFINIDAS POR OUTROS SINAIS DE TRÃNSITO.

1~2

ATOS De PODER

ExECUTIVO

ORDEI! DE PARADA PARA TODOS OS VEícULOS QUE VENHAM DE
DIREÇÕES QUE CORTEM ORTOGONALMENTE A DIREÇÃO INDICADA PELOS BRAÇOS ESTENDIDOS QUALQUER QUE SEJA O SENTI
DO DE SEU DESLOCAMENTO.

C.N.T.
REGULAMENTO

AS ORDENS EMANADAS POR GESTOS DE AGENTES DE TRÂNSITO
PREVALECEM SÔBRE AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO E"AS NORMAS
DEFINIDAS POR OUTROS SINAIS DE TRÂNSITO.
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ORDEM DE PARADA PARA ~ODOSOSVEfClJL0S QUE VENHAM DE
DIRÉç5És QUÊ COR~EM OR~OGONALMEN~E A DIREÇÃO I~DICA
DA P:E!LC BRAÇO ES~ENDIDC. QUALQUER QUE SEJA O SEN~IDO
DE SEU DESLCCAMEN~O.

C.N.~.
REGULAMEN~O

AS ORDENS EMANADAS POR GES~OS DE AGENTES DE ~RÂNSI~O
PREVALECEM 'SOBRE AS REGRAS DE CrRCULAQÃO 1f As NORMAS
DEFINIDAS POR OU~ROS SrNÀIS DE ~sr~o.

194

ATO~

DO 'PODER. EXECUTIVO

ORDEM DE PARADA PARA TODOS OS VEícULOS QUE 'vENHAM DE
DIREÇÕES QUE CORTEM ORTOGONALMENTE A DIREÇÃO INDICA_
DA PELO BRAÇO ESTENDIDO. QUALQUER QUE SEJA O SENTIDO
DE SEU DESLOCAMENTO.

C.N.T.
REGULAMENTO

AS ORDENS EMANADAS POR GESTOS DE AGENTES DE TRÃNSITO
PREVALECEM SOBRE AS REGRAS DE CmCULAçÃo E.AS NORMAS
DEFINIDAS POR OUTROS SINAIS DE TRÃNSITO.

ATOS·.DO PODER EXECUTIVO~

4-B
GESTO DE CONDUTORES

GESTOS

DOBRAR A ESQUERDA

DIMINUIR A MARCHA 'OU PARAR

c •

T

Il~GU(.AIl~HTO

DOBRA~'

A DJREITA

1M

ATOS: :00 PODER "EXECIDIVQ

5
SINAIS SONOROS

SINAIS DE APITO

Um silvo breve ••••••

SIGNIFICAÇIO

EMPR~GO

Atetlçâo Siga •••• No ato do guarda

sina-

'leir(f -lliil.dara dire9ão

do trânsito.

Dois silvos braves •••

Pare}

Trêe silvos breves •••

Acendê a-lanterna S1nalde advertência. O
condutor deve obedecer
à ibl,ti'l:nação.

Um silvo longo ••••••

Dimin.ua

Um silvo longo e um

Para fiscalização de do
çumentos ou outro fim 7

~-marcha~

Quando fôr necessário
fazer diminuir a rÍlar
ehEi. dos veículos.
-

jc-eve ••••••••••••••

Trânsito impedido A aproximação do CorRo
em tôdaa .aa à·ire de Bombeiros 9 ambulan
çoes •• o; . . . . . ~ .........,. • • • cias~ veículos de PolX
cia'ou de tropa ~ ou dão
representação-oficial.

Três silvos long9s •••

MotOristas a----po!' Nos estscioramentoo ô
tos .....' •• ,,'ó' •••••.• '" pórta àe teatros 9 ca~
~õs~esportivos9 etc 7
Q
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6
MARCOS

MARCOS

QUILOMÉTRICOS
( EXEMPLO)

km

2
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MARCOS

DE OBSTRUÇÃO

E)[EWPLO 1

._.j;:jj,:;;:Giá..,»

;

-v .
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ANEXO

Branca

I .

........... 1

I

..... _ .... 1

Fundo

Dísticos

IrI

PLA CAB

I
_
I

II

I

I

I
•. . . . . . . . . • . I
I
I

I
I

1

I

Retangular · . . . . . . . . . . . I

I

I

-/ Retangular · . . . . • . . . • . . I

Retangular

Retangular · . . . . .. . . .. .I

I

I

..- . . . . . . . . . . 1

I

i
....··'·····1

Forma

0,40 m

0,40 m

x 0,16 in

-. 0,16 m

x 0,16 m

0,40

0,40 fi x

0,16 m

fi

0,40 m x 0,16 m

0,40 m x 0,16 m

Dimensões

1---'---------------------I

I
I

I

I
I
Amarelo .
Vermelha

···· .. 1 Prêta . ..

Vennelha . .

I
i Branca
I
_[
............ "1

t Branca
I
I

I
".. i
I
I

--------7---------;i

........I Branca

I
1 Branca .. ·
I
I
I Verde
. I

............. 1

Veículo

Particular

Aluguel

Oficial

Experiência . .

Aprendizagem

Fabricante . . . . . . . . . . . . j Azul . . -

I
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203

DO P-oDEREXECUTIVO

!-~

tl'o - - - - - - - ;

1

r---t;--7----------...-.<

1

~I'O

r--

<{

li:
W

I-

Z

-e
c
<{

o

<{

..J

e,

....'"

""z
I!
'"
~

-

LO

co
11

-<
~

te

~

!

r

~

õ

o

!
r-

[

[

_~_-_s"--~~~~---./

~---

'1'0----....,

.'"

---~-~

j/ .

I

I'-a

'""

LO
"'"'" 00

<.>

!'ó

<t

Ir
UI
N

<t

Ir

<to

<

-'
c,

~
~

z
lÕ

w

-cc
~

m

CI

i:l' O

t

t-'

~

Õ

I

"I;

,

[

.!-'-

--I
"- -- -- J
,
-- --

.

f_'s:

~-

,
,
:

,
, -«

11'0

r
~

r-- - 4 em ----------1

,

'[

o
, I

i

I

I

-

,

C'iWT'
REGULAMENTO

206

ATOS- DO ·PODER -EXECUTIVO

LETRAS

C N T
RE:G.ULAMENTO

ATOS-DÓ PODER EXECUTIVO

o

C N T
REGULAMENTO

207

208

ATOS DO

PODER

L ETRAS

E

:EXEcUTIvO

:NlJ~EROS

u

~_--l

j
1

-------~--

o - - - - - 4 em--------'

c

N T

RSGU1.AMENTO

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

NUMEROS

o o
o
CNT
REGULAMENTO

209

ANEXO'IV
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEíCULO
A impressão rar-se-á em papel fiduciário, contra reisrneaçao que con-

tenha em sua massa conrete ou fibra, colorida.
A tarja será em alto relêvo de eôf verde-escuro e os díatícos," nela
inseridos, em negativo.
O· fundo tere impressão ante-fotográfica em côr verde-claro e conterá, ao centro, emblemas da República, em marcas d'água, cõr verdeescuro.
O texto será em côr preta.

CONSELHO

NACIONAL

DE

TRANSITO

DEPARTAMENTO DE, TRANSITO DE

CERTIFICADO DE REGISTRO

N~

NO'"
"NOEREI'O

-~
ICEMiDAO!

•• 0IST"0

N* DO CE. I "ICADO

ANTERIOR

/lO'"

~OcA~

II

ANTERIOR

D~TA

( AUTOR,OADE

HHOIDORA)

,•
••,•
•
,,,

'I

I

COR,

I

•,
•,

,•
I

,
I

I
I

,I

a

'I
I
I

••,

ESPHL'

'OERTIFICAç

I

c

f~AcA

cATHOR'A

CAPACIOAOf;

•

"

/oIOO~~O

/IIMeA

o

ANEXO V

••

CONDUTOR

MODELO

liCENÇA

'~fii-Ifc-Ã

LOCAL

CONSELHO

~~TA

DEPARTAMENTO

ATE'

CARTEIRA

ESPECIE

VÁLIDA

DE

I

'"

I·

TRANSITO

DE

NACIONAL
TRANSITO

PARA

DE

ANEXO VI

I;lRIGEM

[)E

\ AVrl;lRll;lAI;lE EXPEI;lIOI;lRA l

DESTINO

IDENTifiCAÇÃO

VE(CUlO

TRANSITO

19 Conjunto (l letra)
Distribuição do 19 caráter da placa,' pelos Estados e \
O - Goiás
Territórios:
P - Paraná
A....:.... Amazonas
Q - Sergipe
B - Bahia
R - Rio Grande do Sul
C - Ceará
D - Acre
S - São Paulo
E - Espírito aantc
T -, Rio de Janeiro
F - Pará
U - Santa' Catarina
G - Guanabara
V - Alagoas
H - Maranhão
X - Mato Grosso
I - Piauí
Y - Distrito Federal
J - Rio Grande do Norte
Z - Território do Amapá de ZAA a ZH9
L - Paraíba .
Território de Fernando de Noronha de ZIA a ZQ9
M - Minas Gera1s
Território de Rondônia de ZRA a A19
N -- Pemambuce
Território de Roraima de Z2A a Z 99

~

~
~

~

~

~

Ol

i"

o

~

ANEXO VII
LICENÇA PAgA APRENDER A CONDUZIR VE1CULO

A impressão Iar-se-á em papel fiduciário, contra falsíficaçâo que contenha em sua massa, confete ou fibra colorida.
A tarja será em alto relevo cie côr cinza e os dístlcos, nela inseridos
em negativo.
O fundo terá ímpressão antefotográfíca em côr marron e conterá,
ao centro, emblemas da República, em marcas d'água, côr marron escuro.
O texto será em côr preta.
r--~--------~---------~---T

,,
1
1
1

CONSELHO

NACIONAL

TRANSITO

DE

I
I
I

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

LICENÇA PARA APREiIIDER A CONDUZIR VEICUU

,
"

N"

ATÉ

VÁLIDA

I

I

1
1
I

1
1
I

_,1

"

NO"E

<I

1

LOe:NT1DAOE

<I

CATEOORlA

~I

'.">T"~TOR

CA"TE,u

loeu

DATA

l

.O

~<2na::.c.;

~n.con//d00 d/I:1/ndo S~??? ee

=-~..da

4"~

."

~...A..
~

,;7~

uPõoloO~A )

AUTO"'OADE:

"-

~_

;:"._!ã.Ln/~"..~
C

mO'

.....

/"'~

~

'""""""-

9,50
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"""'"

&.-.-;-' ~~ ....
-=-' /c>~",-' ~ .,.ro<"".
~4~":8=--u.. ~/"'/-

·"7
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ANEXO VIII
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇAO

, A impressão da Carteira Nacional de Habilitação Iar-se-á em papel
fiduciário, contra falsificação, que contenha em sua massa, oontetc ou
fibra. colorida.
A tarja será em alto relevo de côr azul e os dístlcos, nela inseridos,
em negativo.
Ú fundo ~,eráimpressão antefotográfica em cõr amarela e conterá,
ao centro, emblemas da Repúbhca, em marcas d'água, côr amarela escura.
O texto será em côr preta.

,,
1
,,

I
I

DE

NACIONAL

CONSELHO

TRANSITO

CARTEIRA NACIOjllAL DE HABILITAÇÃO

1
1
1
1
1

,
1

1
Nu~ERO

~I

_

~

CATECOR'A

_,1

~----""

"<I

----------

""
g:

)
FOTOGRAFIA
~ÁL"o~

ATi

__

,,

OE

,~_

( AUTO",oAOE

VÁLIDA

EM TODO

o

TERR1TORIO NACIONAL

9,50

NOME

Fl"'AÇAo

N.TU~A~IO~OE

N'.,CN.lI0.0e:

" ,,-

---"

NASCLMENTO

,"TAoo C"'~

OLHOS

C.BELoS

cuT'S

REGISTRO

r'H.f:('J'."

GERAI.

('''''''1('

SEcçkí

1.0;_ SER'.

ASS'HOTU"A

"

pORTOOOR

TEM FE~ PÚBLICA EM TODO

o

TERR1TORID

NACIONAL
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ANEXO IX
REGISTRO ,DA CARTEIRA NACIO/>lAL DE HABILITAÇÃO

A impressão rer-se-ã em papel fiduciário, contra relsíücação que contenha em sua, massa, conrete ou fibra colorida .
. A tarja serà em alto relêvo de côr azul' e os dístccos, nela inseridos,
em negativo.
O fundo terá impressão antefotográffca em oôr amarela erconterá,
ao centro, emblemas da. Repúbhca, em marcas d'água, cõr amarela es-

cura.

O texto será

em ,c61'

preta.

_,CONSELHO

NACIONAL

DE

TRANSITO

. DEPARTAMENTO DE TRANSiTO DE

REGISTRO DE CARTEIRA, NACIONAL DE HABILITAÇÃO

'"

"

•

'"

NOME

N"

Q'

CUn'"A

C'HGO~IA

LOCAL

[

(AUTORIOADE HP.OJoORAl

OATA

50' TEM VALOR

JUNTO

CARTEIRA

0.50

NACIONAL

RESPECTIVA
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ANEXO X

AUTORIZAÇãO PARA CONDUZIR VEíCULO

A impressão rar-se-á em papel fiduciário, contra falsificação que contenha em sua massa,confete ou fibra colorida.
A tarja será em alto relêvo de côr laranja e os dfstícos, nela inseridos,
em negativo.
O fundo terá impressão antefoto gráfica em côr azul e conterá ao
centro, emblemas da República, em marcas d'água, oôr azul escuro.
O texto serãem côr preta.

CONSELHO

NACIONAL

DE

TRANSITO

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

CONDUZIR IIElêuLO

VÁLIDA

N'

ATÉ

I

I

NOM~

s

-s
toENT'OAOE

CAnGORIA

COçA~

DATA

fOTO.RA"tA
~,50,!,OO

AUTO~'CACE

EXPEDIDORA

9,50

1("'1'11

DECRETO

NÇ! 62.128 - DE 16 DE
1968

JANEIRo' DE

Concede autorização para o funcionamento, daFacuuuuie de Medicina de
Mogi das Cruzes da crçasueaçôo
Mogiana de Educação e Cultura; no
sstcao de São Paulo
w

o Presidente da República, no' usa
das atribuições que lhe 'confere o
Item II. do a-rt. 83 da Constituiç-ã-o e

tendo em vista o que consta no pro ..cesso. nc MEC 15.126-66, decreta:
Art. '19 E' concedida autcnzacão
para o funcionamento da Faculdade
de . Medicina de Mogi das Cruzes da
Organização Mogiana de Educação l:l
Cultura, no Estado de São Paulo.
Art. 29 âate Decreto entrará 'em vigor na da ta da sua publicação.
Brasilia, 16 de janeiro de 1968;
147Ç! da Independêncra e 80Ç! da
República.
A. 'JoSTA E SILVA
Tarso Dutra
.
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DECRETO

NQ

62.129
DE 16
1968

DE

JANEIRo DE

Delega competência ao Ministro da
Agricultura para aprovar proíetoe.
especificações e orçamentos de obras
de construção ou de reforma, adotando o regime previsto na Lei nü-mero 1.489, de 10 de dezembro ce
1951, e dá outras providências.
o Presidente da Repunnca, ueanuo

da atribulçâo que lhe confere o artigo 83, item II, da Constltuíçâo. d"~
ereta:
Art. jc E' delegada competência ao
Ministro da Agricultura para aprova;
projetos, especifícaçôes e orçamentos
visando a execução de obras de construçâo eu de reforma" no ámbrto de

DECRETO N9 62,130 -

sua jurisdição administrativa, podendo, também.cadotar, no que se aplicar,
a regime da Lei no 1.489, de 10 de
dezembro de 1951, obedecidas as prescrições do Decreto-íei nv 200, no tocante ao processo de licitação e às do
Decreto-lei n Q 185, de 23 de fevereiro
de 1967, quanto à contratação de
obras e prevtsâo de preços.
Art. 29 aste Decreto entrará em Vlgor na data' de' sua publicação, revo
gadas as dísposrçôes em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1963;
1479 da. Independêncra e G09 da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Ivo Arzua Pereira
Hélio Beltrão

DE

16

DE JANE:J;Ra DE

1968

Aprova as Tabelas de Etapa e dos Complementos da Ração Comum é das
Rações Operacionais das Fôrças Armadas, para o primeiro semestre de
1968, e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o artigo 83, item rI,da Constituiçã-o, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as Tabelas de Etapa e dos Complementos da
Ração Comum e das Rações Operaclonala das Fôrças Armadas organizadas
na conformidade do que preceituam o parágrafo único do art. 88 e as alíneas
b e c, do art. 80, tudo da 'Lei no .4.328, de 30 de abril de 1964 (Código de
Vencimentos dos Militares)
Art. 2\1 Para execução das referidas Tabelas, que se· acham anexas a êste
decreto. serão obedecidas, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, as
Instruções que as acompanham.
Art. 39 O presente decreto terá vigência a partir de 19 de janeiro de
1968, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1968; 147Q da Independência e 809 da República.
A.

COSTA E SILVA

Augusto

Hamam~

Raàemaker Grünewala

Aurélio de Lyra Tavares
MárCio de Souza e Mello

RElGIAO, ZONA OU
LOCALIDADE

FIXA

PRESIDENCIA DA REP/JBLICA
ESTADO-MAIOR DAS FôRÇAS ARMADAS
COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS FÔRÇAS ARMADAS

de

Rerôrço

de

Quantitativo

VARIAVEL

Quantitativo

0,44
0,43

----0;36-0,34

0,33

1----0.33

(d)

Rancho
Majorado

(e)

Rancho
Majorado

de'

Rancho

NCr$

0.99
0,97

NCr$

(c)

1 - - - -0 ,65

0,99

-

-

I

."

1.98

1.,94

,~

.~

1,62
1,53
1,62

1,79
1,89

ETAPA COMUM

-Tipo

"'0

.1.,1'"

1

'

I .,"

144

136

_
_

1,32

,

I

.
.

1,49

US$
US$

1,72

US$ 2.25
uss 4.00
4.50
5:25

I

0,77
1,36
1~3_1_~
0,73- __'1,32
1.72
0 _ -I 1,49

0,73

Reforço de Rancho Majorado
Etapa Comum Tipo I
Etapa Comum Tipo II ou III
Etapa Comum I'ípo IV .. ,

0,50

.~'

0,51

0,56
0.83
-------0,54
0,81
--0-,77-0,51
0,54
0,81

0,65
- - _•._ ._--- , - -0,97
----

0,66

1-

NCrS
0,66

de

Rancho

o»

1,32
1,29

I~
0,43

NCr$

1,32
1.29

D";36
---0;34

0,37

1,11
1,08
1,02
1,08
1,02
0,99
0,99

Refôrc')

Tabela de Etapa das Fôrças Armadas para custeio da Ração Comum
- li? Semestre de 1968 -

Ii

I

I

Rio Grande do' Norte, Parama Pernambucc, Alagoas e 'r'e-ntonc
de Fernando de Noronha ..... I
Sergipe, Bahia, Anrolhos
...
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Gua- -I
nabara, 'I'rindade . ..... . . .
I
Sar Paulo
.
Paraná, Santa Catarina ... . . . .. -i
RHr Grande do Sul
.
1
Minas Gerais "ôexceto Triâ,ngülá'Mi- I
neíro . .
.
.. I
Mato Grosso .
1

Dis\Gr~ei~e~er.al: ..~~~~~: . ~i.~ng~~~
Observação:

Navios, em viagem no estrangeiro - para pagamento em dólar:
- Quantitativo de Subsistência
US$ 3 _00
-, Quantitativo de Rancho
US$ 1.00
- Refôrço de Rancho ou Quantitativo de Rancho ~lIajol'ado 'USS 1.50
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Tabela dos C01f.,plementos da Raçao Comum e das Rações Operacionais

19 Semestre de 1968
A -- COM:PLELY.::ENTOS

I -

ESCOLAR

1. MARTl-."'HA
NCl'$
1.1 -- :B:srola N>3..v al

----'- Colégío Naval
E"'COll?, ue Aprendizes. Marínheíros
, - nscoia de Marinha Mercante
1 .3 -- Escola ue Formação de Oficiais, da Reserva

0,35

1. 2 -

0,31

-

Escola de Formação de Reservistas Navais
- Oerrtrc .de Recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais
- Centro de Instrução e Adestramento Aero-Naval
- Centro de Jnstrucâo Almirante 'I'amandaré
- Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais
- Centro de Adestramento Almirante Marques de L-eão
-- Centro de Esportes da Marinha
-- Centro de Instrução Almirante Wandenkolk
-- Cursos ce Especialização para Oficiais
- Escola de Guerra Naval
- Escola de Torpedos, Minas e Bombas
.~
'EXf:RCITO
.... ~ - A endemia, Militar das Agulhas Negras
- Escola Preparatória de Cadetes
- Escola de Aperfeíçcàmento de Oficiais
- Escola de Sargentos das' Armas
2.3 -. Centro de Instrução de Guerra na Selva
- Centro e Núcleos de Formaçâc de onctaís da Reserva
- Cclégtos Míhteres
- Irscola ce ' Educação Física
- Escola de Equitação do Exército
- Escola de Veterinária
- Escola de Artilharia de Costa e Artilharia Anti-aérea
- Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
-- Escola de Comunicações
- Escola de Instrução Especializada
-- Escola de Material Bélico
- Inatttuto Militar de Engenhana
- Centro de Estudos de Pessoal
'............
3. AEn.oNAUTICA
3.1 - Escola de:' Aeronáutica
- Centro Técnico de Aeronáutíca
- Escola preparatória de Cadetes do Ar ..........••••
:302 -r- Escola de Especialistas da Aeronáutica
_: Escola de Oficiais Especialistas, e .de Infantaria de
Guerra ".

.

'............ .......•

Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica
-- Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica
~ Centro de Preparação de Oficiais da Reserva

0,27

0,35

0,27

0,31)
0,31

3.3 -

-

II - HOSPITALAR
Doentes sob rêgfma hospitalar
lU -

.l..

ESPECIAL

_.........

MARINHA
l.1 - Navios
J..l.l·-'Tanqu-es, Patrulhas e, Varredores (em viagens)
- Híurográfícos e íeroteíros (em viagens,
quando.' em efetivo servíço da especialidade)

0,27
0,30

ATOS DO PODER EXECUTIVO

c,

-.., Rehccacores de alto mar e Corveta (quando em viagem especffíca de socorro ou em
estado de pronto)
1.1.2 - Submarínbo (em viagem) . . . . . . . . . .. . . . . .
1.1.;:; - Pessoal de quarto 'à noite, em viagem
- Tripulação das embarcações de deaembar....
que de viaturas e de pessoal (quando em
missões de transportes ou de inspeção a
portos' ribeirinhos)
1.1.4 - Pessoal embarcado quando em viagem, prontddâc ou reparo fora da sede
- pessoal envolvido diretamente em operações
aéreas em Navios-Aeródromos (nos dias em
_. . . . . . . . . . .•
que houver operações)
1.2; ..- Escafandrístas. e homens-rãs
- Pàraquedistaa
-~ Policia da
Marinha
,..............
1.3 - Pâsto Oceanográfico da Ilha da Trindade........ ....
E;Xú:I-tCITO
2.1 - Organizações componentes do Grupamento de Unidades Escola
Polícia do Exército
1· Batalhã{} de Guardas
Regímento de Cavalaria de Guardas
Batathâo de Gua-rdas presidencial
c'ompanhía Mista de Transporte
-- Organízaçâo componentes da Divisão Aeroterrestre

219
NCr$
O,3i)

0,53

0,16

0,'32
0,17
1,18

0,-17

3. All:R0NAUTICA
3-.:' -- Poücía da Aerqnáutíca (subunídades)

E,qu:.pes de Páraouedístas do serviço de Busca e
Salvamento (PARASAR)
4. AE"R.ONAU'I'ICA E MARINHA
4.1 - Lanche de Bordo em aeronave (de 3 a 6 horas)

0,17

(mais de 6 horas) . . . ..

1,62
3,24

Unídedes denominadas de Fronteira, postos de
l"l'ont.eira, Guarnições de Fernando de Noronha e'
Abrolhos'.
.
,..............

V,37

5. EXÉRCITO E MARINHA

b.1 -

IV - REGIONAL
1. MARINHA
1.1 :.-. Depósitos de subsistência supridores
1.2 .- Diretoria de Intendência da Marinha,

0,09
0,33

a , EXÉRCITO

2.1 2.2 2.:3 -

Organizações Milita-res
?stabelecimentos de Subsistência. provedores
Diretoria de Subsistência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,Q6
0,09
0,27

3. AER01'TAUTJCA

::1.1 -

Organizações Militares:
Fundo de Manutenção de Rancho ...'..............
3.2 - órgão de Direção Especializada do Serviço de Interidéncía:
Complemento Regional propriamente dito
B. - RAÇõES OPERACIONAIS
Marinha, Exército e Aeronáutica ........•.......•...........

0,23

0,19
0,03

ATOS
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Instruções para aplicação das Tabelas
de Etapas e reenecticoe Complementos das Fôrças Armadas.

<Parágrafo único do, art. 88 da Lei
nc 4.328, de 30 de abril de 1964, e artigo 29 do Decreto nv 52.950, de 26
de novembro de 1963).
SEÇÃO I

Da Etapa

1. Etapa é a importância em dinhei-

ro destinada ao custeio da ração na
regíâo, zona ou localidade considerada.
~

1.1

A Tabela da Ração Comum,

que serve de base para o cálculo da
Etapa Comum, Tipo I, é a aprovada
pelo Decreto 60.915, de 30 de junho
de 1967.

2. Para efeito da Tabela de Etapas, serão as mesmas assim designa-

das:

A a)

Etapa Comum

Tipo I

Importância correspondente à
soma dos Quantitativos de Subsistência e de Rancho, nos ranchos de
cabos, soldados, marinheiros e taí-

feíros.
i» Tipo II
- Importância correspondente à sarna do Quantitativo de Subsistência
e do Reforço de Rancho, nos ranchos
de oficiais guardas-marinha, asplran-.
tes-a-oficial, aspirantes, cadetes, subtenentes, suborícíaís e sargentos,
c) Tipo lU
- Importância correspondente à soma dos Quantitativos de Subsistência
e de Rancho Majorado, nos, navios
de guerra, quando em viagens e n...'1.8
fôrças militares, quando de prontidão
ou em deslocamento em serviço ou
exercício fora da sede, para 05 cabos,
soldados, marinheiros e taífeíroe.
d)

Tipo IV

---..,. Importânéia correspondente à soma do Quantitativo de Subsistência e
do Refôrçc de Rancho Majorado nos
navios .de guerra, quando em vi~en~
e nas fôrças militares, quando de
prontidão ou em deslocamento em
serviço ou exercício, fora da sede, para oficiais guardas-marinha, aspirantes a oficial, aspirantes," cadetes, subtenentes, suboücraís e sargentos,

EXECUTIVO

B) Etapa Complementada
Importância correspondente ao
custeio da Ração Comum e dos Complementos destinados a atender ao
maior dispêndio energético decorrente
da natureza dos servtccc ,
C) Etapa Especial
- Importância correspondente ao
custeio da Ração Especial que se destina a atender às necessicaces peculiares a determínadag regiões ou situações em que se encontre o militar,
tendo em vista o seü emprêgo tático,
em campanha ou não, a natureza do
serviço ou a Ema condição de hospitalizado, a bordo de navio ou aeronave, internado ou outras.
Enquanto não forem organizadas as
tabelas da, Ração Especial, a Eta,pa
Especial corresponderá à Etapa Comum Tipo . . , Il, III ou IV, acrescida.
dos Complementos correspondentes.
2.1 - Para efeito de muníciamen.,
to da Etapa nas viagens de navio ao
exterior em que fôr' autorizada a despesa em moeda estrangeira, será observado o seguinte:
a) a partir do primeiro põrto estrangeiro, serácalculadD em moeda
estrangeira o Quantitativo do Rancho
ou Refõrço de Rancho, em suas modalidades;
b) a partir do 219 (vigésimo pri..
melro) dia da partida do último pór.,
to nacional, será calculado em moeda
estrangeira o valor da. Etapa.
2.2 - Nas viagens de navio ao ex~
tenor para as quais não- tenha sido
autorizada despesa em moeda estrangeira, o valor da Etapa será' igual ao
maíor fixado para o território nacío~

n~1.

3. No que rõr aplicável às Fôrças
Singulares, e como resultantes da adoção do regime de subsistência, o quantitativo de Subsístêncía se destina,
nas Organizações de suprimento de
gêneros de alimentação:
a) à aquisição dos gêneros de paiol
ou de subsistência integrantes das rações;
t» até o urníte de 20% do valor fixado, ao atendimento de despesas de:
armazenamento, conservação e
outras, inerentes ao respectivo runcíonamento ;
- salário ou gratificações especiais
do pessoal pago pelos recursos internos;
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aquisaçao de material de. aplica, ...
cão. de transformação e de consumo,
inclusive combustíveis;
~ manutenção e ,reparos nos bens
moveis (inclusive' viaturas) e imóveis.
3.1 - O/Quantitativo de Subslstência não atendera
às despesas de
transporte, que "devam ocorrer -a conta das dotações correspondentes.
4. O Quantitativo de subsistência
será pago pelos Orgãos de Finanças,
adiantadamente, de acôrdo com os
recursos dlaponíveís em cada Fôrça
Singular, aos elementos responsáveis
pelo suprimento.
5. No que fôr aplicável às Fôrças
Singulares, e como resultante do regime de Subsistência, a índemzaçâo
das economias de viveres às Unidades
Administrativas será realizada pelos
Estabelecimentos supridores de acôrdo com os preços dos artigos da 'I'abela da Raçâc Comum vigente, aprovados pelo Orgão de Direção Especializada do Serviço de Intendência da
respectiva Fôrça.
5.1 - Quando o preço de aqulsiçâc
fôr inferior ao aprovado, a íudenízação rar-se-à obedecendo àquele.
6. Quando não houver rancho próprio e em casos especiais, os comandantes, diretores cu chef-es das Organizações, poderão, mediante entendimento prévio, autorrzar a. utilização
de refeitórios de. outras Organizações
Militares situadas nas proximidades
üo local de serviço. O saque ou municíamento das E"tapas e Complementos, nesta situação, será feito de acõrdo com' as normas vigentes em cada
Ministério Militar.
7. Os Orgâos de Direção Especiaüzada do Serviço de Intendência dOS
Ministérios Militares, através de seus
Representantes na .Comíssâo ~~ Alimentaçâo das Fôrças Armadas, deverão fornecer, na época oportuna, ao
Estado-Maior das Fôrças Armadas,
todos os elementos básicos para a flxação.: semestral. dos valôres das etapaE" segundo normas e modelos aprovados pela referida comissão.
8. Aos civis abaíxovdíscrimínados,
que prestem serviços em Organizações
Militares que disponham de rancho
próprio organizado e cujo horário de
trabalho exija permanência por 8
(oito) ou mais horas diárias, poderá
S~r concedida, nos dias de efetivo ser-
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viço, a alimentação em espécie por
conta do Estado;
a) funcionários;
b) pessoal civil pago pelos recursos
próprios das Orgamízaçôes Militares
ou por fundos especiais;
c) estagiários;
d) irmãs de caridade contratadas
pelos hospitais e sanatórios;
e) internos;
j) aprendizes;
g) pessoal civil que, embora pa.gt"i
por verbas de outros Ministérios, esteja vinculado aos Ministérios Militares em virtude de contratos ou convênios.
8.1 A alimentação em espécie,
por conta do Estado, também poderá
ser assegurada aos Candidatos inseritos em exames ou concursos promovidos pelas Fôrças Armadas, quando
a localidade em que se realizarem as
provas nã-o comcírnr com a de sua resídência, nos dias em que permane-,
cerem à díeposiçâo da Organízacão
Milita-r,
8.2 - Os civis, membros ao ·corpo
permanente e estagiários da Escola
Superior de Guerra, professores das
Escolas Militares de nível superior e
as lrmâs de caridade vencem, para
efeito de saque ou munícíamentc,
Eta,pa Comum Tipo n.
8.3 - Para fazer face à alimentaçã-o do pessoal civil, nas .eítuacões
previstas, será o mesmo arranchado,
. em principio, para o café e almoço.
O saque ou munícíamento integral do
valor da Etapa Comum, para o pessoal civil que não fôr escalado para.
serviço diário com duração de 24 horas, dependerá de autorização mintatertal .
8.4 ~ Para os fins dêste artigo, U
valor da Etapa Comum Tipo I ou Ir
fixado para a região, zona ou localtdade será desdobrado em parcelas de
10 % para, O cai é, 50 % para o almóço e 40% para.o jantar.
8.4.1 - Nas Organizações sob o regime de subsistência será .observado
o seguinte:
a)
gêneros de paiol ou de subsís-.
têncía :.:- as quantidades por rereí..
cão obedecerão ao critério fixado peics Orgâos de Direção Especializada
do Serviço de Intendência da respectiva' Fôrça;
b) Quantitativo de Rancho seu
valor será desdobrado em parcelas ds
10, 50 e 40%, correspondentes ao café,
almôço e jantar, respectivamente.
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SEÇÃO 2

Do Fundo de zetocaaem e Lntercãmoto

9. Fica mantido o "Fundo de Estacagem e Intercâmbio" - (FEl), observado o seguinte:
9.1 - Da Receita
A receita do rrundode Estocagem e
Intercâmbio será constituída:
a) pela taxa de 3% (três por centco ,
calculada sôbre o valor total apurado dos, Quantitativos de subsistência
de todos os efetivos arranchados de
cada Fôrça Armada;
b) pela taxa de 3% (três por cento) calculada sôbre o valor total apurado dos Quantitativos de Subsistência da ração de forragem (somente
aplicável ao Exército);
c) pelos recursos provenientes de
J

outras fontes.
9.2 ~'Dos Fins
O Fundo de Estocagem e Intercâmbio tem como finalidade prtncípal incentivar os suprimentos de viveres e
forragens pelos Orgàos de Direção Especializada do Serviço de rntecenela de cada Fôrça Armada, através
de-investimentos de capital .
9.2.1 - Para consecução da fina-lidad-e citada, o Fundo de Estocagem
e Intercâmbio será empregado díre..
tamente pelos Serviços próprios:
a) na aquíaíção de gêneros e forragens, nos periodos ãe safra, nas
fontes de produção, com o objetivo de
manter os níveis mínimos preestabelecidos;
D)
no reaparelhamento, manutenção, ampliação e funcionamento das
Organizações envolvidas no _planeja...
mento, obtenção, contrôle, armazenamento, conservação e éístrtbutcão de
artigos de subsístêncta:
c) no financiamento da 'produção
de - gêneros componentes da Tabela da
Ração Comum, desde que cercado das
respectivas -garantias;
d)
em auxílios e empréstimos e
granjas, reembolsáveís e fazendas militares .

9.3 - D~ Administração
A administração do FEl ficará fi,
cargo dos Orgãos de Direção mspecía..
Itzada do Serviço de Intendência das
respectivas Fôrças, de acôrdo com as
instruções baixadas em cada Fôrça
Srngular .

9.4

~ Disposição Geral
percentagem de 3% (três POl'
cento) do FEl não está integrada no
Quantitativo de Subsistência e será
requisitada adiantadamente, na forma
prevista no item 4.

A

SEÇÃO 3

Dos Complementos

10. Emhipõtese alguma os

Compltj~

mentes poderão ser pagos em dinheiro.
11. Os Complementos compreendem
os seguintes tipos:
ESCOLAR - HOSPITALAR -ESPlWIAL E REGIONAL
ESCOLAR

12. O Complemento Escolar será
sacado ou municiado para os alunos
que tenham direito à alimentação por
conta do Estado e para os militares
que exerçam função de docência, ensino ou Instrução, durante os dias em
que tenham de permanecer na Orga..
nízaçâo.
HOSPITALAR

13. Os militares, quando baixados

aos hospitais e sanatórios militares ou
às enfermarias que per suas Instalações ou atrfbuíções se lhes equiparem e estejam em localidade onde
não existem Hospitais Militares, farão
jus a duas Etapas Comuns vigentes para a -regíão, zona ou localidade,
e mais o Complemento pertinente, a
uma delas e previsto para as Organíaações Hcspdtalares na tabela respectiva.
13.1 - Ficara a critério ela Diretc-.
na de Saúde de cada Fôrça SínguIar a designação das Organízações Militares que possuem Enrfennarias a
serem enquadradas neste item. .
ESPECIAL

14. Sômente o pessoal que efetivamente estiver de serviço à noite, nos
navios, em viagem, entre zero e oito
horas, fará jus ao munícíamento - do
Complemento Especial correspondente.
15, Em regime de pôrto, os submarinos, navios faroleiros, hidrográficos, rebocadores de alto mar, corvetas, navios tanques, navios patrulhas
e varredores teráo o mesmo munícíamente dos demais navios.
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16. O Complemento atribuído ao
pessoal embarcado destina-se a
custear n excesso de despesas nos
navios de guerra quando em viagens, prontidão ou reparo fora da
sede.
16.1 -- Quando, em viagens, houver necessidade de substítuíçáo de
gêneros em virtude de deterioração
ou perda-s, caberá o munícramento
de mais um Complemento até o limite do prejuízo apurado, devendo
o Comando' do navio justificar o
acréscimo verificado.
17. O munícíamcnto do Complemento Especial atribuído ao pessoal
embarcado não será concedido aos
submarinos, navios hidrográficos, raroleíros, rebocadores de alto mar,
corvetas, navios tanques, navios patrulhas e varredores, quando em vregem fizerem uso de Complemento a
êles previsto na Tabela dos Complementos da Ração Comum.
18. Os Escafandristas e Homensrãs, Páraquedístas; componentes de
Unidades ou Subuntdades de polícia,
de Guarda, do Grupamento de Unidades Escola, da Divisão Aeroterrestre, ou da Companhia Mista de
Transporte, e as equipes de Páraquedístas do Serviço de Busca e Salvamento (PARASAR) farão jus, DO
máximo, a cinco dias por semana ao
Complemento, que lhes 'é atrfbuído ,
19. O lanche de bordo das aerona~
ves será fornecido às tripulações e
aos passageiros que viajarem em objeto de servfço, instrução ou treinamente, com duração de vôo superior
a 3 (três) horas.
19.1 Os vôos de instrução ou
treinamento .' de âmbító das Organizações isto é, vôos locais, não darão
direito ao saque, devendo as despesas correr à conta doarranchamento normal.
19.2 - A percepção do lanche de
bordo nâo interfere com o direito à
ração ou diária de alimentação.

suprir deficiências dos recursos financeiros para a aquisição dos componentes da ração e para satisfazer
outros encargos inerentes ao planejam,ento, obtenção, produção, estocagem, conservação, 'transporte, preparo e distribuição de alrmentaçâo.
20.1 A parte do Complemento
Regional 'atribuída às Organizações
Militares será sacada ou municiada
mensalmente e abrangerá, no Exército - "ara as unidades fora do regime de; Subsistência --- a parcela
atribuída aos Estabelecimentos de
Subsistência provedores.
20.2 -A parcela destinada aos
Depósitos de Subsistência da Marinha e aos Estabelecimentos de Subsistência do Exército será sacada ou
requísttada dos respectivos órgãos de
finanças por estimativa, adiantadamente, na forma prevista no item 4.
No Exército, serão considerados os
efetivos arranchados e sob o regime
de subsistência e, na Marinha, os
supridos pelos Depósitos de Subsistência, revertendo a dos demais erettvos municiados para a Diretoria
de Intendência da Marinha.
20. 3 ~ O valor atrtbuído à Diretorta de Intendência da Marinha,
Diretoria de Subsistência do Exército ou órgão de Direção Especia1i~
zada do Serviço de Intendência da
Aeronáutica será .sacado ou requisitado dos respectivos' órgãos de finanças adiantadamente, 'por estimativa, na forma prevista no item 4.
20.4 - O saque Ou requisição do
Complemento Regional será feito independentemente de qualquer outro
Oomj.Iemento abonado.
20.5
A aplicação do Complemento' Regional e do saldo que venha a apresentar, .durante ou no encerramento do exercicto, obedecerá
às prescrições -especírrces de cada
Fôrça Singular, dentro da finalidade precípua do Complemento Regional.
SEÇÃO 4

REGIONAL

20. O Complemento Regional da
Etapa Comum, sacado sôbre o efetivo arranchado, destina-se a bem
assegurar a alimentação 'dos arranchados e será empregado no que rôr
necessário à satisfação das .necessídades impostas pela natureza dos
serviços de. rancho, bem como para

Das

Rações Operacionais

21. As Rações Operacionais, destinadas à alimentação em campanha,
serão custeadas por
quantitativo
próprio, saqadoou requisitado adíantadamente na forma do item 4,
pelo Depósito de Subsístêncta do Rio
de Janeiro, na Marinha, pela Díre-
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tona de Subsistência, no Exército e
pelo órgão de Direçã-o Especializada
do Servíco de Intendência da Aeronáutica,
calculado sôbre o total de

e

militares arranchados .
21.1 - A receita apurada para a
produçao das Rações Operacionais
corrstdtutrá um fundo especial intitulado Fundo de Rações 'Operac.o-

naís (FRO) destinado a atender

as

despesas com:
a) estudo, elaboração e expertmentacáo de protótipos;
i» transporte de material e pessoal, diárias de alimentação e pousada dos encacregados de cumprir
missões relacionadas com o fim' em

vista, quando não, forem atribuídas

essas despesas às dotações orçamentárias'
c) 'mostruários e publicações;
d)
custeio de produção, estocagnm
e dístrrbuíçâo para o consumo;
e) pessoal, material e serviços relacionados com o assunto, não previstos nas alíneas anteriores, anos
autorização pelas Diretoria de intendência da Marinha e do Exército' e pelo órgão de Direção Especializada do Serviço de Intendência

da Aeronáutica.

O Estado-Maior das Fôrças Armadas também manterá um
Fundo de Rações Operacíonais (FRO
- ENIFA) constituído de 5% (cinco
por cento) da arrecadação do quantitativo das Rações Operacíonals e
que lhes serão destinados pelas Fôrças Singulares, para atender às daspesas da Comissão doe Alimentação
das Fôrça Armadas na forma prescrita em 21.1.
21. 2.1 A autorização das despesas previstas no item '21.1, quando sé tratar do Fundo .de Racôes
Operacionais do E.t\fFA (FRO-E::vIFA)
é da competência do Presidente da
Oomtssâo -de Alimentação das Fôrças Armadas.
21.3 - Os recursos escriturados no
Fundo de Rações Operacionais .>18.0
ficarão subordinados à aplicação em
prazos fixos ou dentro do exercício,
sendo dispensadas, para as aquisições em geral e demais encargos do
Fundo, as Iícítaçôes, nos têrmos do
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1867.
21.4 N'Ü's dias de consumo da
Ração Operactonal o valor da Etapa Comum reverterá para o Fundo
de Rações operacionais.
21.2 -

SEÇÃO 5

Prescrições Diuersae

22. Os alunos dos centros, Escolas ou Núcleos de Formação de Oficiais da Reserva fazem jus à alimentação por ccnta do Estado, quando
em exercício e instrução que a justifiquem.
23. As Organizações de Subsistência da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica poderão suprir-se [''2-c1procamente, independente de licitaçêo.
24. No Ministéri-o dá Aeronáutica,
enquanto não ocorrer o desdobramento da estrutura básica estabelecida pelo Decreto nv 60.521, de 31
de .rnarço de rg,S7, caberá à Subdíretorra de Planejamento de Legislação da Diretoria Geral de Intendência a Dírecão Especializada das atividades relacionadas c-om o Serviço
de Subsistência.
DECRETO

N9 62.131
DE
JANEIRO DE 1968

16

DE

Considera "Serviço
Nacional Rere"Dante" as junções exercidas oeios
miutaree da Força Aérea Brasiletra na Força Internacional de h-merçencia da Organização das Nações Unidas na República do Cem-

ço.

o Presidente da Repúbüca, usando
das atribuições que lhe confere o 8.1't,
83, item lI, da Constituição, decreta
Art. 1Q Ficam consideradas (lama
-aervico Nacional Relevante" as funções exercidas pelos militares da Ir'crça Aérea Brasileira 'na Fôrça Internacional de Emergência, da Orgamzaçào das Nações Unidas, na Republíca do Congo (FENUC), no pertodo de 1960 a 1964.

Art. 29 reste decreto entrará em vigor na data de sua publrcaçào, 1'eVOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de
1968:
da Independência e 809 da
Repú.blica.
147'"

A. COSTA E SILVA
Augusto
Hamann

Raãenuücer

Grímeuxiui ,
Aurélio de Lyra Tavares
Márcio de Souza e Mello
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DECRETO NÇ' 62.132 - DE 16 fiE
JANEIRO DE 1968
Considera "Serviço
Nacional tcesetxinte" a missdo atribuída ao lJesmcarnentc Brasileiro e as Junções
exercidas por militares (J,as Fôrças
A.nnadas Brasileiras que integraram
a Força Lnteramericana de Paz, na

.[-i.c?pubtica Domerucama.
o Presidente da Repúblíca, usando
das atribuições que lhe contere o crt,
83, item II da Constltuiçâo, decreta;

Art. 1ç, Ficam consideradas como
"Serviço Nacional Relevante":
a) a rriíssào atribuída' ao Destacamenta
Brasileiro - FAIBRAS
críactc pelo Decreto nv 56.308, de 21
de maio de 1965, e extinto pelo Decreta nv 59.276, de 23 de setembro
de 1966. o qual, como Representante
0.0 Brasil, integrou a Fôrça Intemmertcana de Paz na República Domintcana, ínstdtuída por Resolução de 6
de maio de 1935, na X Reunião do
Conselho dos Ministros das Relações
Exteriores das Repúblicas Americanas.
as funções exercidas pêlos mlltteres
da Marinha de Guerra,
do
Exército e da Pôrca Aérea Brasfletra
no Comando e .no Estado-Maior da
Pôrca Interamericana de Paz na República Dcmínluana,v
b)

Art. 29 ·~ste decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revo.gadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de IDas;
147'" da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Aiumeto
Hamann
Grünewald

Rar],ema!cer

dendo ao que consta d-o processo M.J.
44.435, de 1966, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artdgc 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1931,
a "Faculdade de Serviço Social de
Campinas", COm sede em Campinas,
Estado de São Paula.
Brasília, 15 de janeiro de 1968·
147'? da Independência e 80'?
República.
A. COSTA E SILVA

da

Luis Antônio da Gama, e Sil"rJa

DECRETO NQ 62.134
JANEIRO DE 1968

DS

17-

DE

Declara de utilidade pública o "Sanatório Espírita Vicente de Paulo",
com sede em Ribeirão Préto, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, mando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo
83, item Ir, da Const ' 'lição e atendendo ao que consta do processo M ..J.
n9 56.775. de 1963, decreta:
Artigo único. E' declarada de útdlidane pública, nos tênues do artíg-r 19
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado C0Yl1 o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.,517, de 2 de maio de 1961,
o "Sanatório Espírtta V ·nte dê
Pau!')", com sede em Ribeirão Prêto,
Estado de São Paulo.
Brasília, 17 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

Aurelio de Lyra Tavares

A.

Mareio de Souza e Mello

Luís Antônio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.133
JANEIRO DE 1968

DE

16

DE

COSTA E SILVA

DECRETO N9 62.135
JANEIRO DE 1968

DE

17

DE

Declara de utilidade pública a "Faculdade de Seroico Social de Campinos", com sede em Campinas Es:~do de São Paulo.

Declara de utilidade pública a "Sociedade Feminina de Educação e Assistência", com sede no Estado da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
:83, item Ir, da Constituição e aten-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conter-a o artigo
83, item -'- , da Constdtulçâo e aten-
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dendc ao que consta do processo M.J.
35.196, de 1964, decreta:

Artrgc únaco , E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei no 91, de 28 de agôsto de 193,5,
combinado com o artigo 19 do Regu-

lamento aprovado pelo Decrete número 50.517, de 2 de maio de 1961,

a "Sccledade Feminina de Educação
e Assistência" com sede no Estado
da Guanabara.
Brasília, 17 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva
DECRETO N9 62.136 -

DE

17

DE

JANEIRO DE 1963

Declara de utilidade pública o "Liceu
Stüeeiamo do Salvador", com sede
em Salvador Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
83, item n, da Constituição e atendendo ao que consta do processo M.J.
51..3'76, de 1966, decreta:
Artigo único. E' declarada de útdlídade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
o "Liceu Salesiano do Salvador", com
sede em Salvador, Estado da Bahia.
Brasília, 17 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

da Lei no 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento -aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a "Missão Saleslana de Mato Grosso"
com sede em Cemno Grande - Estado de Mato Grosso.
Brasília, 17 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e Silva
DECRETO N9 62.138 JANEIRO DE 1968

DE

17

DE

Promulga o Convênio de Intercâmbio
Cultural, com o El salvador.

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nv 60,
de 1966, o Convênio de Intercâmbio
Cultural, assinado entre o Brasil e o
El Salvado:', no Rio de .raneíro, a 30
de novembro de 1965;
E havendo o referido Acôrdo entra;
do em vigor, de conformidade com
seu artigo XVI, a 4 de janeiro de 1968.
Decreta que o mesmo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 17 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
L..

COSTA E 8ILVA

José de Magalhães Pinto

COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama

DECRETO N9 62.137 JANEIRO DE

e
DE

Silva

17

DE

1968

Declara C. utilidade pública a "MissãoSalesiana de Mato Grosso".
com: sede em Campo Grande, Estaào
de Mato Grosso.
7

]

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
33, item lI, da Constituição e atendendo ao que consta do processo M.J.
44.285, de 1966, decreta:
Artigo único. E' declarada de útdlídade pública, nos têrmos do artigo 19

Convênio de Intercâmbio Cultural entre os Estados Unidos, do Brasil e a;
República de El Salvador

Os Governes dos Estados Unidos do
Brasil e d- República de El Salvador'
Convencidos de que, para o mais
amplo desenvolvimento da cultura
americana e da politica ínteramericana, é fundamental e necessário um
conhecimento mais íntimo entre OSpaíses do Continente;
Desejosos de incrementar o intercâmbio cultural, artístico e científico,
entre ambos os paises, tornando cada
vez mais firme a tradicional amizade
que une Brasil a EI Salvador;
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Resolveram celebrar um Convênio
de Intercâmbio cultural, e para êsse
fim nomeiam seus Plenlpotencíárlos,
a saber:
Sua Excelência o Presidente da
República dos Estados Unidos do Brasil, o Senhor Embaixador Vasco Tristão Leítâc da Cunha, Ministro de Estado das Relações Exteriores;
ISUJ, Excelência o Presidente da
República de EI Salvador. o Senhor
Doutor Roberto Eugenio Quirós, Ministro das Relações Exteriores;
Os quais, após haverem trocado os
seus Plenos Podêres, achados em boa
e devida forma, acordaram no seguinte:
Artigo I
Cada Parte Contratante se comprometea promover o intercâmbio
cultural, no seu mais amplo sentido,
entre brasileiros e salvadorenhos,
apoiando a obra que, em seu território, realizem as instituicões consagradas ao estudo, à pesquisa e à difusão das letras, das ciências e das artes do outro país ,
Artigo II
Cada Parte Contratante se compromete a estimular as relações entre os
estabeleclmentos de ensino de nível
superior de ambos os países e premoverá o intercâmbio de seus professôres, por meio de estágios no território
da çutra parte, afim de ministrarem
cursos ou realizarem pesquisas de sua
especialidade.
Artigo In
1. Cada Parte Contratante conslderará a possibilidade de conceder
anualmente bôlsas de estudo a estudantes pós-graduados, proffsslonais
liberais, técnicos, cientistas ou artistas, enviados por um país ao outro
para aperfeiçoarem seus conhecimentos.
2. Aos braaileíros e salvadorenhos,
beneficiários dessas bôlsas, será concedida dispensa de quaisquer taxas
escolares.

Artigo IV
1. Os diplomas escolares expedidos
pelos institutos de ensino médio de
uma das Partes Contratantes em fa-

vor de seus nacionais, depois de devídemente autenticados pelas respectivas autoridades educacíonaís, serão
reconhecidos pela Parte co-signatária
para efeito de ingresso em estabelecimento de ensino superior; caso em
que a admissão se fará sem necessidade de apresentação. de teses, prestaçao de exames ou pagamento de taxas, estando subordinada apenas à
capacidade de recebimento das instituições.
2. As 'autoridades educaclonals das
Partes Contratantes darã-o a conhece;, anualmente, par via diplomática, o número de estudantes da outra
Parte que poderão obter matrícula em
seus institutos de ensino superior em
virtude do presente Acôrdo.
Artigo V
1. Para continuação dos estudos
em curso médio ou superior serão
aceit-os os certificados .lesalízados de
-aprovaçâo nas séries anteriores cursadas, desde que os programas tenham, nos dois países. a mesma seriação e o mesmo desenvolvimento.
2. Na falta dessa correspondência
proceder-se-á à adaptação do currículo na forma prevista na legislação
do país onde os CurSDS tiverem prosseguimento.
3. Em qualquer caso, a transferência fica subordinada à prévia aceitação dIJ estabelecimento para o qual
o estudante deseja transferir-se.
Artigo VI
Cada Parte Contratante, quando
apresentados devidamente legalizados,
reconhecerá a validade, no Brasil e
em El Salvador, dos diplomas cíentítificos profissionais, técnicos e artísticos, expedidos por sem: Institutos
de .enslno superior para fins de matrícuja 'em cursos ou estabeleclmentos
de aperfeiçoamento ou de especialização.
Artigo' VII
Satisfeitas as exígênclas legais, os
diplomas e os títulos para o exercício
de profissões liberais e técnicas, expe,
dfdaa por ínstítutos de ensino superior de uma das Partes Contratantes
a naturais da outra, terão plena validade no país de origem do Interessado, sendo, porém, indispensável a autenticação de tais documentos.

Aros DO P.ODER EXECUTIVO

228
Artigo .VIII

As facilidades e vantagens do presente Oonvênío não concedem aos
portadores de diplomas o díreitovde
exercer a proríssão no país em que o
diploma fôr expedido,
Artigo IX
Cada Parte Contratante patrocinará a _ organização . períódíca de exposições culturais, técnicas, científicas
e de caráter econômico, bem corno de
festivais de teatro, de música e de
cinema documentário e artístico.
Artigo X
Cada Parte Contratante promoverá
acôrdos entre suas emissoras oficiais,
com o fim de organizar a transmissão
periódica de programas radiofônicos
de caráter cultural-Informativo, preparados pala outra Parte, e de dífundír, reciprocamente, seus valôres culturais e suas atrações turísticas.
Artig-o XI
Cada Parte Contratante favorecerá
a introdução em seu território de películas documentérías, artísticas e
educativas, originárias da outra Parte.
Artigo XII
Cada Parte Contratante Jacíütará,
sob a reserva única da segurança pública, a livre circulação de jornais,
revistas e publicações informativas,
assim- como a recepção de noticiários
rarhofômcos e de programas de televisão, originários da outra Parte.
Artigo XIII
1. Cada Parte Contratante protegerá em seu território os direitos da
propríer' -de artística, intelectual e
científica originária da outra Parte,
de acôrdo com as convenções internaclcnals a q» tenha aderido ou venha
a aderir no futuro.
2. Igualmente estudará a melhor
forma para conceder aos aut-ores da
outra Parte IJ mesmo tratamento que
o outorgado aos autores nacionais
para o recebimento de seus direitos.

Artigo XIV
Cada Parte Contratante facilitará a
admíssão em seu território, assim,
como a saída eventual, de instrumen..

tos científicos e técnicos, material
pedagógico, obras de arte, livros e documentos ou quaisquer objetos que,
procedentes da outra Parte, contribuam para o eficaz desenvolvimento
das atividades compreendidas no presente Convênio, ou que, destinando-se a exposições temporárias, devam
retornar ao temtónc de orrgem, respeitada-s em t-od-os os casos as disposições que regem o patrimônio nacional.
Artigo XV
1.
Para velar pela aplicação do
presente convênio será constituída
uma Comissão Mista Brasil - El Salvador que se reunirá.. , quando necessário e alternadamente, na capital
d03 respectivos países.
2. Na referida comissão deverão
estar representados o Mínístérío das
Relacôes Exteriores e o Mínístérío da
Educacâo da Parte Contratante em
cujo terrítorto se realizar a reunião e
a Missão Diplomática da Parte cosignatária. A Comissão será presldlda
po" um dos representantes do país em
que se reunír.
3. Caberá à referida Comlssâc estudar concretamente os meios mais
adequados à perfeita execução do presente Convênio, para. o que deverá
recorrer, sempre que necessário, à coIaboracão das autoridades competentes das Partes Contratantes, envídando esforços para criar condições propícias à realização plena dos altos
objetivos do presente Convênio.

Artigo XVI
O presente Convênio entrará em
vigor trinta dias depois da troca dos
Instrumentos de Ratificação, a- efetuar-se na Cidade de San Salvador, e
a sua vigência durará até seis meses
apó'J a data em que fôr denunciado
por uma das Partes Contratantes.
Em fé de que, os Plenipotenciários
acima nomeados assinam e selam o
presente Convênio em dois exemplares igualmente autênticos, nas línguas
portuguêsa e espanhola:
Feito no Ri,') de Janeiro, aos trinta
dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco. - Pelos
Estados Unidos do Brasil: Vasco Tristão Leitão da Cunha, Ministro de Estadodas Relações·Exteriores. - Pela
República de El Salvador: Roberto
Eugenio Quirõs, Ministro das Relações Exteriores.
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DECRETO N9· 62.139 - DE 17
JANEIRO DE 1968

DE

Reconhecimento àos C .rsos de Pstcclogia e de Jornalismo da Faculdade
àe Filosofia da universidade católica de Pernambuco.

o Presidente .da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
II, .do artigo 83, da conetttuícão, combinado com o artigo 14 da Lei nc ...
4.024. de 20 de dezembro de 1961 e,
tendo em vista o que consta do Processo MEÇjCFE nc 276 de 1967, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimenta aos Cursos de Psicologia e de
Jornalismo da Faculdade de Filosofia,
da Universidade Católica de Pernambuco, no mesmo Estado.
Art. 29 astc Decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Brasília, 17 de janeiro 'de 1968;
1470 da Independência e BO? da
Rrpública. .
A.

CesTA

Tarso

E

SILVA

tnara

DEC'RETO N9 62.140 - DE 17
JANEIRO DE 1968

DE

lnstitui Grupo de rraoatno. junto co
Mtnistério do Interior, pare estuaar
e propor meuutas tenaentev à racionalização da produção de nora de
juta na Amaz6nia.

o .Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo ar-tigo 83, item rr, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica Instituído um Grupo
de Trabalho, Junto ao Ministério do
Interior, para estudar detalhadamente
todos os estágios de produção da juta
na Região Amazônica, desde a cultura
da planta até a índustrialízaçâo da
fibra, e propor medidas tendentes à
racionalização da produção, no que
concerne à economia e mecanização,
com vistas à redução dos custos.

Art. 29 O Grupo de Trabalho será.
constituído por:
a) dois representantes do Ministério
do Interior, sendo um indicado pelo
Superintendente da SUDAM e um
pelo presidente do Banco da Amazônia S.A., homologados pelo Ministro
de Estado;
b) um representante. do Mínístérto
do Planejamento e Coordenação GeraI;
c) um representante do Ministério
do Transporte;
d) um representante do Ministério
da Fazenda;
e) um representante do 'Ministério
da Agricultura;
j) Um representante do Ministério
da Indústria e do Comércio;
g) um representante do Banco Nacional do.Desenvolvímento Econômico;
h) Um representante do Banco do
Brasil S.A.
§ 19 O Coordenador Executivo
do
Grupo de Trabalho será um dos representantes do Min'stérío do Interior,
escolhido pelo Ministro de Estado.
§ 29 O Grupo de Trabalho poderá
convocar representantes do setor privado ligado à indústria da juta, para
colaborar ou partlclpar dos trabalhos
do Grupo.
AI·t. 39 O Grupo de Trabalho deverá
estar instalado até 20 (vinte) dias da
publicação dêste Decreto e apresentará as suas conclusões no prazo de
60 (sessenta) dias contados da instalação dos trabalhos.
Parágrafo único. O Ministério do
Interior, dará apoio administrativo
necessário à realização dos serviços
do Grupo de Trabalho.
Art. 40 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação .
Brasília, 17 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Antônio Delfim Netto
Márto David Anàreazza
Ivo Arzua pereira
José Fernandes de Luna
Afonso ·A. Lima
Hélio Beltrãu
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DECRETO N9 62.141 -

DE

18

PODER

DE

J ANElRO DE 1968

Dispõe sôbre modalidades de garantias instituídas pelo Decreto-Lei ..
ns 167, de 14 de fevereiro de 1967;
08 emolumentos devidos pela niscrição das Cédulas de Crédito Runü e as penalidades a que se sujeitam Os Oficiais dos Cartórios do
Registro de Imóveis pela não obser....
vância dos artigos 34 a 40 do tnesmo diploma legal, e dá outras providências.

O PresidÉmte da. Repúblíca, usanco
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição e

considerando a conveniência de melhor especificar a natureza e o aicance do penhor e da hipoteca cedutac;
considerando que os emolumentos
1'1x:ados pelo art. 34 e seguintes do
Decreto-lei nc 167, de 14 de fevereiro
de 1967, devem ser rigorosa e uníformemente observados pelos Cartórios
de todo o terrfórto nacional;
considerando que a fixação de tars
emolumentos, além de visar aos aspectos de ordem econômica e social
relacionados como desenvolvimento
rural do Pais, resultou, também, da
justa avaliação da remuneração dos
serventuários, já que o processo a"
inscrição das Cédulas de Crédito Rural, é extremamente simpliflcado,po18
apenas requer a transcrição sumaria
dos requisitos essenciais, única e exclusivamente no Livro nc 9, mstíteudo pelo Decreto nv 61.132, de 3 co
agosto de 1967, e a segurança do ato
é completada com o simples erquívamente, em Cartório, de cópia auteutícacta da cédula levada a registre,
considerando que, em se tratando
de cédulas de crédito rural. o que se
Inscreve é a própria cédula e nao a
garantia de per si;
considerando que é Inallenávej : U
quota' de remuneração do Juiz de DIrerto da Comarca, por seus trabatnos
de correição dos livros e tnscrlçao uas
Cédulas de Crédito Rural;
considerando a necessidade de dl~"
eípünar, em tôdas as unidades da
Federação, a cobrança dos emolumentos estipulados em lei federal, para não sujeitar o ruralista às teceiae
regimentais, que encarecem sobremodo o crédito rural;

EXECUTIVO

considerando que, nos termos ao
artigo 78 do Decreto-Lei nv 167, de
14 de fevereiro de 1967, a inscrição da
cédula de crédito rural independe da
apresentação do Certificado de Cadastro expedido pelo Instituto Bras!...
reíro de Reforma Agrária, decreta:
Art. 19 O penhor e a hipotecá ala..
dos pelo Decreto-Lei nc 167,- de 14 de
fevereiro de 1967, nascem com a descrtçâo, nas Cédulas de Credito H.ural, dos bens oferecidos em garantia.
das dividas a que lhes correspondem,
e produzem todos os efeitos decorreutea de sua coneütuíção, a partir da
assinatura delas pelo emitente e pelo
terceiro prestante da garantia, se rôr
o caso.
Art. 2t,l Perante terceiros, ~ ortcaeíe do penhor e da hipoteca constituídos na forma do art. 1t,l, depende
da inscrição da cédula, apenas no 11VI'O nc 9, a que se refere o Decreto
nc 61.132, de 3 de agôsto de 1967.
Art. 39 Na descrição do imóvel em
que se acham os bens objeto do penhor a que se refere o inciso V dos
artigos 14 e 25 do Decreto-Lei nc 167,
de 14 de fevereiro de 1967, dispensase qualquer referência a títulos de domtnío e confrontações.
Art. 49 Os emolumentos devidos pelos atos de inscrição, averbação e
cancelamento das Cédulas de Crédito Rural, regem-se, em todo o território nacional; pelas normas dos arts.
34 a 40 do Decreto-Ieí nc 167 e do
Decreto nv 61.132, e não excederão
em hipótese alguma, das percentagens fixadas pelos arts. 34 e 35 do
mesmo Decreto-lei.
§ 19 Os emolumentos cobrados em
excesso serão restituídos em dôbrc,
sem prejuízo de outras penalidades
aplicáveis ao serventuário responsável.
§ 29 A restituição a que se refere
o parágrafo anterior destinar-se-à,
em partes iguais, ao apresentante do
título e ao Fundo Geral para Agrtcultura e Indústria - FUNAGRI,· do
Banco Central do Brasil, observados,
quanto a êste, os têrmos do parágrafo 39 do art. 38, do Decreto-Lei
nc 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Art. 59 A aplicação das multas e
penalidades estabelecidas neste De ...
ereto é atribuição do Juiz de Direito da Comarca ou de seu substituto
legal.
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Art. 69 A inscrição da cédula de
crédito rural Independe da apresentacão do Certificado de Cadastro expedido pelo. Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
Art. 79 aste Decreto eu trará em vlgor na da ta de sua publicação, revo ....
gadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1968;
147Ç1 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E

SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO 62.142 - DE 18
JANEIRO DE 1968

DE

Regulamenta o art. 5Ç1 da Lei Complementar nÇl 2, que dispõe sõore a
execuçao do disposto no art. 16, §
2 Q, da Constituição, relativamente à
remuneração dos verecco-es.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o art.
-33, inciso II, da Constituição, decre....
ta:
Art. 19 As populações, a que se refere o Art. 59 da Lei Complementar
ne 2. oe 29 de novembro de 1967, serão bàslcamente aquelas apuradas Pf'los censos decenaís de população realizados, no País, nos anos de müést1'110 zero.
Parágrafo único.
Define-se como
população apurada nos censos decenaís, a população -residente, isto f>, a
constituída dos habitantes moradores, presentes ou não no -domicilio a
época do recenseamento.
Art. 29 No intervalo dos anos de
milésimo zero serão utilizadas, otrngatõríamente, para efeito de auücação da citada Lei Complementar, estrmatívas ofíciaís de população calculadas para os anos de míléstmo
cínco, pelo Instituto Brasileiro de Estatística da Fundação IBGE, obedientes aos seguintes critérios:
a) A data de referência será a de
19 de julho;
b) Prevalecerá, nos .cálculos, a metodologia estabelecida pela Fundaç1ú:i
mGE para as estimativas ottctcts de
população.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 18- de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
L1tiS Antonio da Gama e Silva
Hélio Bettrão

DECRETO N.9 62.143 JANEIRO DE 1968

DE

18

DE

Dispõe sôbre o ouaaro ú"nico de Pe8~
soiü da Universidade Federal Rural do Rio Grasuie do Sul.

O Presidente da República, usan-_
do das atribuições que lhe confere
o art , 83, item II, da Constdtuíçâc e
tendo em vista o § 2.9 do art. 8. 9 da
Lei n.e 4.881-A, de 6 de dezembro de
1965, decreta:
Art. 1.9 Fica reestruturado, na forma do anexo, o Quadro de Pessoal
da Universidade Federal Rural do
RlO Grande do Sul, previsto pelo Decreto n.c 51.633. de 19 de dezembro de
1962 e que passa a denominar-se Quadro único de Pessoal.
Parágrafo único. A reestruturação
a que se refere este artigo é rena em
decorrência, do disposto nos arts. 6.9,
7.9, 8.0 , 56 e 57 da Lei n.v 4.881-A de
6 de dezembro- de 1965.
.
Art. 2.9 O Quadro único de Pessoal
de que trata êste Decreto constituíSe de Parte Permanente, Parte Tra:u.sitórta e Parte Suplementar.
§ 19 Integrarão a Parte Permanente os cargos em cormssâo, as runcões
gratificadas e os cargos necessários
ao funcionamento da Autarquia.
§ 2,9 A Parte j'ransrtóna será constitui-da de cargos enquadrados provisórtamente, enquanto permanecerem
nessas situações.
§ 3.0 A Parte Suplementar constitui-se de cargos extintos, que serão
suprimidos quando vagarem.
Art. 39 O provimento dos cargos
vagos, constantes do Quadro de que
trata o presente decreto, será processado mediante concurso público realizado pelo Departamento Administrativo do Pessoal Civil. salvo quanto
aos regulados pelo Capitulo III da
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Lei n.c 4.881-A, de 6 de dezembro de
1965.
ArL 45) Os cargos transferidos do
Quad:c . de Pessoal do Ministério da
Agrtcurtura, bem como DoS íntegrantes

EXECU'.cIVQ

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° Os trabalhos do '.1T
serão desenvolvidos
com apoio.
básico r.; integração em um núcleo
central, constituído pelos reptesentantes do Ministério do interior, do Ministério do Planejamento, do Ministério das Relações.
Exteriores, do .Conselho de Segurança Nacional, do Estado-Maior
das P'ôrçaa Armadas e da8upertntendêncía do Desenvolvimento
da Amazônia (SUDAM)."

das antigas varres Permanente e Especial do QuaaJc de l;'---h"Oal da

\j.'1I-

versrcade Federal Rural
do ruo
Grande do Sul, continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes
Art-. 5.9 A despesa com a execução
dêste decreto contínua-a a ser a-eudida celas dotações orçamentártas,
próprias da Universidade Federal Ru-.
ral cr. Rio Grande do Sul.

Art. 69 Somente poderá haver provimento de cargo do Quadro üU1GO
de Pessoal a que se refere o art. 2.9.
se houver saldo na conta corrente da
verba de Pessoal, satisfeitas 43 demaís exigências lega ts.
Art. 7.9 O órgão de
pessoal
da
Universidade apostilará os títulos dos
funcionários abrangidos- por este deereto, observando, em cada caso. o
disposto no art. 188, da Lei número
1. 711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 8.9 As. vantagens tinanceíras
decorrentes dêste decreto vígornrâo a
:partir de 1.9 de janeiro de 1966, n a
forma do art. 72 da Lei n.? 4.831-A,
de 6 de dezembro de 1965,
Art.. 9.9 nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 18 de janeiro de 1968;
147" da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra
O anexo-

.a que se refere o artigo

19 foi publicado no
fevereiro de 1968.

D.a. ele 2 de

DECRETO NQ 62.144
JANEIRO DE 1968

DE

18

DE

Altera a Tedação do art. 39 do Decreto n 9 61.330, de 11 de setembro de
1967.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o art.
83) item II, da Constituição, decreta:
Art. 19 O art. 39, do Decreto ; .. ,
ne 61.330, de 11 de setembro de 1967,

Art. 29 Este Decreto entrará
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de
1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.
A.

COSTA E

SILVA

José de' Magalhães Pinto
Afonso A. Lima

DECRETO N9 62.145 JANEIRO

DE 19 DE

DE 1968

Aut:ori.zação para funcionamento da
Escola de Engenharia Industrial se
São José dos campos
São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
II, do art. 83 da Co-nstituição, combinado com o disposto no art. 23 do
Decreto-lei nv '421, de 11 de maio de
1938, e tendo em vista o que consta
do Processo M.E.C. nc 23.227-67, decreta:
Art. 19 E' concedida autortzaçâo
para o funcionamento da Escola de
Engenharia Industrial de São José
dos Campos, situada na mesma cidade do Estado de São Paulo.
Art. 29 :itste decreto entra em VIgor
na data da sua publicação.
Brasília, 19 de janeiro de 1968;
da Independência e 80? da
República.

'1479

A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra
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DECRETO N9 62.146
JANEIRO DE

DE

19

DE

1968

Concede à sociedade E. C. de W itt &
Co. Ltâ, autorização para cOnt~
nuar a funcionar na República do
Brasil.

o

Presidente da República, usando
da atríbuiçào que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição e n1S
têrmos do. Decreto-Ieí vnv 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade E.C. de Witt & Co. Ltd., com
sede em oroydon, gurrey, Inglaterra.
autorizada a funcionar através de Deeretos Federais, o último dos quais
sob o número 61.27'0 de 4 de setembro de 1967, autorízacão para continuar a funcionar na L=tepl1~JI_1C~~ do
Brasil, com o capital
Iesttnacío às
operações da filial brasileira elevado
para NCr$ Iüã. 017,68 (cento f:' cinco
mil, dezessete cruzeiros TI )\fOS e scssenta e oito centavos), por meio da
correção monetária 10s -aíores do
Ativo imobilizado nos ~81':nnS da Lei
número 4 357, de 16 de julho [18 1964,
consoante resolução aprova-ra em
Assembléia Geral de Acíonrstus rea
lizada a 30 de junho de l')IU. mediante as cláusulas que acompnnnam o
o Decreto número 1.95ü, de 26 de dezambru de 1962, assinadas pelo Mínistro . de Estado da Indústrta e do
Comércio obrigando-Sê a tn,~:;;r(ln. sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor. ou que
venham a vigorar, sôbre o objS'to da

presente autorízaçâo.
Brasília,

1479

da

República.

19 de janeiro
Independência. e

A. COSTA E

:963;
809 da.

de

SILVA

JOsé Fernandes de Luna
DEGRETO N9 62.14'7 ~
.JANEIRO DE 1916-8

DÊ

19

DE

Reconhecimento da F a c u l d a à e de
Ciências Econômicas e AdministraUvas do Vale do Paraíba ~ São
José dos campos ~ SP.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Item
II do artigo 14 da Lei nv 4.024, de
2':J de dezembro de 11l61, e tendo em

v'sta o que consta do Proc. M.E.C.
n9 72. 323-f7, decreta:
Art. 1ÇI É concedido reccnnecímento
à Faculdade de Ciências Eoonômtcas
e Administrativas do Vale do Par8Jba, sediada em São José dos Cam ocs.
Estado de São Paulo.
Art. 2\1 âste Decreto 'entra em
gor na rtate da sua publicação.

';'-1-

Brasflia, 19 de janeiro de U;;-j8:
1479 da Independência e 80\1 li?
República.
A.

COSTA

E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO 62. 148
JANEIRO DE

~ DE

19

DE

1968

Regula a prestação àe garantía ao
Banco àa Amaeõtüa S.A. pelas pre.:
feituras Municipais.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe conrere o 9J:tígo 83, item II, da Constituição, deereta:
AJ:t. 19 O Banco da Amazõula E. r..
(EASA) poderá receber, em garantia
dos empréstimos que fizer às Prefeíturas Municipais, para jnvastuu mtos,
fi quota, que couber a cada prefeitura
devedora, no Fundo de Partícipaçac
referido no artigo 26 e seu'} 19 , da
Ccnstttuíção.
Art. 29 A garantia de que trata o
artigo anterior será prestada medíunte autcrtzaçâo legislativa da Câmara
Municipal do Município devedor.
Art. 39 Os contratos de fínanclamentes feitos de acôrdo com êste Decreto conferirão autorriàtícamente 0.0
Banco da Amazônia S. A. o poder de
receber a quota dada, em garantia p'~-'
la prefeitura, junto ao Banco do Brasil S. A. ou a qualquer Repartlçêo
Federal encarregada da respectiva
distribuição .
Art. 49 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-.
rio.
Brasil!a, 19 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da.
República
A. COSTA E SILVA
Afonso A. Lima._
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DECRETO 62.149
JANEIRO DE

19

DE

DE

1968

Declara de utilidade pública, para fins

de

aeeapropriaçãc

pelo

Depprta-

menta Nacional de Obras Contra
as Sêcas - DNOCS -, a tirea de
terreno que especifica, para construção da bacia hidráulica do Açude
PUblico Pedras Brancas, no MuniCípio de çuueaaa, Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
da a.tribuiçao que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Lei nc 3.3-65, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei

n'" 2. 786, de 21 de maio de 1956, de-

creta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desuproprlaçâo

pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS -, a área
de terreno com 134.505.000 m2 (cento
e trinta e quatro milhões, quinhentos
e cinco mil metros quadrados), representada na planta que com êste baixa,
devidamente rubricada pelo secretarfo-Geral do M~nístério do Interior,
necessária a Implantação do Projeto
da Bacia Hídráullca do Açude Públi00 Pedras Brancas, no Munícípío de
Quixadá, Estado do Ceará, aprovado
pela Portaria nc 2-DPEP-67.
Art. 29 A desaproprfaçâo a que se
refere êste 'Decreto é considerada de
urgência para efeito do art. 15 do
Decreto-lei nc 3. 3<S5, de 21 de junho
de 1941.

Art. 39 astc Decreto eptrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19· de janeiro de 1963;
147Q da Independência e 809 ca
República
A. COSTA E SILVA

.Afonso A. Lima.

DECRETO N9 62 .150

~

DE

19 DE

JANEIRO DE 1968

Promulga a Convencão n.9 111 da OlT
sôbre üíecrímínucão em matéria de
emprêgo e pratissão,

o

Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo

no 104, de 1964, a Convenção no 111
sôbre Díscrtmínacãc em Matéria de
Emprêgo e Ocupação, adotada pela
Conferência Internacional do Trabalho em sua
quadragésima-segunda
sessão, a 25 de junho de 1958;
E havendo a referida Convenção entrado em vigor, em relação ao Brasil,
de conformidade com o artrgo 8, parágrafo 39, a 26 de novembro de 19ti6,
isto é, doze meses após o registro do
Instrumento brasileiro de ratdífcacão
efetuado pela Repartição Intemaolonal do Trabalho a 26 de novembro de
196'5;

Decreta que a mesma, apensa, por
cópia, ao presente decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Brasília, 19 de janeiro de 1968;
14'i9 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José de Magalhães Pinto
CONVENÇÃO 111

conocncao concernente à discriminação em matéria de emoreço e profissão
.

A Conferência Geral da Organízação Internacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pelo Conselho de Admíníatração da Repartição
Internacional do Trabalho e reunida
a 4 de junho de 1958, em sua quadragésíma-segunda- sessão;
Após ter decidido adotar diversas
disposições relativas à discriminação
em matéria de emprêgo e profissão,
assunto que constitui o quarto ponta
da ordem do dia de sessão:
Após ter decidido que essas díspostcões tomariam a forma de uma convenção internacional;
Considerando que a Declaração de
Pilartélfta afirma que todos os sêres
humanos, seja qual fôr a raça, credo
ou sexo têm direito ao progresso material e desenvolvimento espírttuaj em
Iíberdade e dignidade, em segurança
econômica
e com
oportunidades
iguais;
Considerando, por outro lado, que ti.
discriminação constrtui uma violação
dos direitos enunciados na Declaração

ATOS

Universal dos Direitos do Homem,
adota. neste vigésimo quinto d~.a de
junho de mil novecentos e cinqüenta
e oito, a convenção abaixo tr~nsc!:ita
que será denoml'nada conve.nçao so~re
a discriminação (emprêgc e profrssão), 1958.
ARTIGO 1 9

1. Para Os fins da presente convencão. o têrmo "discriminação" compreende:
a) Tôda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, côr, sexo,
religião, opinião política, ascendência
nacional ou origem social, que tenha
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprêgo ou profissão;
b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de
oportunidades ou tratamento em matéria de emprêgo ou profissão, que podená ser especificada pelo Membro
interessado depois de consultadas as
organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando
estas existam, e outras organísmos
adequados.
2. As distinções, exclusões ou preferêncías fundadas
em qualificações
exigi-das para um determinado em ..
prêgo não são consideradas como discriminação.
3. Para os fins da presente convencão as palavras "emprêgc" e "proffssão" incluem o acesso à Jormaçâo profissional, ao emprêgo e às diferentes
profissões, bem como 2,S condições de
emprego.
ARTIGO
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29

Qualquer Membro para o qual . a
presente convenção se encontre em
vigor compromete-se a formular e
aplicar uma política nacional que tenha por fim promover, p01' métodos
adequados às circunstâncias e aos
usos nacionais, a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprêgo e prcrrssão, com o
objetivo de eliminar tôda díscrímínação nessa matéria.
ARTIGO 3(1

Qualquer Membro para o qual a
presente convenção se encontre em

vigor deve, por métodos adequados às
circunstâncias e aos usos nacionais;
a) Esforçar-se por obter a colaboração das organízaçôes de emprega-dores e trabalhadores e de outros ergamsmog apropriados, com 1) .rím de fa~
vorecer a aceitação e apírcaçâo desta
política;
D)
Promulgar leis e encorajar os
programas de educaçê.o próprios a assegurar esta aceitação e esta aplícacão:
~ cf Revogar tôdas as disposiçõ-es le-

gislativas e modificar- tõdae as disposições ou práticas, adrrurustratívas que
sejam Incompatívers com a referida
política.
d) Seguir a rcrenca política no que
diz respeito a empregos dependentes
do contrôle direto de uma autoridade
nacional;
e) Assegurar a aplícaçâo da referida política. nas atividades dos serviços
de orientação profissional,formação
profrsstonal e colocação dependentes
do contrôle de uma autoridade nacional;
j)
Indicar, nos seus relatórios
anuais sôbre a apücaçác da convenção, as medidas tomada-s em conrormidade com esta política e os resultados obtidos.
ARTIGO

49

Não são consideradas como discriminação quaisquer medidas tomadas
em relação a uma pessoa que, índívídualmente, seja objeto de uma suspeita legítima de se entregar a uma atividade prejudicial à segurança do Estado ou cuja atividade se encontre
realmente : comprovada, desde que a
referida pessoa tenha o direito de recorrer a uma instância competente, estabelecida de acôrdo com a prática
nacional.
ARTIGO 59

1. As medidas especiais d-e proteção

ou de assistência previstas em outras
convenções ou recomendações adotadas pela Conferência Internacional do
Trabalho não são consideradas coroa
díscrímmaçâo .
2. Qualquer Membro pode, depo-is de
consultadas às organízaçôes representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas eX~'iam, definir como nâo dtscrtmínatórías quaisquer outras medidas especiais que tenham por
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fim salva.r.tardar as necessidades par-

em seguida, poderá denunciar a pre-,

ticulares de pessoas em relação às
quars a fi trfbuíçào de uma proteção ou
assístêncíu especial seja de uma ma-

sente convenção no término de cada
perí-o-do de dez anos, observadas ascondições estabelecidas no presenteartigo,

neira geral, reconhecida como necessária, por razões tai3 çomo o sexo, a
invalidez, os encargos de famíha Ou
o nível social ou cultural.
ARTIGO 61,\

Qualquer membro que ratdfícer a
presente convenção comprotn-te-ve a
aplicá-la aos território" não merropolitanos. de acôrdo com as rlispu,,;ições
da Oonstrtuíçâo da Organização rnternacional do Trabalho.
ARTIGO

'79

As rc tíf'Icaçôes formais da presente
convençân serão comunícadas ao Dír-eter-Geral ia Repartícac Intemacíonal do Trabalho e por ele registradas.
.\RTIGO 8°

1 A presente convenção sómente
vinculará Os Membr-os da Organização
Internacional do 'I'r abcrf-o cuja ratificação tiver sido registrada pelo Diretor-Geral.
2. A convencác entrará em vígor doze meses após regrstrndas pelo Diretor-Geral as ratífícacõea de dois dos
Membros.
3. Em seguida, esta convenção entrará em vigor, para cada Membro,
doze meses após a da!a do registro da
respectiva raürícaeão.
ARTIGO 9 9

1. Qualquer Membro que tiver ratificado a presente convenção pode
denunciá-la no término de um período
d-e dez anos após a data da entrada
em vigor inicial da conveneâo por um
ato comunicado ao Drretor-Geral da
Repartição Internacional do Trabalho
e por êle registrado.
A denúncia só produzirá efeito um
ano após ter sido registrada,

2. Qualquer Membro que tiver ratificado a presente convenção que, no
prazo de um ano, depois de expirado
o período de dez anos mencionados no
parágrafo anterior, e que não fizer
uso da faculdade de denúncia pr evísta
no presente artrgo, ficará vinculado
por um novo período de dez anos,e,

ARTIGO 10

1, O Diretor-Geral da Repartíçâo
Internacional do Trabalho notificara
a todos. Os Membros da Organização
Internacional do Trabalho o registrei
de tôdas as ratificações e denúncias
que lhe fôrem comunicadas pelos
Membros da Organização.

2. i_o notrücar aos Membros da Organização o registro da segunda. ratlficação que lhe tiver sido comunicada

o Diretor-Geral chamará a atenção
dos Membros de Organização para a·
data em que a presente conven-âo en~
trará em vigor.
ARTIGO 11

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará
ao gecretáric-Geral das Nações Unida, para efeitos de registro de acerco
com o artigo 1029 da Carta das reações.
UJ.11da-s, inform... çÕ'2'5 completas a respeito de tôdas as ratificações e to-tos
os atos de decúncla que tiver regístrado, nos tê-mo, dos arbígos or-cedentes.
ARTIGO 12

Sempre que o julgar necessárto, O·
Conselho de Adrmnístracáo da Repartlçào Intemacír.na! do Trabalhe. spresentará " Conferência Ger-al um relatório sôbra a apücaçào la oresente
oonvençâo e decidirá da ooortuntdade
de inscrever na ordem do dra da
Conferência a questão da sua revisão
total OU parcial.
MiTIGO

13

1. No caso de a Conferência adotar
uma nova convenção Que implíqu e em
revisão "J01-a,J ou parcial da ores ente
convenção. 'i;, salvo disposição e:11 contrário da- nova convenção:
a) A ratificação da nova convenção
doe revisão por um Membro impttcará
ipec jure a denúncia imediata ela pres-ente convenção, não obstante o disposto no artigo 99, e sob reserva de
que a nova convencê-i de revisão tenha entrada em vígor ;
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b) A partir da data da entrada em
'vigor da nova. convenção, a presente
ct.nvenção deixa de estar aberta à
ratificação dcs Membros.
2. A presente convençâo continuará,
todavia, em vigor na sua forma e con..
teúdo para 05 Membros que a tiverem
.ratifícado, e que não ratlf'ícarem a
-convençâc de revisão.
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cutada e cumprida tão inteiramente

corno nela se contém.

Brasília, 19 de janeiro de 1988;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Jose de lrIagalhães Pinto

a

ARTIGO lq.

As versões Irancese e mglêsa do
texto da presente convenção fazem
ígualmen te f é.
O texto que precede é o texto autêntíco da co-nvenção devidamente adotada pela Conferêncla Ge-al da Organização' Jnternacíonal do Tr·3.bal110,
em sua quadragésima-segunda sessân,
que se reuniu em Genebra e que foi
encerrada a 26 de junho de 1958.
Em fé do que, assinaram a 5 de julho de 1958:
o Presidente da Conferência
B. K. DAS.

o Diretor-Gera: da Repartição Internacional do Tr<i 'aalho, David A.
}lforse.

DECRETO N9 62.151
JP,NEIRO

DE

DE

19

DE

1968

Promulga a Convenção da OIT. mimero 115 sôbre a proteção contra
as radiações ionizantes.

o

Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo numero 2, de 1964, a Convenção nv 115
relativa à Proteção dos Trabalhadores contra as Radiações Ionizantes,
adotada. pela Conferêncía Internacional do Trabalho, a 22 de junho de
1960, por ocasião da sua quadragésima-quarta sessão;
E havendo a referida Convenção
entrado em vigor, em relação ao Brasil, a 5 de setembro de 1967, isto é,
doze meses após o Instrumento brasileiro de ratificação haver sido registrado pela Repartição Intemacíonal do Trabalho, a 5 de setembro de
1966;
Decreta que a mesma, apensa, por
copia, ao presente decreto, seja- exe-

Convenção (nl! 115) relativa
proteção dos trabalhadores contra as radiações ictiizcntee, adotada peía
Conterénciá Internacional do 'Trabalho na sua qiuuiraçéeima-çuortc
sessão, Genebra, 22 de junho de

1960.
A Conferêncía Geral da Organizaçâo Internacional do 'Trabalho, convccacla em Genebra pelo Conselho de
Administração da Repartdçào Inter-.
nacíonal do Trabalho, e tendo-se ali
reunido em 19 de junho de 1960, em
sua quadragésima-quarta sessão,
Depois de haver decidido adotar cuversas proposições relativas à proteção dos trabalhadores contra as radiações ionizantes, questão que constitui o quarto ponto na ordem do
dia da sessão;

Depois de haver decidido que êSS:-1S
proposições tomariam a forma de uma
convenção internacional, adota, nesse vigésimo segundo dia, junho de mil
novecentos e sessenta, a presente
convenção, que será denominada
Convenção eõore a proteção contra as
mdiaçôes, 1960:
PARTE 1

DISPOSIÇÕES
ARTIGO

G~RAIS

19

'I'cdo Membro da Organização Internacional do Trabalhe que ratificar
a presente convenção se compromete
a aplicá-la por meio de leis ou regu-.
lamentos, coletâne8,sde normas prà-,
tlcas ou por outras medidas apropriadas. Ao aplicar as disposições da convenção, a autoridade competente consultará representantes dos empregados e trabalhadores.
ARTIGO 29

1. A presente convenção se aplica
a tôdas as atividades que acarretam
a exposição de trabalhadores às radiações ionizantes, durante o trabalho.
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2. A presente convenção não se
aplica às substâncias radioativas, seladas ou não, nem aos aparelhos geradores de radiações ionizantes, que,
em razão das fracas doses de radiações ionizantes que podem emitir, ficarão isentos da sua aplicação segundo um dos métodos a serem empregados para aplicar a convenção, previstos no artigo 1ÇI
ARTIGO

PARTE Ir -

ARTIGO

mentos, tôdaa as medidas adequadas
serão tomadas para assegurar uma
proteção eficaz dos trabalhadores contra as radiações ionizantes, do ponto
de vista .da sua saúde e segurança.
2. Com êsse' fim, serão adotadas
normas e medidas necessárias, e 6e"
râo postas à disposição as informações - essenciais para a obtencâo de
uma proteção eficaz.
~
3. Para que tal proteção eficaz seja
assegurada:
a) as medidas para a proteção (ias
trabalhadores contra as radiações ionizantes, adotadas após a ratificação
da convenção por um Membro, deverão estar de acôrdo com as disposições da convenção.
b) O Membro interessado deverá
modificar, logo que possível, as medidas que êle próprio houver adotado
antes da - ratificação da convencão,
para que elas fiquem de acôrdo com
as disposições desta, e deverá estimular a modificação no mesmo sentido
de tôdas as outras medidas que igualmente existiam antes da ratificação;
c) o Membro interessado deverá
enviar ao Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho, quando da
ratificação da convenção, uma declaração indicando de que maneira e a
que categoríaa de trabalhadores se
aplicam as disposições da convenção,
e deverá levar em conta, em seus relatórios sôbre a, aplicação da .convenção, todo progresso realizado nessa
matéria;
ti) ao término de um período de
três anos após a entrada em vigor
inicial da presente convenção, o Conselho de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho apresentará à Conferência um relatório especial relativo à aplicação da alínea
"b" do presente parágrafo, contendo
as propostas que julgar oportunas em
vista das medidas a tomar a êsse respeito.

49

As atividades visadas no artigo 2~
devem ser organizadas e executadas
de maneira a assegurar a proteção
prevista nesta parte da convenção.

SI?

1. A luz da evolução dos conheci-

MEDIDAS DE

PROTEÇãO

ARTIGO

59

Todos os esforços devem ser feitos
para reduzir ao nível mais baixo possível a exposição dos trabalhadores
às radiações ionizantes e qualquer exposição inútil deve ser evitada portôdas as partes interessadas.
ARTIGO

6Ç1

1. .Ai; doses máximas admissíveis de
radiações ionizantes provenientes eIe
fontes exteriores ou interiores ao orA
ganismo, assim como as quantidades
máximas admissíveis' de substâncias
radioativas introduzidas no organismo, serão fixadas, em contormídade
com a parte 1 da presente convenção, para as diferentes categorias de

'trabalhadores.

2. Essas doses e quantidades máximas admissíveis deverão ser constantemente revistas à luz dos conhecimentos novos.
ARTIGO

7Ç1

1. No que diz respeito aos traba-

lhadores que são diretamente dedicados a trabalhes sob radiação níveis adequados devem ser fixados, em
conformidade com as disposições do
artigo 69:
a) de um lado, para os que têm
dezoito anos ou mais;
b) de outro lado, para os menores.
de dezoito anos.
2. Nenhum trabalhador com menos
de dezesseis anos deverá ficar sujeito a trabalhos que acarretem a emissão de radiações ionizantes;
ARTIGO

8Ç1

Níveis adequados devem ser fixados,
em conformidade com as disposições
do artigo 6i?, para os trabalhadores
que não são diretamente sujeitos a
trabalhos sob radiação, mas que per..
manecem ou passam em lugares onde
podem estar expostos às radiações
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ionizantes ou às substâncias radioativas.
ARTIGO 99

1. "Uma sinalização adequada dos
perigos deve ser utilizada para indicar a existência de riscos devido às
radiações ionizantes. Tôdas as informações que possam ser necessárias
sôbre o assunto devem ser fornecidas
aos trabalhadores.
2. Todos os trabalhadores diretamente sujeitos a trabalhos sob radiação devem ser devidamente instruídos, antes e durante a sujeição a
'trabalhos, acêrca das precauções a
tomar para sua segurança, e para a
proteção de sua saúde, assim como
das razões que as motivam.
ARTIGO 10
A legislação deve prescrever a no-

tificação, segundo as -modalidades que
fixará, dos trabalhos que acarretem
a exposição de trabalhadores às radiações, durante o seu trabalho.
ARTIGO

12

Todos os trabalhadores diretamente sujeitos a trabalhos sob radiação
devem submeter-se a um exame médico apropriado antes ou pouco tempo depois da sujeição a tais trabalhos, e submeter-se ulteriormente a
exames médicos com intervalos adequados.
ARTIGO

ARTIGO 14

Nenhum trabalhador deve ser sujeito, ou continuar a ser sujeito, ao
um trabalho suscetível de expô-lo 'às
radiações ionizantes, contràríamente
a. um laudo médico autorizado.
ARTIGO

13

Serão determinados segundo um dos
métodos a serem empregados cara
aplicar a convenção, previstos no' artigo 19, os ca-sos em que, atendendo
à natureza ou ao grau da exposição,
devem ser tomadas ràpídamente as
medidas seguintes:
a) o trabalhador deve submeter-se
a exame médico adequado;
z» o empregador deve avisar a uutoridade competente, em conformída-.
de com as diretivas dadas por esta
última;

15

Todo Membro que ratificar a presente convenção se compromete a encarregar serviços de inspeção -i:1Pl'Opriados do con trôle da aplicação das
suas disposições,
ou a verificar se
está garantida uma inspeção adequada.
PARTE lU DISPOSIÇÕES
FINAIS

11

Um con trôle adequado dos trabalhadores e dos lugares de trabalho
deve ser efetuado, a fim de medir a
exposição dQ;3 trabalhadores às radiações ionizantes e às substâncias radioativas, com o fim de verificar se
os níveis fixados são respeitados.
ARTIGO

c) pessoas competentes em matéria de proteção contra as radiações
devem estudar. as condições nas qURlS
o trabalhador efetua o trabalho;
d) o empregador deve tomar côdas
as providências corretivas necessártas, baseando-se
nas verificações
técnicas e nos pareceres médicos.

ARTIGO 16

As ratüicações formais da presente
convenção serão .comunícadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e pelo mesmo registradas.
ARTIGO

17

A presente convenção só vinculará os Membros da Organização
Internacional do Trabalho cuja ratificação houver sido registrada pelo
Diretor-Geral.
2. Entrará em vigor doze meses
depois que as ratificações de üofs
Membros houverem sido registradas
pelo Diretor-Geral.
3. A seguir, esta convenção entrará em vigor para cada Membro doze
meses após a data em que sua ratdficação houver sido registrada.
1.

ARTIGO 18

1. Todo Membro que houver ratí-

ficado a presente convenção poderá
denunciá-la ao término de um período de cinco anos após a data da entrada em vigor inicial da convenção,
por uma comunicação dirigida ao Diretor-Geral ,da Repartição Internacional do Trabalho e pelo mesmo registrada. A denúncia só produzirá
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efeito um ano depois de haver sido
'regtstrada..
2. Todo Membro tendo ratificado
esta convenção que no prazo .de um
ano após o término do período de
cinco anos mencionado no parágrafo
precedente, não fizer uso da faculdade de denúncia prevista pelo PI'esente artigo, estará vinculado ;)01'-um
novo período de cinco anos e, a seguu-, poderá denunciar esta convenção ao término de cada período de

cinco anos, nas condições previstas »c
presente artigo.
ARTIGO

19

1. O Diretor-Geral da Repartdçâo
Internacional do Trabalho nctífícarà
a todos os Membros da Orgariízaçàc
Internacional do Trabalho o registre
de tôdas as ratificações e denúnclas
que lhe forem comunicadas pelos
Membros da Organização.
2. Notificando aos Membros da Organízaçâo vo registro da segunda ratdfícação que lhe houver sido COUlUmeada, o Diretor-Geral pedirá a

atenção dcs Membros da Organização
para a data em que a presente convenção entrará em vigor.

EXECUTIVO

a)

a ratificação

por um Membro

da nova convençã-o revista a cearretará de pleno direito, não obstante o artigo 18 acima, a denúncia

b) a "partir da data da entrada em
vigor da nova convenção revista, a
presente convençâo deixará de estar
aberta à ratífícação dos Membros.
2. A presente convenção permanecerá em todo caso em vigor, na sua
forma e teor, para os Membros que
a houverem ratificado e que não ratificarem a convenção revista.

ARTIGO 23

As versões francesas e inglesa do
texto da presente oonvençáo fazem

íguaímente fé.
O texto que precede é o texto autêntico da Convenção, devidamente
adotada pela Conferencia Geral da
Organização Internacional do TraJJ8..lho, em sua quadragésíma-querta
sessão, que se realizou em Genebra
e foi declarada encerrada em 23 de
junho de 1950.
DECRETO N9 62.152

ARTIGO 20

JANEIRO DE

O Diretor-Geral da Repartição Jn-

'ternacíonal da Trabalho comunícará
ao Secretário-Geral das Nacôes Gnidas, para fins de registro, em conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, ínrormacõea
completas sôbre todas as ratífícacôas
e todos os atos de denuncia que 110U1'81' registrado, em conformidade cem
os artigos precedentes.

<lJ:V)-

diata da presente convenção, sob Teserva de que a nova convenção revista haja entrado em vigor:

DE

19

DE

1968

Promulga a Convenção da OIT nú:"
mero 116 sõore reoistio dos artigos

inuue,

o

ARTIGO 21

Cada vez que julgar necessário, o
Conselho de Admínístraçâo da Redo Trabalho
apresentará à Conferência Geral um
relatório sobre a aplicação da presen-.
te convenção e examinará se há necessidade de inscrever na ordem do
dia da Conferência questão da sua
revisão total ou parcial.

partíçáo .Internacional

ARTIGO

22

1. No caso de adotar a Conterêu-.
-cra nova convenção contendo revisão
total ou parcial da presente COTIven-çâo, e a menos que a nova con ven.çâo disponha' de maneira diferente,

o Presidente da República,
Havendo o COl1gl'eSSO Nacional aprovado pelo Decreto Legíslatdvo nv 2, de
1964, a Convenção nv 116, sóore Revisão dos ArtigOS Finais adotada pela
Conferência rnterriacíonal do Trabalho, a 26 de junho de 1961, por ocaeíâo da sua quadragésima-quinta sessão;
E havend-o o Instrumento brasileiro
de ratificação
sido registrado pela
Repart.íção Internacional do 'I'rabalho e11.1 5 de setembro de 1955;
Decreta que a referida Convenção,
apensa, por cópia, ao presente decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Brasilla, 19 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

José de Magalhães Pinto
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Convenção -ns 116, para a revisão parcial das Convenções adotadas pela
Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho em suas
trinta e duas primeiras sessões _ com
o fim' de unificar as disposições relativas ao preparo dos relatórios sôbre a aplicação das Convenções pelo
Conselho de Administração à-a Re ...
1Jartição Internacional do Trabalho,
adotado pela Conferência em sua
Quadragésima-Quinta Sessão, G~
nebra - 26 de junho de 196L

A Conferência Geral da OrganizaInternacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho, e tendose ali reunido em 7. de junho de 1961,
em sua quadragésima-quinta sessão;
Depois de haver decídído adotar
certas proposições relativas à revisão
parcial das convenções adotadas pela
conferência Geral da Organízacâo
emacíonal do Trabalho em suas
trinta e duas primeiras sessões, com
IJ fim de unificar as disposições relativas EO preparo dos relatórios sôbre
aplicação das convenções pelo Conselho de Administração da Repar-tição
Internacional do Trabalho;
Considerando que essas proposições
devam tomar a forma de uma convenção internacional, adotada neste
vigésimo-sexto dia de junho de mil
novecentcs ~ sessenta e um, a seguinte Convenção será denominada Convençâo contendo a revisão elos artdeos
finais, 1961:
~
çâo

No texto das convencóes adotadas
jiela Conferência Internacional do
Trabalho no curso das suas trinta e
duas .prímelras sessões, o artigo final
que prevê " apresentação de UH) 1'8l~t6~"io sôbre a aphcaçâo da conven-.
çao, pelo ~~nselho da Administração
-da Repartéçào Internacional do 'I'ra-

b.a}ho, 8, Conferência Geral, será'Jll1it~o.o e substituído pelo seguinte ar-

fdgo:

,;Cada vez que julgar necessário, o Conselho de Administracão
da Repartição Internacional "do
Trabalho apresentará à 'Conferência Geral um relatório sõbre a
aplicação da presente ccnvenoâo
B examinará se é necessário íns-

crever na ordem do dia da Conferência em Questão da sua revisão total ou parcial".
ARTIGO 29

Todo Membro da Organização que,
depois da entrada em vigor· da presente convençáo, comunicar ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho sua ratificação formal de uma convenção ad-otada pela
Conferência no curso das suas trmta
e duas primeiras sessões, será tido
corno havendo ratificado essa convencão, tal- corno ela foi modificada pela
presente convenção.
ARTIGO 39

Dois exemplares da presente. convenção serão firmados pelo Presídente da Conferência e paro Diretcr-Geral da Repartiçao Internacional do
Trabalho. Um dêsses exemplares será
depositado no arquivo da Repartição
Internacional do Trabalho, o outro
será comunicado ao Secretário Geral
das Nações Unidas, para registro, em
conformidade com o artigo 102 da
Carta das Nações Unidas. O DiretorGeral enviará uma cópia certdfícada
da presente convenção a caad um dos
Membros da Organização jntcmacto-.
nal do Trabalho.
ARTIGO

1.

49

As ratificações formais da pre-

sente convenção serão comunicadas
ao Diretor-Geral da Repartdçâo Interriacíonal do Trabalho.
2.
A presente convenção -ntrará
em' vigor na data em que as ratificações. de dois Membros da Organização
Internacional do
Trabalhohouverem sido recebidas pelo rnreter-Geral.
3.
Na data de entrada em vigor
da presente convenção, assim como
p01' ocasíao do recebímen:o subsequente de novas ratificações da presente convenção, o. Diretor-Geral da
Repartdçáo Internacional do Trabalho
dará conhecimento- dêsse fato a todos
cs Membros da Organizaçáo Internacional do Trabalho e ao Secretário
Geral das Nações Unidas'.
4,
Todo Membro que ratificar a
presente convenção reconhecerá auto..
màtácamente que as disposições da
cláusula modificada, enunciada no
artigo 19 acima substituem, desde a
entrada em vigor inicial do presente
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instrumento, a obrigação imposta ao
conselho de Administração, -nos têrmos das convencões adotadas pela
Conferência em suas trinta e duas
primeiras sessões, de apresentar a
esta, cor- intervalos fixados pelas
mencionadas convenções, um relatório
sôbre a aplicação de cada uma delas

e de examinar ao mesmo tempo a
oportunidade de inscrever na ordem
de dia da Conferência a questão da
8t::1 revisão total ou parcial.
ARTIGO 59

Malgrado qualquer disposição que
conste de alguma das convençoes
adotadas pela Conferência no curso
de suas trinta e duas primeiras sessões, a ratdfíca-âo da presente convenção per um Membro não acarretará de pleno direito a denúncia de
qualquer das mencionadas convenções, e a entrada em vigor da presente convenção não terá por efeito
Impedir qualquer das mesmas convenções de novas Tatificações.
ARTIGO 6l?

Caso a Conferência adote nova
convenção contendo revisão total ou,
parcial da presente convenção, e a
menos que a nova convenção disponha de maneira diferente:
a) a ratificação per um Membro
da nova convenção acarretará de pleno direito a. denúncia -Ia presente
conv--ição, sob reserva de que a nova
convenção revista, haja entrado em
1.

vigor:

a partir da data de entrada em
vigor da nova convenção, revista, a
presente convenoão deixará de estar
aberta à rai;1tic:'y
dos rner-brcs ,
2.
A presente conver-çãc permanecerá em todo
so em vigor em
sua forma e teor, para 03 Membros
que a houverem ratificado e aue não
ratificarem a convenção revista.
b)

", u

ARTIGO 79

As verso-a francesas e ínglêsa da
presente convenção fazem. igualmente Ié ,
O texto que precede é o texto autêntíco da Convenção devidamente
adotada pela Conferência Geral da
Organização Internacional "l" Trabalho em sua quadragésima-quinta sessão, que se realizou em Genebra e
foi declarada encerrada em 29 de junho de 1961.

DECRETO

N9 62.153 JANEIRO DE 1968

DE

19

DE

Promulga o Instrumento de Bmenâa:
à Constituição da organizaçã'O Internacional do Trab'alho (1962),

o Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional aprovado') pelo Decreto Legislativo nc 51,
de 1964, o Instrumento de Emenda,
da Constituição da Organização Internacíonal do Trabalho, adotado'
pela Conferência Geral daquela Organização, a 28 de junho de 1962, por
ocasião de sua quadragésima-sexta
sessão;
E havendo sido depositado o Instrumento brasileiro de ratificação
junto à Repartição Internacional dÚ'
Trabalho, a 1Qde março de 1965;
Decreta que a mesmo, apenso, por'
cópia, ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
com') nêle se contém.
Brasília, 19 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José âe Magalhães Pinto
Instrumento de Emenda da Coneti-:
tuicão da Orçamizaçâo Internacional do Trabalho, 1962.

A conferência, Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada em Genebra pelo Conselho
de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e tendo se
reunido a 6 de junho de 1962, na sua
quadragésima-sexta sessão;
Depois de haver decidido substituir,
nas disposições da Constituição da
Orgarúzaçáo Internacional do: Trabalho relativas à composição do Conselho (
Administração, os números
"quarenta" e "vinte" pelos números
"quarenta e oito" e "vinte e quatro"
e O número "dez" pe' '"' número "doze"
salvo no parágrafo 2 do artdgo 7, em
que são previstos dez membros que
representem os Estados ele lmportânct., industrial considerável e quatorze'
membros eleitos questão que constitui
a oitavo ponto' da ordem do dia da
sessão,
Adota neste vígésímo-oítavo dia de
junho de mil novecentos e sessenta e-

243

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dois, o seguinte instrumento de emenda da Constituiçã-O da Organização
Internacional de Trabalho, o qual
será denominado Instrumento de
emenda à Constituição da Organização Internacional do Trabalho, 1962:
ARTIGO

1

No texto da Constituição da Organização Internacional do Trabalho
tal como se acha atualmente em vigor:
a) os números "quarenta" e «vínte" que figuram nos parágrafos 1 e
2 do artigo 7 são substituídos pelos
números "quarenta e oito" e "vinte e
quctro"; .
b) o número "dez" que figura no
parágrafo 1 do artigo 7 é substituído

pelo número "doze";
c) o número "dez" é substituído
pelo número "quatorze" no parágrafo
2 do artigo 7, relativo às pessoas que
devem ser nomeadas pelos membros
designados para êsse fim pelos delegados governamentais na Conferência;
d) a frase "Dois representantes dos
empregadores e dois representantes
dos trabalhadores deverão pertencer a
Estados não-europeus" fica suprimida
do parágrafo 4 do') artigo 7.
ARTIGO 2

partir da data da entrada em
vigor do
presente Instrumento de
emenda, a Constituição da Organização Internacional do Trabalho vigorará na forma emendada de aoôrdo
COm o artigo precedente.
A

ARTIGO 3

Desde a entrada em vigor do presente Instrumento, o Diretor-Geral
da Repartição Internaetonal do Trabalho determtncrá que se prepare um
texto oficial da C'-nstituíçâo Internacional do Trabar··.:; tal COmo foi
modificada pelas u.r-csícões dêste
Instrumento de emenda, em dois
exemplares originais devidamente assinados por êle, dos quais um será
depositado 'nos arquivos da Repartição Internacional do Trabalho e, o
outro em mãos do Secretário-Geral
das Nações Unidas para fins de registro de acôrdo com o disposto no
artigo 102 da Carta das Nações Unidas. O Diretor-Geral enviará cópias
autenticadas dêsse texto a cada um
dos membros da Organização Internacíonal do Trabalho.

ARTIGO

4

Dois exemplares autênticos do presente Instrumento de emenda serão
assinados pelo Presidente da Confe.rêncía e pelo Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho.
Um dêsses exemplares será depositado nos arquivos de Repartição Internacíonat do Trabalho e o outro em
mã-os do secretário-Geral das Nações
Unidas para fins de registro de acôrdo com o disposto no artigo 102 da
carta das Nações Unidas. O DiretorGeral remeterá uma cópia autenticada dêsse Instrumento a cada um dos
membros da Organizaçã-o Internacional do Trabalho.
ARTIGO

5

1. As ratificações ou aceitações
formais do presente Instrumento de
emenda serão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, que dará ciência do
reto aos Membros da Organização.

2. O presente Instrumento de
emenda entrará em vigor nas condições previstas no artigo 36 da -Constituição da Organização Internacional
do Trabalho.
3. O Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho comunicará a entrada em vigor do presente
Instrumento a todos os Membros da
Organização Internacional do Trabalho e eo Secretário-Geral das Nações
Unidas.
O texto anterior é o texto autêntdCO do Instrumento de emenda da
Constituição da Organização Internacional do 'J'rabalho, devidamente adotado pela Conferência Geral da Organização Jnternacícnal do Trabalho,
em sua. quadragésima-sexta sessão,
reunida em Genebra e encerrada a
28 de junho de 1962.
As versões. francesa. e Inglêsa do
texto do presente
Instrumento de
emenda são igualmente autênticas.
Em fé de que, apõem suas assinaturas, aos trinta dias do mês de junho de 1962.
O Presidente da ConferênciaJohn Ltmch-,

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho. - David
A. Morse.
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PODER

DE

19-6.g

Regulamenta a movimentação do pessoal diplomático.

O
das
tigo
nos

Presidente da. República, no uso
atribuições que lhe confere o ar83, item II, da constituição, e
têrrnos do artigo 23 da Lei nú-

mero3.9l"7, de 14 de julho de 1961,
decreta:

EXECUTIVO

de Missão Ddplomátlca ou de Chefe
de Delegação Permanente junto a.
Organismos Internacíonaís, salvo se
expressamente prorrogada por ato do
Presidente da República.
Art. 69 :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1%8'
1479

Art. 1ÇI O artigo 1$ e s.eus parágra-

CUtiV03

no exterior.

§ 19 A Secretaria de Estado é considerada pôsto para os efeitos dêste

artigo.
§ 29 O prazo de permanência, nos
postos a que se refere o artigo 17 do
Decreto-lei nv 6'9, de 21 de novembro
de 1966, será de dois anos.
§ 31? O prazo de permanêncía na
Secretarta de Estado poderá ser reduzido a dois anos quando o diplomata fôr removido para um dos. DOStos a que se refere o parágrafo an-.
tenor.
§ 49 Excepcionalmente, a critério
da Adminlstracão e no ínterêsse do
serviço,' poderá ser aumentado ou
reduzido o prazo da permanência Em
cada pôsto e de parmanêncla consecutiva no exterior.
Art. 29 O prazo de três anos ele
permanência na .Secretarra de jgstado
não se aplica ao atual estágio dos
diplomatas em serviço na Saoretaría
de Estado, na data da publicação elo
presente decreto.
Art. 39 'A movímentaçêo ele diplomata a que soe refere o art. 1Q do
presente decreto será processada de
acôrdo com um Plano de R''''illOÇÕ%,
nos meses de fevereiro, maio, agôsto
e novembro,
Art. 49 O exercício da função . ele
Cônsul-Geral e de Míntstro-CouseIheíro não deverá exceder q li a t r o
anos, salvo convenlêncía da Admíníatração.
Art. 59 Após quatro anos de exorcicio, cessará a comissão deCh:::fe

Independência

e

d~

809

A. COSTA E Sn.VA
José de Magalhães Pinto

f 03, do Decreto n» 2, de 21 de se-

tembro de 19'IH, passam a: ter a seguinte redação:
.
"Art. 16. Os diplomatas pertenceutes às orasses de Primeiro, Segundo
e Terceiro Secretário deverão servir
efetivamente, três anos em cada pôsto e, no máximo, seis anos conse-

da

República.

DECR·ETO N9 62.155 -

DE

19

DE

JANEIRO DE 19168.

Declara caduoo o Decreto n9 9.453,
de 2,2
maio de 19'42.

ae

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, nv II, da Oonstítulçâo, nostêrmos do Decreto-lei no 22'7, de 28
de fevereiro- de 1SB7, alterado pala
Decreto-Ieí nv 318, de 14 de março
de 19'37 (Código de Mineração), e
tendo em vista o que consta do processo nv DNiPM 1.3"71-39, do- Milllstéríc das Minas e Energia, decreta:
Artigo único. :Ê declarado caduco
o Decreto número nove mil uua.tro-.
centos e cinqüenta e três W.4!5:3), de
2,2 de maio de 19,42, que autorizou o
cidadão brasileiro Augusto de Andrade Ribas a lavrar água mineral, no
Munícínío de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul.
Brasília, 19 de janeiro de 19D[;;
1479

da

República.

Independência

A. GOSTA E

e

209

da.

SILVA

José Costa Cavalcanti

DEORETO N9 62.15,6 JANEIRO DE 1%8

DE

19

DE

Declara casiucc o Decreto n 9 28.1'%,
à-e 7 ae junho de 195'0.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe contere o artigo 83, nv H,

da Ccnstdtuíçâo.

e

nos têrmos do Decreto-lei nv 2'27, ele
28 de fevereiro de 1l}S!7, a.lteradopelo
Decreto-ler nv 318, de 14 de ma-rço
de 1987 (Código de Mineração), e

tendo em vista' o que consta dos au-

2,15
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tos do processo D-:t\TiFM 7.429-41, do
Departamento Nacional da Producâo
Mineral, do Ministério das Minas e
Energtà, decreta:
Artigo único, Fica declarado caduco
o Decreto. número vinte e oito mil
cento e noventa € seis (28.196), de
sete (7) ele junho de mil novecentos
e cinqüenta (19'5'O) , que autorizou o
cidadão brasíleíro Guído ·D'Anna, a

lavrar carvão mineral, no lugar denominado p'azenda Irnbaú ou Rio do
Peixe, dista-íto de Ourtuvá, Mumcípro
de Araãpcranga, E.stado do Paraná.
Brasília, 19 de janeiro de 19'88;
147° da Independência e 809 da
República.
A. GaSTi'1 E SILVA
José Cosia Cavalcanti

DEORETO N9 6'2.15:7 -

DE

19

DE

J AI\TEIRO DE 1915'3

Declara caduco o Decreto n 9 27.777,
de 8 de teuereiro de 1950.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, no Ir, da Constltulçâc, e
nos têrrnos do Decreto-lei nc 2:27, de
28 de fevereiro de 1916'7 (Código de
Míneração) , e tendo em vista o que
consta dos autos do processo DNlPM
5.1510-45, do Departamento Nacional
da. Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco
o Decreto nv 27.7'77, de 8 de feveredrc
de 1'9
que autorizou. o cídadâo oresíleíro Guilherme Emílio Jung a lavrar água mineral, no Municipio de
Pôrto União, Estado de Santa Ca150,

tarma..

Brasília, 19 de janeiro de 19%~
1479 da Independêncía e 809 ta
República.
A. GOSTA E SILVa
JOsé Costa. Cavalcantt

DECRETO N9 62.158 - DE 19
JANEIThO DE 1968

DE

Altera o Decreto n? 60.467, de 14 de
março de 1967' e dá outras providências.
.

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

tigo 83, item II da Constituição, decreta:
Art. 19 O Inciso II do artigo 19, o
§ 4° -, artigo 39 e o artigo 59 do Decreto número 60 46'7 de 14 de marco
d~ 1967, passam
v{gOl'aJ' com as ségutntes redações:
Art 19
II - a segunda, que substituirá a-

a-

Guia. de Exportação para localidades

braslleirus, instituída pelo Decreto-lei
nv 4.746, de 23 de setembro de 1942:
0.;) no caso de remessa por vias internas, será entregue diretamente
pelo emitente, à Agência Municipal
de Estatística da Fundacão Instituto
Brasileiro de Geografia
Estatística,
da jurisdição do seu domicílio, até o
dia 10 de cada mês subseqüente ao
da emíssâo:
b) no caso de ser utilizado o transporte marítimo, será entregue, pelo
emitente, juntamente com uma cópia
quando da remessa da mercadoria
para despacho, à repatiçâo aduaneira,
que a encaminhará ao órgão Regional de Estatisti~a da respectiva unidade da Federação, arquivando a cópia.

e

Art. 39

"

.

49 Os contribuintes que utilizarem a nota fiscal fatura nos têrmos
da legislação federal específica, desde
que adotem processos mecanizados,
poderá-o fazer constar os dados relativos ao estabelecimento emitente, ao
destinatário e os elementos característicos da fatura, na parte superior
ou ínfertor da nota fiscal, atendida a
ordem do modêlo "A", vedada qualquer m-odificação na parte destinada
à descríçâo do produto e demais elementos da operação.
Art. 59 A classificação do produto
só será obrigatória para os contribuintes do ímpôsto sôbre produtos ín,
dustrtalízadcs e será feita. oom base
na Tabela anexa ao regulamento daquele tributo.
â

Art. 29 Os modelos "A" e "B" ànexosao Decreto nv 60.467. de 14 de
março de 1967, passam a vigorar com
as seguintes modificações:
I - fica dispensada a Indicaçâo da
hora da saída da mercadoria;
Ir - na coluna de pêso será sempre indicado pêsc líquido da mercadoria; e
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IH - no caso de utdlízaçâo da via
marttíma, será obrigatória a indicacão do pôrto de desembarque logo
após a indicação do enderêço do destinatário.
Art 39 Os contrfbulnbes que no segundo semestre de 1937 deixaram de
.remeter aos órgãos de estatística de
sua jurjsdlção a 2!J- via da nota-fiscal
ou a guia de exportação para localídades brasileiras,

na forma do Ato
Complementar no 31, de 28 de dezembro de 1966, ficarão obrigados a encaminhar, até 31 de janeiro de 1968,
um resumo das operações interestaduais realizadas
naquele período,
atendidas as normas fixadas pela
Fundação do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.
Art. 49 O não cumprimento das
normas estabelecidas no Decreto número 60.467, de 14 de março de 1967,
com as alterações e acréscimos dêste
Decret-o, sujeitará o infrator à multa
de NCr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta
cruzeiros novos) na forma estabelecida na Alteração 249 do artigo 2 9 do
Decreto-lei no 34, de 18 de novembro
de 1966.

Parágrafo único. O órgã., de estatístlca da localidade do contribuinte sempre que verificar qualquer írre,
gulaa'Idade comunicará à Inspetoria
Fiscal de Rendas Internas da jurisdição para que sejam Instaurados processos riscais, obedecidas as normas
processuais estabelecidas pela regulamento do ímpôsto 'sôbre produtos in..
dustrialízados,
Art. 50;> O Diretor do Departamento de Rendas Internas poderá baixar
atos complementares necessários ao
entendimento e atualização das nor..
mas fixadas no Decreto número 60.467,
de, 14 de março de 1967, COm as alterações dêste Decreto, ouvindo, sempre que necessário, a Fundação do
Instituto Brasileiro de Geografia e Es_

tatístíca ,

Parágrafo único. As dúvidas sôbre
a aplicação das disposições relativas à
nota fiscal de que trata este decreto
serão resolvida-s pelos órgãos regionais do. Departamento de Rendas
Internas do .domícüío do contribuinte.
que, em suas decisões, terão sempre
em conta as finalidades estatísticas
e de contrôle de tributos federais e
estaduais do documento.
A.rt. 69 Quando o regulamento de
determinado tributo admitir que em

uma só nota fiscal constem produtos
suteítos a contrôles especiais estabeiecendo a sua separação em colunas
apropriadas, essas colunas poderão
ser acrescentadas ao modêlo de que
trata êste decreto, desde que contenham o Va10l' total da mercadoria, a
alíquota e o valor do ímpôsto, se rõr
o caso.
Art. 79 Será também admitido o
acréscimo de colunas destinadas a
conter elementos de contrôle de interêsse do emitente, desde que tais colunas sejam acrescidas, à esquerda OU
à direita, do espaço reservado à des..
crtçãc do produto e demais elementos
da operação, sem modificaçã-o da ordem estabelecida no modêlo "A", e
encimadas por dizeres que evidenciem
a na tureza dos elementos.
Art. 89 Mediante autorização ex"
pressa da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as
emprêsas que utilizem equipamentos
de processamento automático de dados para emissão de n-otas-fiscais poderão ser dispensadas da remessa de
que trata a letra "a" do inciso II do
artigo 1q do Decreto no 60.467. de 14
de março de 1967, com a redação dada
por êste decreto, desde que se obriguem à remessa de um resumo mensal das operações que efetuarem, elaborado de conformidade com as especificações exigidas por. aquela entidade.
Parágrafo único. Quando fôr utilizada a .via marítima será obrigatória a remessa de uma via adícto..
nal para os fins da letra "b" do inciso II acima referido.
Art. 99 A nota fiscal avulsa obedecerá ao modêlo "B" anexo a êste
decreto.
Art. 10.

Nos têrmoa d-o Decreto

nv 60.887, de 22 de junho de 1967.

será obrigatório, a partir de 19 de janeiro de 1968, o uso dos modelos de
notas flscaís a que se refere êste
decreto, atendido o disposto no § 19
do art. 19 do Decreto nc 60.467, de
14 de março de 1967, e revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1968;
1470;> da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
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DECRETO N9 62 .159 ~
JANEIRO DE 19168

ATOS DO PODER

DE

19 DE

Dá n o v a redação ao artigo 2:52 (io
Regulamento Ge1"C&l da Preouiéncia
social:

O Presidente da República, usanüu
das atrâbtncôes que lhe confere o artigo 83, ítem rt, da Constituição, cleereta:
Art. 19 O - artigo 252 do R€gul&mente Geral da Previdência, Social,
aprovado pela Decreto no 6{}.5'O1, de
11'.1: de" março de 19'6'7, passa a ter a
seguinte redação:
"Art. ).52. Integra a estrutura, ao
DNPS o Conselho de Medicina da
Previdência geclal (C:MFS) , criado
pelo artigo 80 da Lei nc 1.53:2, de 31
de dezembro de 19S1, com a f'ínalí-

da.de de dar assessoramento técrúco
ao Departamento e cooperar, na f'Jrma da mesma lei, cem os órgãos naclonaís de saúde pública..
§ 19 O CJ'vIPS serácnnstituído de
10 (dez), membros, desdgnadcs pelo
Presidente do Conselho Diretor do
DJ\TP'S, sendo:
a) 6 (seis) m é d i c o s efetivos nu
XNIPS, escolhidos pelo Presidente do
Conselho Diretor do DlN1PS;
b) 1 (um) .representarite do J...1in18térto da Saúde, indicado pelo respectivo Ministro de Estado, 1 (um) do
Conselho Federal de Medicina, por
êste indicado, 1 (um) da Associação
Médica Brasileira, poe esta indicado,
e 1 (um) &08 síndícatos médicos em
conjunto, por eles escolhído.
§ 2Q O OMPS será presidido por
um dos membros de que treta a altnea a do § 19, designado pelo Presidente do Conselho Diretor do DNPS.
§ 39 Quando o GIvTIPS tiver de deIíberar sôbre perícias médicas p a:" a
firn.s de benefícios por incapacidade,
o consultor Médico da Previdência
Social (artigo 261)· deverá participar
dos estudos e das reuniões.
§ 49 O CtrolTIPS terá uma secretaria,
na qual serão lotados os servidores
técnicos e administrativos necessártos
aos seus serviços, e sua organlzaçâo
e funcionamento obedecerão ao que
estabelecer o Regulamento do DiNP8.
§ 59 serão consíderados Í-.elevantes
OS serviços prestados ao DlVIiPS pelos
seus .membros."

EXECUTIVO

Art. 21? reste Decreto entrara em "7}--·
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília
19 de janeiro de 1968;
147'"1 da pndependêncía e 801? da
República.
A. GOSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 62.160 -

DE

19 DE

JANEIRO DE 1868

Autorizá o cidadão brasileiro Antonio
Pinheiro Dias a lavrar diatcmita,
no mumiciuic de Campos, Estadó'
do Rio 'de Janeiro,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item Ir, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 22'7, de 28de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março
de 1967 (código de Mtneraçáo) ,
decreta;
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Pinheiro Dias a
lavrar díatomtta, no lugar denominado Paaenda da Conceição da
Barra da Lagoa de Cima, nos distritos de Campos e Ibitioca, munícíptc
de Campos, Estado do Rio de Janeiro,
em duas áreas distintas, perfazendo
o total de sessenta hectares (60 na)
e que assim se definem: a primeira,
com trinta hectares (30 ha) , delímítada por um polígono irregular que
tem um vértice a dezenove metros e
vinte centímetros (19,20 m) , no rumo
verdadeiro sessenta e oito graus e um
minuto sudeste (68 Q01' SE) do marco do quilômetro quinze (Km 15) da
estrada de ferro da Usina Cupim e
os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e trinta e quatro metros e oitenta centímetros (134,80 m) ,
vinte e quatro graus cinqüenta e
quatro minutos nordeste (24954' NE);
seiscentos metros (600 m) , dezessete
graus cinqüenta e nove minutos nordeste (17959' NE); trezentos e cinqüenta metros (350 m) , setenta e um
graus cinqüenta e um minutos noroeste (71951' , NW);
setecentos e
oitenta metros (780 m) , vinte graus
vinte e quatro minutos sudoeste
(20 924' SW); duzentos e setenta metros (270 m) , cinqüenta e oito graus
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cinqüenta e um minutos sudeste
(58%1' SE); setenta e nove metros
(79 m) , quarenta e sete graus um
minuto sudeste (47901' SE); quarenta
metros e se s se n t a centímetros
(40,60 mj , setenta graus quarenta e
quatro minutos nordeste (70944 ' NE);
cento e dezessete metros e sessenta
centímetros 017,60 li), dezesseis
graus cinqüenta, e nove minutos nordeste (16959, NE); a segunda área,
COm trinta hectares (30 ha) , é delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice na ponte da 1'0dov'a Campos
Lagoa de Cima,
sôbre o rio Prêto e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; setecentos e cinqüenta e três metros (753 m) ,
sessenta e nove graus vinte e quatro
minutos sudoeste (69924, S-VV); duzentos metros (200 m) , dezesseis graus
trinta e seis m i n u tos sudeste
(16-936' SE); duzentos e quatorze metros (214 m) , cinqüenta e dois graus
trinta e seis minutos s li d e s t e
(52l?36'SE); duzentos e quarenta e
um metros (241 m) , setenta e sete
graus cinqüenta e quatro minutos
nordeste (77954' NE); quinhentos e
quarenta e um metros (541 mj , cín.,
qüenta e sete graus' vinte e quatro
minutos nordeste (57924' NE); trezentos e vinte e três metros (323 m) ,
quarenta e um graus seis minutos
noroeste (411)06' NW). Esta autorização é outorgada mediante às condições constantes dos arts. 44, 47 e
suas alíneas e 51, do Código de. Míne-,
ração, além -íe outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. ,.Q O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
ooíres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto na Lei nv 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 SFl o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe Incumbem a autorização da lavra será declarada

caduca ou nula, na forma dos artlgcs
65 e' 66, do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo pare fins de lavra, na forma
do art. 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no Livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomente da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1963;
1479 da Independência e 8D9 ela
República.
A. COSTA E SILVA
José Casta Cavalcanti

DECRETO N9 62.161 . JANEIRO DE

1968

DE

22

DE

Eetitica o Decreto n9 58.465, de 1-7 de
maio de 1966, que declara de utilidade lJública, para fins de âeeaoropriaçiio pelo Departamento Nacionel
de Estradas de Rodagem, área de
terreno situada no Municipio de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'83, item II, da Constituição, e nos têr-.
mos do Decreto-Iej nv 3.365, d-e 21 de
junho de 1941, modificado pela Lei nv
2.786, de 21 de maio d-e 1956, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto nv
58.465, de 17 de maio d-e 1966, publlcedo-no Diário Oficial de 23 seguinte,
que declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, uma área de terreno com cêrca
de 166.806,50 m2 (cento e sessenta e
seis mil oitocentos e seis metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados), e não como constou, situada eutre os Kms 14,3 e 15,7 da Rodo-via BR.~393, no Município doe 'I'eresópolís, Estado do Rio de Janeiro, de propriedade
atribuída a Heroldc Lisboa da Cunha,
Paulo Jorge Pereira e Helvécio Serpa,
representada na planta que com êste
baixa devidamente rubricada pelo Diretor 'da Divisão de Estudos e Projetos
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para o fim de serem
concluídos os serviços de pavimentação da citada rodovia, alcançando as
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benfeitorias nela contidas, bem como
a das jazidas de areia, cascalho, pedreiras e aguadas, embora fora da
faixa, que possam ser utilizadas para.
realízaçâo da obra.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é considerada
ele urgêncía para efeito do artdgo 15 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941.

Art. 39 ãatc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo.
Brasília, 22 de janeiro de 1968;
1470 da Independência e 800 da
República.
A. COSTA E SILVA
J1flário David Andreazza

e o estudo de noves doutrinas e teorias, a fim de capacitá-los para a condução de operaçôee navais e a chefia
nos altos escalões.
Art . 29 A EGN para o cumprimento da sua mtssâo, deverá preparar
Oficiais selaeícnados de vários Cor~"
pos e Qua·dros para:
I - exercer com proficiêncía funções de Comando de Fôrças, EstadoMaior e Direção de Serviços;
II - encontrar solução para Os magnos problemas da MG, relacionados
com todas as formas do Poder Nacíonal:
IÍI - esclarecer a doutrina da MG
nos -âmbito-s oombínadcs, nacional e
aliado.
CAPíTULO II

DECRETO N9 62.162 -

DE

22

DE

Da Organização

JANEIRO DE 1968

Aprova o "Regulamento para a
la de Guerra Naval".

Esco~

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
83, Inciso II da Constituição, de ..
ereta:
Art. 19 Prca aprovado o "Regulamento uara a Escola de Guerra Naval", que com êste baixa, assinado
pelo Míntstro de Estado da Marinha
de Guerra.
Art. 29 este decreto entrará em vi~
gor na data de SUa publicaç-ão, ficando revogado o Decreto nc 52.484, de
19 de setembro de 1963 e demais cieposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

A. COSTA
Augusto

E SILVA

Hamann

cruneuxaa

Raaermake1'

REGULAMENTO PARA A ESCOLA
DE GUERRA NAVAL
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 19 A Escola de Guerra Naval
(EGN) criada pelo Decreto nc 10.78".
de 25 de fevereiro de 1914, é o Estabelecrmento da Marinha de Guerra
(MG) que tem a missão de prcporcioDar aos Oficiais a ampliação de conhecimentos relativos à guerra naval

Art , 39 A EGN é subordinada ao
Chefe do Estado-Maior doa Armada,
dêle recebendo orientacão doutrmária e tarefas especiais compatíveis com
a. sua missão.
Art. 49 A EGN, dirigida por um Di ...
retor (EGN -Ol), auxiliado por um Vi~
ce-Díretcr (EGN-02) e assessorado
por um Gabinete (EGN -03) e por um
Conselho de Ensino (EGN-Oi), compreende quatro (4) Departamentos, a
saber:
I - Departamento de Planejamento
(EGN-10) - composto das Divisões
de Jogos .(EGN-ll) e Pesquisas (EGN~
12) - com a atrrbuíçâo de planejar,
coordenar e controlar os currículos:
Ir - Departamento de Serviços Ge~
raís (EGN-20) - composto das Divisões de Pessoal (EGN-2l), Material
(EGN-22) e Intendência (EGN-23) com a atribuição de prover os meios
necessários ao funcionamento da Escola·
ui - Departamento do Curso de
Comando e Estado-Maior <EGN-30) composto das Divisões de Organização
(EGN-31) , Informações (EGN:"32),
Operações (EGN-33), Logística l.EG-N34) e Fuzileiros Navais (EGN-85) com a atrrbuíçâo de executar o planejamento elaborado pelo Departamento
de Planejamento;
IV - Departamento do Curso superior de Guerra Naval (EGN-40) composto das Divisões de Estratégfa
(EGN-41), Administração (EG~-42) e
com a
Ciências Sociais (EGN -43)
atribuição de executar o píanejamen-<
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to elaborado pelo Departamento de
Planejamento.
Art. 59 Ao vice-rnreror (EGN-ü2)
compete substituir o Diretor TIOS seus
impedimentos e dirigir o trabalho dos
Departamentos, de acôrdo com as instruções recebidas do Díretor.
Art. 69 Ao Gabinete CEGN-OS) constituído por um Assistente e um
Ajudante-de-Ordens - cabe a t'epre-.
sentaçâo e a correspondência pessoal
do Diretor.
Art. 79 Ao Conselho de Ensino
(EGN-04) - constituído do Vice-Diretor e dos Chefes dos Departamentos
de Planejamento, do Curso de: ocmando e Estado-Maior e do CUI'SO Superior de Guerra Naval - cabe estudar
e submeter ao Diretor Os conceitos
doutrínárjcs a serem ministrados p,ela EGN e as questões relativas ao ensino que lhe forem confíadaa.
CAPÍTULO !II

Do Pessoal

Art. 89 A EGN dispõe do seguinte
.pessoal:
I - um (1) Oficial General, da
ativa, do Corpo da Armada - Diretal"

.ri - um (1) Oficial Superior, da
.atíva, do Corpo da Armada - viceDiretor;
UI - quatro (4) Oficiais Superrores, da ativa, do Corpo da Armada _
Chefes do Departamento de. Planejamenta, do CUrso de Comando e ns,
tado-Malor, do Curso Superior de
Guerra Naval e de Serviços Gerais'
IV - Ôficiais Superiores da ativa
Encarregad-o de Divisão ~os necartamentos de Planejamento do oinsc
d-e Comando e EstadO-Maior e do
Curso Superior de Guerra Naval'
V - um (1) Capitão-de-Corvefa
Assistente;
VI - um (1) Caprtão-Tenente
Ajudante-de-Ordens;
VII - onerai, das diversos Corpos
e Quadros, de acôrdo com a Tabela
de Lotação;
VIII - Praças do CPSA ou CPSCF1-T
de ~côrdo com a, ~abela de Lotação;'
IX - Funcíonárros CIVlsd-(,s Quadros de Pessoal do Ministério da Marinha, .de acôrdc com a Ictacâc numérica respectiva;
~
X - Pessoal admitido na forma do
Art. 23 Inciso- II da Leí Ii9 3.780, de
12 de julho de 1960.

Parágrafo únrco. O pessoal será nomeado ou designado, de acôrdo com
a legislação em vigcr ,
Art. 9Q O vtce-rrtretor, o che-fe do
Departamento de Planejamento, o
Chefe do Departamento do Curso de
Comando e Estado-Maior, bem como
o Chefe do Departamento do Curse
superior de Gu-erra Naval e Os Ellcar~
regados das Divisões dêste último Departamento, deverão ter o curso Superior de Guerra Naval.
Arb. 10. Os Encarregados (las Dívtsões pertencentes ao Departamento de
Planejamento ·e ao Dep-artamento do
Curso de Comando e rcstaco-xratcr,
bem como todos os Oficiais- ínstrutcres, deverão ter o Curso de Comando
e Estad:o-Maior.
Art. 11. Todos os Ofl'ciais rerertdos nos Artigos 99 e 10 anteriores de"
verão ser indicados pelo Diretor da Eacola de Guerra Naval.
Art. 12. A EGN poderá ter onerais
d-a Missã-o Naval Americana no Brasi! como assessôres do tnce-ruretor.
Art. 13. A EGN poderá ter oncíaís
do Exército e da Aeronáutica, de preferência drplomados no curso de Comando e Estado-Maior da EGN, C0m<J
assessores do Vice-Diretor.
Art. 14. O Regimento Interno da
Escola de Guerra Naval preverá as
suas funções gratífícartas, a fim de
serem criadas na conformidade com a
Iegíslaçâo em vigor.
cAPíTULO IV

Do Ensino

Art. 15. A EGN manterá os aeguín-

tes cursos:
I - Curso de Comando e EstadoMaior (C-CEM), destinado ao preparo de Oficiais do Corpo da Armada,
CFN, ETN, IM e Md, pera o exercícro das Iuncôes de comando, chefia
e de planejamento, inerentes aos. Ofíciais Superiores;
U - Curso superior de Guerra Naval (c-SGN), destinado à atualização
e aperfeiçoamento de Oficiais do Corpo da Armada, CFN, - ETN, IM e Md
para o exercício das Junções de CO"
mando, chefia e de planejamento, inerentes aos Oficiais-Generais.
Art. 16. Os programas dos cursos
serão elaborados pelo Conselho de EnSil10, submetidos à aprovação do Diretor. e por êete submetidos à apreejeção do CEMA.
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§ 1ÇJ Os currículos serão revistos
anualmente, de acôrdo com a evolução dos . assuntos e determinaçâo do

CEMA.
§ 29 Os Currículos dos cursos deverão prever adaptações convenientes,
de modo que os conhecimentos míms-

brades aos Oficiais FN, ETN, 11\.1: e
Md atendam às peculiaridades das

funções atribuídas a êstes Oficiais.
Artigo 17. O ensino

S81'á

o-tentado

no sentido de preparar os Ottcíaís
Alunos para, dentro de cíontrina sã,
dar solução bem fundamentada a pro,
blemas mnu.ares, seguindo um metodo de raciocínio sistemático 8 dentro
dos processos adotados para trabalhes
em Estado-Maior.
Artigo 18. Os cursos da EGN filo

de frequência obrtgatórta e mínístrados em regime de tcmpn ü'J.t,eL-4'I3L
Parágrafo
único. Na sl'leç.8o dos
problemas para estude. dar 'se-á preferência àqueles c:mcU?,<;J1t.8S com a
situação nacional lO. internacional, e
que sejam de Interêsse para o Pais,
e, em particular para ::J., Ma.
CAPíTULo

Da

Matrícula e

v

.ilprOi'J(~ib:tmento

Artigo 19. A relação dos Oficiais
selecionados pelo Conselho de Promoções da Marinha em ccndícõea de
de prestarem concurso será remetida
à Déretorta do Pessoal da Marinha e
ao Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais até o último dia úttl
de cada mês de jenetro.
§ 19 O concurso para admissão ao
Curso de Comando e E3tado-M8,jor
será rea-lizado entre os Oficiais constantes da relação mencionada no pre,
sente artigo e que tdverem requerido
sua inscrição no concurso.
29 Os cursos terão inicio no prrmetro dia útil de cada mês de marco,
terminando na segunda quinzena de
dezembro .
39 Os efetivos das turmas para o:')
cursos serão fixados para cada penedo letivo pela CEMA, ouvidos o Diretor da EGN, o Diretor-Geral do
Pessoal e o Comandante-Geral do
ê

*

CFN.

Artigo 20. A matrícula no Curso de
Comando e Estado-Maior será concedida aos Oficiais que 'obtiverem, no
COD>3UrSO, aproveitamento Jgual 011 SU":'
pertor a 50% do máximo atingível e

EXECUTIVO

se classificarem dentro do limite de
vagas fixadas para o ano, em cada
Corpo ou Quadro. Os demais serão
considerados inabilitados,
§ 19 Uma segundr. inabilitação cessará defírutdvamente o direito de ma.
trIcula no Curso de Gomando e EM
§ zv A falta a qualquer prova do
concurso, sem motive justificado »elc
rm-etor da EGN, equivale a uma ínaLilitaçãc.

Artigo 21. O Diretor da EGN baixara Instruções, especificando as ma ..
terias, blbltcgrafia e pormenores do
concurso, com a antecedência uunt..
ma de um ano da data de sua realização.
Artig'o 22. Será considerado nabíntado no Curso de Comando e EstadoMaior o Oficial que tiver consíderados como "aceitáve's" pelo menos60% dos trabalhos individuais exigidos' durante o curso e tiver obtido um
conceito satisfatório da forma pela.
qual executou as atívídadea que Ibe
foram atribuídas pela E0-N, como Iôr
estabelecido no Regimento Interno
parágrafo único. O conceito se refere exclusivamente às atividades do
Oficial na EGN, como aluno.
Artigo 23. A matricula no Cursa
superior de Guerra Naval será concedida aos Oficiais que satisfizerem as
seguintes condições:
a) tenham sido aprovados no CUl'.10
de Comando e Estado-Maior;
b) tenham requerido sua mscrtcao
a DPM ou CG-CFN, dentro do prazo
(3) anos, a contar de sua
de três
aprovação no Curso de Comando; e
c) estejam na faixa. de antiguidade
'estabelecida pela DPM ou CG-CFN.
Artigo 24, Serão habilitados no curso Superior de Guerra Naval os Otíciais que tiverem considerados CuInO
"aceitáveis" pelo menos 70% dos trabalhos individuais exígkíos durante o
curso e obtiverem um conceito saíasre.tórío, conforme estabelecido no Regimento Interno.
Artigo 25 .. poderão ser matriculados
nos Cursos da EnN Oficiais do Exército e da
aronártíca ou de Marinha
estrangeira, mediante autorização de
Ministro da Marinha.
à

Artigo 26. Serão trancadas as matriculas dos .Oficrats ,
a) "ex crrtcto'' quando tenham
faltado, por quarjuar mottvo a mais
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de 1[1% das aulas e trabalhos do respectivo curso;
b) a pedido;
c) por motivo de moléstia devidamente comprovada 11":>'.'. Junta. 'de Saúde.

parágrafo único. Os Oficiais que
tiverem suas matriculas
trancadas
serão considerados mabíütadca.
Art. 27. Os Oficiais ínabtlítados
nos Cursos da EGN não mais poderão ser nêles matriculados, à exceçã-o
dos que incidirem na letra c do ar-ti.go 26..
§ 19 Os Oficiais que incidirem na
letra c do art. 26 ficam dispensados
de nóvo concurso, devendo cursar
com a primeira turma após sua alta,
sem prejuízo das vagas mencionadas
no art. 19, § 39
§ 29 A nenhum Oficial será. concedida matricula no mesmo curso da
EGN per mais de duas vêzes .
Art. 28. Aos Oficiais habilitados
nDS cursos da EGN serão conferidos
diplomas.
CAPÍTULO VI

Das Disposições Gerais

Art . 29.. O Diretor, o Vice-Diretor,
os Chefes de Departamentos e Inaerutores exercerão, efetiva e cumulativamente, funções de ensino e de
Estadc-Maícr .
Art . 30. Os

Oficiais designados
para funções de ensino na EGN só
excepcionalmente poderão ser dispensados antes de exercê-las por dois (2)
anos consecutivos.
AI't, 31.
Poderão ser convidadas
pers-malídades de notável saber para
lecionar e fazer conferências sôbre
assuntos de interêsse para os Cursos,
a critér!c do Diretor da EGN.
Art 32. sste Regulamento será
complementado p'LJT um Regimento
Interne, que deverá ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as normas
-em vigor .
CAPÍTULO VII

Das Disposições Transitórias
Art.. 33.. Ficam equiparados para
todos efeitos:
a) a-o Curso
de Comando e EM
previsto neste Regulamento, os atuais:
Curso de Comando e Estado-Maior,
Especiais de Direção de Serviços e EM
para Engenheiros Navais, Intendentes
e Médleos-
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b) ao Curso
Superior de Guerra
Naval previsto neste Regulamento, os
atuais: Curso Superi-or de Comando
e Curso- Superior de Comando para;
Fuzíleíros Navais .
Parágrafo único. Entende-se por
"cursos atuais", para aplicação do
presente artigo, aquêles previstos no
Regulamento da EGN, aprovado pelo
Decret-o nv 52.484, de 19 de setemoro
de 1963..
Art. 34.. A -transíçâo entre o Regulamento aprovado pelo Decreto número 52 . 484, de 19 de setembro de
1963, e o presente processar-se-á da
seguinte forma:
a)
Os Oficiais matriculados no
Curso Básico em 1966 e que tenham
satisfeito o requisito da alínea a do
art. 13 do Regulamento anterior,
prestarão exame final na primeira
quinzena de fevereiro de 1968.. Os
inabilitados neste exame prestarão
nôvo exame com a turma a que se
refere a alínea â, abaixo, desde que
não tenham tido, anteriormente, suas
matriculas .trancadas por qualquer dos
motives previstos no Regulamento;
b) Os offcíals que ainda tem outra
opcrtumdade de prestar exame final,
nos termos do Regulamento anterior,
prestarão êste último exame, com a
turma a que se refere a alínea a;
C) OS oficiais que eram, na época,
mais antigos do que os OUtTOS matriculados no Curs-o Básico de 1966, e
que nào foram nêle matriculados por
necessidade de serviço, serão matrícurados ElJ.1 Curso Baslco a ser ergarúzado pele" EGN, ao fhn do qual
prestarào o exame a que se refere a

alínea b do art. 13 do Regulamento

anterior .
Aos ínabilítados nesse exame será
assegurado prestar o segundo exame,
a (me se refere .o § 2° do art. 13 do
mesmo Regulamento, o qual deverá
ser realizado pela EGN cêrca de trinta (30) dias após o primeiro;
d) Os Oficiais
que tiveram suas
matriculas nc -Curso Básico trnncaôas
na forma do § 1') do art. 2.0 do Ragulamentc anterior serão matrtculadO,3 na turma a que se refere a alínea
c acima e prestarão o último exame,
a que têm direito, no fim do mesmo;
e) Os Oficiais a que se referem as
alíneas a, b, c e d anteriores, desde
que logrem aprovação no exame final
do Curso Básico, estarã-o dispensados
do Concurso e terã-o asseguradas suas
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matrículas em Cursos de Comando e
Estado-Maior, mediante requerimento
ao Diretor-Geral do Pessoal da Marinha; êstes cursos. de duracão reduzida, 'serão realizados exclusivamente
em 1968 e 1969, para atender à falta
de Oficiais
CUflSadOS em Estado.
Maior;
f) O Curso Superior- de Guerra Naval será dado em tempo integral, tão
logo a EGN se transfira para novas
instalações; até então, o referido Curso será feito por Correspondência e
nêle serão considerados habilitados os
Oficiais que tiverem apresentado todos os trabalhos dístrfbuídos e, dêstes,
um mínimo de 70 por cento considerados aceitáveis.
Art. 35. Enquanto persistir a falta de Oficiais que atualmente ocorre
na MG, não será preenchido o cargo
de .Ajudante-de-Ordens do Diretor da
Escola de ouerra Naval.

EXECUTIVO

Art. 36. Os casos omissos neste
Regulamento serão decididos pela
CEMA.

Art. 37. Dentro de cento e vinte
(120) dias, contados a partir da data
da publicação do presente Regulamento em Boletim do Ministério da
Marinha, o Chefe do Estado-Maior da
Armada submeterá à apreciação do
Ministro da Marinha, via Secretaria
Geral da Marinha, o projeto de Regimento Interno elaborado pela Escola de Guerra Naval.
Art. 38. O Diretor da Escola de
Guerra Naval fíca autorizado a baixar os atos necessários à adoção das
disposições do presente Regulamento
€ até que seja aprovado o Regimento
Interno.
Brasília, 22 de janeiro de 1968. Augusto Hamunm Raâemaker Grünewald, Ministro da Marinha.
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DECRETO N9 62.1'6'·3 -

2·3

DE

DE

JANEIRO DE 19168

Define a estrutura básica do Iâtms-:
terio da Agricultura e dá. outras
providências.

o Presidente da República, no uso
da atríbuícâo que lhe confere o artigo 83, Item rr, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o Deereto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 19:67, decreta:
TiTULO I
Da Estrutura Básica

Art. 19 Fica definida, nos têrenos
dêste Decreto, a estrutura básica do
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. A estrutura aurovada neste Decreto será objeto de
progressiva complementaçâc e rev-.
são, à medida que se desenvolva a
tmplantaçâo da Reforma Admhns.. . .
trativa.
Art. 29 A estrutura básica do 1\111nistério da Agricultura compreende:
I -

Estrutura Central

Secretaria Geral
Escrit6rio Central de Planejamento
e Contrôle
Inspetoria Geral de Pínancae
Departamento de Admínlstracâo
órgãos de Assistência direta ao
Ministro

Il -

Sstruiura: Descentralizada

Diretorias Estaduais do Mínístàno
órgãos da Admínístraçào Indireta
vinculados ao Ministério.

ou indireta, enquadrados na área de
competência do Ministério, nos termos do arb. 39 do Decretc-Jet número
2-00, de 2,5 de fevereiro de 19B!].
Parágrafo único. Integram a área
de competência do Mínfstérío da Agrtcultura as seguintes atividades:
a)

Agricultura;

TiTULO

II

LJa Betrutura Centrai
CAPiTULO I

Da secretaria Geral

Art. 59 A secretaria Gera.! está a
cargo de um Secretário-Geral.
lut. 69 Compete ao aecrctãno-octal:
I -- Substibulr o Ministro de::;~,,
tado nos seus impedimentos legais e
eventuais:
U - Assessorar o Ministro de Estado, especialmente na supervisão Ú8S
atividades de execução. a cargo ua
estrutura descentralizada;
lU - Supervisionar as atívtdades
do nscvttõno Central de Planejamen-.
to e Contrôle:
IV - rEx.ewer outras atrtbuícôes
que lhe forem delegadas pelo Mintabro de Estado.

Art. ::>9 O Ministro da Agrtcuitarra
é responsável, perante o Presídenta
da República, pela supervisão dos 81'gãos de Admtnlstraçâo Federal, direta

secuãne:

Pesca;
b) Recursos
naturais
flora, fauna e solo;

c) Organização da vida rural; R>Bforma Agrária;
d)Estímulos financeiros e credttícios à Agricultura e Pecuária, observada a política econômíco-flnanceírà
do Govêrno;
e) Meteorologia: Climatologia;
f) Pesquisa e Btxperímentaçâo:
g) Vigilância e Defesa sanitária;
h) Padrornzaçãc e. inspeção de produtos vegetais e animais ou de C('Dsumo nas atívídades agropecuárias.
AI't. 49 O Ministro da Agrtcultnra
exercerá a supervisão dos órgãos -cquadrados na área de sua comoetêncía. através da orientação, COOl.....
denaçâo e contrôle de suas atividades, com apoio nos órgãos centrais.

Caça

e

renováveis,

CAPÍTULO II

Dn Becritório Central de
Píaneiametitc e Contrôle

Art. 79 O Escritório Central de
Planejamento e Conta-ôle, dirigido por
Um Diretor-Geral, terá organização
comnatível com sua natureza de órgão - setorial do sistema de planejamente (Tits. III e V do D.L. 200),
cabendo-lhe exercer, no âmbito do
Ministério, atividades de programação, orçamento, organização admínístrativa, coordenação geral e acompa-.
.nhamento da excu-ão.
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Parágrafo único. A estrutura uiterna do Escritório central de Planejamento será definida por ato do
Ministro da Agricultura, ouvido o
Ministério do Planejamento e ooor..
cenação Geral, e compreenderá as
Unidades necessárras ao exercício das
Junções seguintes:
a) elaboração de planos e programas gerais, parciais ou regionais, e
de orçamentos-programas, anuaís ou
plurianuais, relativos às diferentes
atividades compreendidas na área de
competência do Ministério, observado
o disposto no 'Titulo UI do D.L, '2'Üü;
b) elaboração de normas, instruções
e regulamentos que, uma vez aprovados pelo Ministro, devem ser .ooeervados pelos órgãos, subordinados
ou vinculados ao Ministério, íncumbídos da execução dos planos e programas rérertoos na alínea a;
c) contrõte da execução dos planos e programas e da ocservâncla
das normas de que tratam, respectivamente, as alíneas a e b;
d) estatística,
estudos e análises
econômicas:
e) programas de treinamento e educação rural;
j) assessoramento para a c-ondução
dcs . assuntos de crédito rural e de
aselstêncía técnica üu fínanceíra de
orlgecn externa.
CAPíTULO nr

Da Inspetoria qeml de Finança.,

Art. 89 A Inspetoria G8Tal de Fi-

nancas exercerá as juncões de órgúo
setor.al do Sistema dê Admlmstraçào
1:'"1l18llC211'a, Ocntabilídade e

Aurü-o-

ria .observada a crtentaçâo normativa.
-do órgão Central do Ststema e S'Uj eíta à sua supervíaãc" técnica e ttscalíxacâu espacíflca.

s: 19 A Inspetcrta Geral Q'2 Fin"l.l'lcas, dirtg.da por um Inspetor-Geral,
ccmpreeude (Decreto nv 61.33-3, de

§ 39 A Inspetoria Geral de Finanças, sem prejuízo de sua subordinaç~-o ao Ministro de Estado, está sujeita à orientação nortnatíva, à 2-Upervísão técnica e à fiscalização específica da Inspetoria Geral do Ministerro da Pazenna,
§ 49 O Inspetor-Geraj de Finanças
íntegra a Comissão de Coordenação,
da Inspeto-ria Geral de Finanças do
Mlnístéric da Fazenda.
§ 59 As demais atribuições e u competência da Inspetoria Geral de Fí-,

nanças são as fixadas no Decreto
nv 61.386, de 19 de setembro de 19'07,
e suas normas comjüementeres.
cAPíTULO IV

Do Departamento

de

Aammietracão

Art. 99 O Departamento de Admí-.
nlstraçâo compõe-se dos órgãos 58tortaís dos Sistemas de Pessoal e 8-8rvtcos Gerais (Titulo V do Decreto-lei
nv .200, de 25 de fevereiro de 19.67).
Art. Iü. O Departamento de Administração, dirigido por um Díretoc
de Departamento, compreende:
a) Divisão de Pessoal;
bJ Divisão de Serviços Gera..ts:
'c)
Setor de Admínlstração.
§ 1° As atribuições € íuncíonarnen-.

to dos órgãos do Departamento sâc
definidos nas normas leg-ais ,2 l'Bgl~
lamentares que disciplinam a atívtdade elos órgãos setoriais dos 31,5',;8D.1a,S da pessoal e serviços gerais.
§ :c9 EnqU8.nto não for-em reguladas, de medo geral, as atividades

(1-;).'3

órgãos setrmals a que se refere ocaráxrafo antertor. O, Departamento

.~t<a?~~~l~~~~li~~::Ç~oat~~~~i~l~~~l:á

sa

Dos órgáos de Assicténcto: Direta

ao l/[inisiru

19 de setembro de 1957):
a)

SetCI' de Adminístraçã..:J.;

b)

Dlvísâo de Contabdlídaâe ;
Divisão de Adrnímstracão

C)

nanceira;
à) Dívísâo de Audltoría ,

Art.

Fi-

o

2'" A organlzaçâc e o fl.mc~(JDD:
menta da Inspetoria Geral de Fl'nancas são definidas no Decrete supracitado.
~

',1

Ll..

No cesempanho de

~:U8.S

~~~nÇaÕ~23~~;t.~)J~jf~n~~~:'~t.ad'88~-~~~:gfa-·t~,lS~~~
I - Gabinete do rvIinistl"o
II - Consultor. Jurídico
III - Divisão de segurança e
formações.
§ 19 As atribuições dos 'órgà.os

que se refere êste arttgc são as

111-

a
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tebelecídascno Decreta-lei no 2'Ü'D e
respectiva _regulamentação.
§ 29 A assistência de que trata êste
artigo é extensiva aO secretário-Geral e a outras autortdades designadas
pelo Ministre.
TiTULO

111

Da Estrutura Descentralizada

CAPiTULO

I

Das Diretorias Estaduais do

Mints~e1"!:)

Art. 12. A execução dos serviços do
Ministério em cada Estado está sou
a supervis-ão e coordenação de um
Diretor Estadual.
§ 19 A estrutura das Du-etcriaa Estaduais compreende:
tL) De 3 (três) a 8 (oito) setores
especializados nas .atívidades de:Pl·oduçâc Animal, Vegetal e correlatas,
variando o número de setores segunco o vulto das atividades a cargo de
cada Díretcc-ía Estadual;
b) um Setor de Informação Agricola;
c) um órgâo dccal do ststema ce
Planejamento;
d) Agentes locais dos sistemas dePessoal e Serviços Gerare:
e) um Setor de -Expeníente.
§ 29 Os setores eepec.alizados serào Integrados por equipes técnicas,
constituídas per .eto do Ministro ;;ie
Estiado.
Art. 13. As Diretorias Estaduais do
Ministério da Agricultura, carecamente subordinadas ao Ministro de
Estado, assessorado pelo SecretárioGeral, sâo órgãos locais de execução
e têm como obj-etivo a execução da
política agrícola do pais, no âmbito
das respectivas jurísdíções.
Art. 14. ÀS Díretorías 'Estaduais
compete:
a) executar, coordenar e controlar
em suas. respeotlvas áreas de jurisdição, as atividades específicas do
Ministério da Agricultura;
b) cumprire fazer cumprir os programas, planos e projetos elaborados
pelos órgãos centrais de planejamento, orientação e contrôle, obedecendo
às normas por êles traçadas e elaborar suoprojetos quando autorízados;
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c) res-olver, em' caráter final, os
a-ssunt-os de caráter local, de sue
ccmpetêncra.
Parágrafo único. Alem das atribuiçõ-es que lhe são conferidas por êste
Decreto, pelos Regulamentos e 1\['01'mas complementare::;, as Díretonaa
Estaduais absorverão tôdas as ata-í-,
buíções das atuais Delegacias Federais de Agricultura.
Art. 15. Aos setores-esnec'aneadoe
de cada Diretoria Estadual, compete
executar as atividades especificas do
Ministério em sua área de [urísdíção,
dentro das' respectivas atribuições.
cAPiTULO

11

Dos órgãos da Administraçâo
Ltuiiretc

Art. 1'6.' Estão vinculados ao Ministério da Agricultura e, conseqüentemente, sujeitos à supervisão ministerial, isto é, à orientação, coordenação e contrôle do Ministério da Agricultura, na forma do Decreto-l-ei número 2C'Ü, de 25 de fevereiro de 1.9,67;
os seguintes órgãos:
a) Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária - IBRA;
b) Instituto Nacíonad do Desenvolvimento Agrário - INDA;
c) Banco Nacional de crecito Oooperativo - BNOC;
d)
Supermtendêncía Naotonaí do
Abastecimento - SUNAB;
e)
Oompanhía Brasileira de AlImentes - COBAL;
j) Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM;
g) Ccmíssão de Financiamento da
Producâo -

·GFP;

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE;
i) Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal ...,- IBDF;
§ 19 A supervísâo de que trata êste
artigo visará a assegurar essencialmente:
a) . realização dos oojeuvos fixados
nos atos de constituição da entidade;
b) a harmonia com a polítdca e a.
programação do Govêmo no setor de
atuação da entidade;
c)
efi-ciência admíníetratíva:
d) a autonomia administrativa,
operacional e financeira da - entídade,
h)

a
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§ 29 A Supervisão será exercida mediante a adoção das. seguintes medicas, além de outras que forem estabelecidas:
a) partdcípaçâo do Míntstro na escolha dos dírtgentes-da entidade, respeitada a competência do Presidente

da República;
b) desígnaçâo, pelo. Ministro,

dos

representantes do, Govêrno Fed:;.ra-l
nas Assembléias Gerais e Conselhos
Fiscais, quando fôr o caso;
c) recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços
e informações que permitam ao Ministro acompanhar as atívídades da
entidade' e a execução do orcamentoprograma e da programação financeira aprovados pelo Governo:
d) . aprovação anual da proposta de

orçamento-programa e da prõgrama-.
çâo financeira 'da entidade, no
do autarquia·

CE,~O

~e) fixaçâo: Em níveís compatíveis
com 00 critérios de operação económicos, das despesas de pessoal e d-e
admin'etração:
j) fixação, de critério-s para gastos
de publicidade, divulgação e. relações
públicas;
g) Intervenção, por motivo de interêsse público, em caco de absoluta
necessidade, justífícada perante o
Presidente da República.
§3 9 Os 'dírígentes dos órgãos de
Aznn.níetraeão Indireta observarão a
ortentacão que lhes fôr transmtttda
pelo Mínistro . da Agricultura, e são
perante êle responsáveís p e I a execução Ca.3 atividades que lhes terem
atribuídas por. leis- . e "regulamentos,
além de outras que lhes foreen cume-tidas pelo Ministro.
Art. 17. Quando necessário à execução coordenada das atividades do
Ministério na área, o Ministro da
Agricultura. poderá deterrriínar a vínculaçâo, temporária ou permanente,
de órgãos locais de entidades de Administração Indireta a Diretorias E,:;taduais do Ministério, eem pr-ejuízode sua subordinação básica aos órgãos centrais da entidade vtnculada .
§ lI? A vinculação importará na supervisão da Diretoria' Estadual, oue
,s,e exercerá através das seguintes medidas, além de 'outras ev-entualmente
estabelecidas pelo Ministro:
a)
recebimento sistemático de relatórios, boletins e ínrormações que

EXECUTIVO

permitam .ao Díretor-Exeouttvo acompanhar as at.vídades dIJ:S orgàos Locais de Admímstraçâc Indireta -e a
execução dos programas e projetos e
da programação fínanceíra, quando
ror o caso;
b) realtzaçâo de avaliação pertódíca
de rendíenentr, e produtividade.
§ 28 Assegurada a supervisão de que
trata o artigo anterior, as Díretos-íus
Estaduais garantarâe, aos órgãos 1.0cais da Admíntstracão Indireta. a
autoridade executiva necessária ao
eücíente desempenho das tarefas sob
sua respcnsabílídade .
CAPÍTULO III

Da Coordenação

Art. 18. As atividades do Mínístério serão objeto de permanente coordenação, a níveis central e IOCH,(.
Art. 19. A Ooordenação a n i v e 1
central será feita através da Oomtssão centrar .de Coordenação, presadída pelo Ministro e composta de:
- Secretáa-ío-Geral
- Inspetor-Geral de Finanças
- Diretor do Departamento de Aomuústráçâo
- Diretor-Geral do Escritório Central. de Planejamento e Contrôle
- Diretor da Divisão de Segurança.
e· Informações ..
§ 19 Poderão participar, ainda, das
reúnlões da Cceníssão Central de
Co-ordenação, outros dirigentes de órgãos do Ministério e da Admínístra-.
ção Indireta, especialmente designacos pelo Ministro de Estado, em caráter permanente ou eventual, tendo
em vista os assuntos em pauta.
§ 29 As atribuições
da Oomíssào
Central de Ooordenação serão fixadas
Em ato do Ministro, até que seja o
assunto regulado, de forma geral, por
decreto.
Art. 2'0. A Coordenação a; nível J.acal será feita, Em cada Estado, atra-.
vês de uma Comissão Estadual de.
Coordenação, presidida pelo Diretor
Estadual, cuja composição e atribuiçôes serã-o fixadas pelo Ministro de
Estadü.
Parágrafo único. A Comísaão incluirá representantes de órgãos da
Administração Indireta.
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Art. 21. Poderá o Ministro- Instttuír

de ooordenacão RegIonal,
cuja composição e atribuições serão
fixadas em ato próprío.
Art. 22. Haverá, em cada Estado,
um Conselho 'de- Agricultura, com o
objetivo -de propiciar a integração elos
planos, programas e projetes dos órgãos do Ministério da Agricultura
com 'os de outros órgãos federais, estarsuais e municipais e de .setor príCcmis~ôe3

va.do.

Parágrafo único. O Ministro fíxará
a composíçân e as atribuições dos
Oonselhcs doe que trata êste artigo,
que incluirão, cbrtgatórtamente, além
de outras entidades públicas e privadas, as que representem oficialmente
trabalhadores e produt-ores ruraís ,
CAPiTULO IV

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 2,3.

O Conselho do Fu n d o

Agropecuártc, órgão de admíntstraçêc
do Fundo Federal Agropecuárío, tem

a sua organização estabelecida na Lei
Delegada nv 8, de 11 Coe outubr-o de
19iêi2.

Art. 24. Os órgãos da Estrutura
central exercerão, primordialmente,
atividades de planejamento, supervísão, coordenação e contróle, devendo
permanecer liberados das rotinas de
execução e das tarefas de mera rormallzaçâc de atos. admínístratívcs.
~ . 19 Aos órgãos a que se retere.
êste artigo compete ,o estabelecimento
das normas, critérios, programas e
princípios que. os serviços responsáveis, pela execução são' obrigados a
respeitar, na solução de casos Indivi-duais e no desempenho de suas
a.tràbulçôes ,

Art. 2!5. O Ministro da Agrtcultura,
sempre que possível e conveni-ente,
utilizará de convênios e contratos
para aex·ecução descentralizada dos
planos e programas a cargo do Mí-.
nístérío.
Parágrafo único. Para esse fim, o
Mtníetro delegará às Diretorias Es....,
taduaís a autoridade 'necessária para
a elabor-ação de convêni-os e. centretos, na área sob sua jurisdição.
Art. 2'6. Na elaboração dos atos
complementares a êste Decreto, será
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observado. o prmcípío dá descentr-aJ'zaçâc da execução, de acôrdo ,.cem
o disposto nos Capitules III e IV do
Decreto-lei número 2'CO, de 25 'de !E'vereíro de 19,57.

Art. 27.. Ressalvados os casos de
ímpratícabílídade ou .inconveruêncíae,
a execução dos programas federais de
caráter local será delegada, no todo
ou em parte, mediante convênio, d.
outros órgãos rederaís, estaduais ou
munícípaís íncumbídos de
serviços
correspondentes.
Art. 28. A Administração poderá
desobrigar-se da reahzaçãc matertnl
ele tarefas executivas, recorrendo,
sempre que possível, à execução m-:
direta, mediante contrato, desde que:
naja, na área, iniciativa privada' b;X
üctenfemente cdesenvclvtda, e capacítada.

.
Parágraí'o úmco . A aptícaçãc -uêsse

crtteno será condicionada, em. qual
quer caso, aos ditames do interessa
ouulíco e "oi conveniência da seguran.
ça nacional.
art. 29. O Mínfstérío da Agr-ículcura promoverá sístemútíca e progres.
sivamente, a. capacitação' dos órgãos
púulícos e privados que atuam na sua
ares uc competêncía, prcpícíando-Ihes
'os meios necessários à sua .gradatdva
nabüítaçâo !lara o exercício .das \<\
retas executivas que, lhes possam ser
atrrbuídas ,

Art. 30. Será utilizada, COmo ínstrumento vde descentralização adminístratíva, a delegação de -competêncía aos órgãos de Execução (art. 12) .
Parágrafo único. O Ministro
de:
Estado baixara ato normativo que regule a delegação. de competência.
Art. 31. Nos atos complementares
a êste Decreto, serão fixadas, tambem, normas destínadas a efetivar o
contrôle dos procedimentos admtntstratívos, resultantes de atos de delel~açáo.

Art. 32. Os 'Ministros da. AgrtcutCura e do Planejamento e Coe.':
cão Geral criarão um Grupo da Retorma .Admíntstratíva que,' junto' a.
Secretaria Geral, se incumbirá de supervisíonar .a elaboração dos atos de
organização, complementares a este
Decreto.
Art. 33:: 'O Ministto_'cte- <Estado rara proceder a estudos visando ás al-
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terações, que couberem, nos estatutos, regimentos. ou atos constitutivos
dos órgãos de Administração Indireta para que se efetive a vinculação,
comando e controle determinados

neste Decreto.
Art. 34.

âste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as' disposições em contrario.
Brasília,

23, de janeiro de

147 11
da Independência
República.
A.

e 809

1968;
da

COSTA E SILVA

1 vo Arzua Pereira

Milton ,de Oliveira Ferreira

DECRETO N Q612.164 -

DiS

23

DE

JANEIRO DE '1968

Autoriza Mine.ril--Mineraç·'io Irapurú

Lida. .a lavrar: minério âe terrc nos
mumcuncs de Mazagaoe' Macapá
no Território -Feâertü do .4.malJá.

o Presidente da República, usando
da atribuição 'que 'lhe confere o art.
83. item H, -da consututçao e nos têl'mos do Decreto-lei 'no 318, de H de
março 'de' 1967',, (Código de Mineraçãoi , decreta':
Art. te. Fica, autorízada Mtneril Mineração Irapurú Ltda, a iavrar mtnérío de ferro em terrenos situados
no lugar denommado Santa Marta, nos
distritos "e anurücípôos de' MazfM2;ão €
Macapá,

no Território

F-::d0'.·al elo

Amapá, numa área de quatrocentos e
quatro hectares 'cínqüente, e oito ares
t? setenta".e. cíuco centíares .
.
(404,5375 .ha,)., d?limitada .por um polígono mtstnmeo cujos lados, a partir
da interseção dos eixos do igarapé
Santa .Marta- e Rio Vila Nova, tem
os seguintes comprimentos ,e rumos
verdadeiros: dois .mnfrezerítos e quarenta metros ,(2,340m) pelo eixo cio
Rio Vila Nova. e vpare a montante;
quinhentos e. sessenta metros (560l!!).
cínquenta e um "graus dezenove mínutos sudoeste '(51l?19'SIW); dois mil quinhentcs ve setentametroo (2. 570m) ,
trinta graus ctnquenta 'e' seis minutos
sudeste (3{jÇSü' SE); três mil setecentos e setenta metros tg ,770ni) , oitenta
e um graus seís .mínutos sudeste ....
(81906'SEV;" dusentos' e sessenta 'metros (26Q-m), setenta e sete graus trinta e quatrocmínutes -nordeste •.....

(77934' NE); seíscentos e sessenta metros (66Q-m), trinta, e sete graus seís
minutos noroeste (37 90S' N Vi/) ; mil
quinhentos e trinta metros U .530m),
pelo talveg do Rio Vila Nova e' para,
montante, seiscentos e cínquenta metros (650m), vinte graus quarenta e
nove minut-os nordeste ('20949'NE),
duzentos € cmquenta metros C250m),
setenta e sete graus setenta e um nunutos noroeste (77971'NW) ;sei:scentos
metros C600m), vinte graus quarenta
e nove minutos nordeste (20 949'NE);
mil e novecentos metros C1.90Dm),
pelo talveg do Rio Vila Nova e para
montante até o ponto de partarta.. Esta
autorízaçâc é outorgada mediante às
condições constantes dos arts 44, 47
e suas alíneas e 51, do Oódígo de Ml-·
neração, além de outras constantes ao
mesmo Código, náo expressamente
mencionada-s neste decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorização' fica sujeita às e::ltipulações do Regulamento ap-r-ovado
pelo Decreto nv ,51. 726, de J 9 de fevereiro de 1963 e da Resolução 119 S,
de 30 de abril de 1965, da Comísaâc
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessíonárío da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei os
tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Municipio, em ci.mprrmenta do disposto na Lei nc 4A2B, de
8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário da autonsecão não cumprir, quaiquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declara-ta caduca
ou nula, na forma dos arts. 65 e 66
do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vtzmhas f'!'J;.
tão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para 'fins de lavra, na forma
do art. 59 do Código de Mineração
Art. 59 A autorfzaçâo de iavra terá
por titulo êste Decreto, que s-e-a transcrito no livro C de Registro das COl}cessões de Lavra; da Dívísâovde Fomento da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia'.
Art. {)9 Revogam-se. as díspnsíçõea
em contrário.
Brasília, 23 de janeiro ele 19-68~
da

147l?

Independência

República.
A.

COSTA 'E SILVA

José Costa' Cavalcanti

e

Büv

da

ATOS

DEORETO N9- 62.165 JANEIRO DE 1968

DE

DO

23

PODER

DE

Revoga o art. 29, item VIl, e o art.,
11 do Regimento do SaiJlJ7A~te ao
Ministro da Justiça, aprouaâo pcio
Decreto !J9 59. 045, ~e 10 de açõeta
de 1966.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o art.
83, item II, da constituição, decreta:
Art. 19. Ficam revogados o art.
29 , item VII, e' o art. 11 do Pegtmen-

to aprovado pelo Decreto n« 59.\]-;'5, .de
10 de agõsto de 1966,
Art. ~9 . üate Decreto eu trar a 'ém
vigor na data de sua puuucaçáo, -evogadas as disposições em contrárto.

Brasília, 23 de janeiro de 1968:
da Independência e 809 da
República.
147"

A. COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO NQ 62.166 JANEIRO DE 1968

.JE

23

DE

Revoga c 'Decreto n9 53.736, ele 18.3.64.

o

Pr-esidente da República, usando

d:-l. atribuição que lhe confere o item
II, do artigo 83, da oonsututçao, tendo
em Vista o que consta do Processo
M.E.C. nv 23.429'--67, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto 11(.'
53.73B, de 18 de março' de 196"1, qU3
equipara cursos da Escola de Especialistas da Aeronáutica e da extinta Escola Técnica de Aviação <lD8 de 2~
ciclo do ensino técnico e aos de.aprendízagem,
Art. 29 ÊSte Decreto entra em vigorna da ta da 'sua publicação, r-wogadas
as disposições em - contrárío.

Brasília, 23 de janeiro de lS68;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

roreo Dutra
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DECRETO N9 62.167 -jJr-; 24
JANEIRO,!:lE 1968

DE

Outorga ccnccssco ao Geoêrno do Estado do Amazonas, atra7JI33 de sua
Secretaria de Educação e Cultura,
para estabelecer, na cidadd de Manaus, uma estação de radiodijus6.o
de sons e imagens (televisão), -pora
fins -educativos.

O Presidente da Repúbnca, usando
oa atribuição que lhe- confere o ar-.
tdgo 83, item II, da Constttuíçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
8?, item XV, letra a, da mesma cons,
títuíçâo e 'o que consta- no Pi"I)CeS30 nc
81.572--67, do Conselho Nacrona.I de
Telecomunicações. decreta:
Art. 19 Fica outorgada - concessão
ao Govêrno do Estado do Amazonas,
através de suavSecretat-ia de Educação e Cultura, nos termos do art. 14
do Decreto-lei nv 236, de 28 de tever,eirod-e 1967, e', art. 28 do Regulamento d-os Serviços de Radíodtfusâo,
pata estabelecer, 'na cidade de Manaus, _E-stad.'Ü do Amazonas, sem direítc de exclusividade, uma estação de
radiodifusão de. sons e imagens <televísâo) , para fíns educativos, utdllzan-.
do o canal 2.
Art. 29 O contrato deeorrenta desta
concessão, ooedecerá .às cluusclaa que
cem este baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral do Mmístécio das Co-municações e-Presidente do C-.JN'TEL,
e deverá. ser assinado dentro de l;Q
(sessenta) dias, a contartda nata da
publicação dêste Decreto no J)Uf.,rw
OjieZal da União, sob pena se tornar
nulo, de pleno. díreíto, o, ato da outorga.
Art. 39 Revogam-se as cusaos.cões
em contrárío.
Brasília, 24 de janeir-o de 1968;
147.9 da Independéncía e 80,0 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Carlos F .de Simas

DECRETO-NQ 62.168 -'JANEIRO DE 1968

DE

24

DE

Declara-de ísiteréese socwl, para fins
de aesapropriação, imóveis
rurais
situaclos no Município àe Cabo, no
Estado de Pernambuco.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe contere a artigo 83, item 11 e de conformidade
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com o artigo 157, parágrafos 1° e 3'1
da Constbtuíçâo decreta:

atendendo ao que consta d-a Processe
M, J. 28.488, de 1966, decreta:

Art. 19, São d-eclarados de interesse
social" para - fins de desapropriação,
nos termos do artigo 18, letra "a",
e 20, inciso V, da Lei n'' 4.504, de :30
de novembro de 1984, assim" coma elo
aa-ügo 2 9, p a r â gr a fo único da Lei nv
4.947, de_oH .de abril de 1966 o-s Engenhos Algudoais. Serraria, "Massangana. 'I'írtri e Jasmim pertencentes
.à Usina Santo Tgnácío ·S. A. j com a.
área total doe 2 ;600 hectares; a 91'0';'
príedade Serraria, pertencente a Benevenuto de Azevedo Teles Filho, CDm
a área de 260 hectares; e o imóvel
Tiriri, pertencente à Rêde Ferroviária
d-o Nordeste, com a' área de 147 hectares; todos situados no município de
Cabe, no E~.ta:do de Pernambuc-o.

Artigo único. É declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 10
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
ccmbínadg Com ú art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a "Fundação Divina Pastôra", com sede em
Mundo Nôvo, Estado da Bahia.

Art. 29 Para fins do artigo 15. do
Decreto-lei n." 3.365., de 31 de junho
de 1941, modificado pela Lei n.o 2.786
de 31 de maio' de 1956, é declarada
urgência va desaproprtaçâo
de
que
trata o presente decreto.

de

Art. 39 Fica o Instituto Brasrleiro
de Reforma Agrária - IBRA, 2,UtOrizadüa" -com -a colaboração téamca
e fínanceíra -da Superintendência do
Desenvolvimento do N o r d e s t 2SUDENE, .dar .execução a êste
decreto, promovendo as medidas amigaveís ou judíctais nece,ssli,rias. -e l_DeUYporando ao .seupatrimõnio· os imóveis
desapropriados, ,a, fim de aplícá-Ios
aos objetivos da Lei nv 4.504; de 30
doe novembro d.e 1964.
Art. 4.9 'l!:ste decreto entrará .:Í11
vigor na date.deeua publtcaçâo revogadas as dispcslçõas em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1968:
147G da Independência e 809 dá,
República.
A. COSTA •. ESI;LVA

A. COSTA E SILVA
Luís Antonio da Gama e Sílva

DECRETO N° 62. 170
JANEIRO DE 1968

DE

25

DE

Reconhecimento do Curso de Pedagogia da Faculdade Estadual de FilOSOfia, Ciências e Letras de Londrina - PRo

o Presidente da Repúblíca.iusando
da atribuição que lhe confere o item
H, do artigo 83, da Constituição do
acôrdo cem o al'tigü 14,.' da Lei número 4.024, de 20 de dezembro de
1961 e, tendo em vista o que consta
do Processe C.F.E. no 1.555-65, deereta.
Art. 1 Q lt concedido reconhecimento ao Curso de pedagogia da Faculdade Esta-dual de Filosofia, Ciências
e Letras de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 29 :Éste Decreto entra em vlgor na data da sua publicação.
Brasília, 25 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
Repúbli-ca.
A. COSTA-E_SILVA
Tarso Dutra

Ivo Arzua Pereira

DECRETO N9 62.169
JANEIRO DE' 196'8

Brasília, 25 de. janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

DE

25

DE

DECRETO N9 62.171
JANEIRO DE 1968

DE

25

DE'

Declara âe ,utilidade públicá a "Fundação Divina Poetôra", com sede
em Mundo Nõoc, Estado da Bahia.

Declara de utilidade pública a -trmanda-de da Santa Casa de Mieericórdia de 'Lorena", cem sede em
Lcrena, Estado de São PaUlo.

o Presidente {ia' República, usando
da. atribuição .que lhe confere o artagc 83, -ítem II,' da Constituição e

O .Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-go 83, item lI, da Constituição e

A'fOS DO PODER E{{ECUTIVO

atendendo ao que consta dó Processo
M. J. 21.108, de 1966, decreta:
Artigo único. I!: declararia de utüí-'
dade pública, .ncs têrmos do ar-t. 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935
combinado com o art. 1Q do Regulamenta aprovado pelo. Decreto número
50.517, de '2 de maio de 1961, a "Irmandade da Santa Casa de Misericórdia- de Lorena", cem sede em Lorena, Esta-do c1e São Paulo.
Brasília 25 de janeiro de 1968;
1479 da' Independência e 80Q da
República,
A. COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO

N9 62 ,172 ~ DE '25 DF

JANEIRO

DE 1988

Aprcva Os Estatutos õa Fundação
Centro Nacional de segurança Higiene e Medicina do Trabalho.

o Presidente da República, usando
da atrrbulçâo que lhe confere o art.
83, item II, da Constituição d-ecreta:

Art. I'? Ficam aprovados os Estatutos da Fundação Centro Nacíonat
de Segurança, Higiene e Medicina d')
'Trabalho. que a êate acompanham,
assrnados pelo Ministro do "I'rabalno e
Prevírténcia social, nos termos ,10 2.1'tígo 4'"
19, da Lei no 5,161, de z t
dê outubro de 1966, puurícada no DlU.rio Oficial da união de 25 de outubro

*

de 19'éiG.

Art. 29 O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua puoncaçao,
revogadas ascdíspcsícões em. con trano.
Brasüía, 25 de janetrc de isea:
147 9 da Independêncta e oDo da
Repúbtrcu.
A, COSTA E ,s'ILVA
Jarbas G. Passarinho.

ESTATUTOS DA FUNDAÇAO
CENTRO NACIONP~L DE
SEGURANÇA. HIGIENE E
MEDICINA DO TRABALHO
TÍTULO I

A Fundação e seus Fins

Art. 19 A Fundação Centro Nacíonal de Segurança; Higiene e Mectic.me
de 'I'rebalho, doravant-e denominada

263

apenas "Fundação", é uma pessoa jurídica. de direito privado e tem por
objetivo principal -,e genérrcc -eattzar
estudos e pesquisas relacumauae YJ:TI
005 problemas de segurança -nrgtene e
raedícma do trabalho no seu mais amplo sentid'Ü.
Parágrafo único A g'undacáo tem
sede e tôro na capital de Sstnco de
Sào . Paulo e seu prazo de duracáo é
indeterminado.
Art. 29 Os objetrvos prmcrpais e ge-

nencos de que trata o art.

19 35.0

os

s'egumtes: .
1 - EStudos e pesquisas sôbre acidentes do trabalho, do-enças prctísstonads e do trabalho, nrgrené = segnrança do trabalho, VIsando a íctcnuncar
a-s causas e a estabelecer as medidas

preven uvas necessárias a evitar sua
ocorrência e repetéçàc:
II ~ Estudos e pesquisas ciemrncas
para esclarecer. no meio brasileiro; u;:,
problemas relacionados com 'a tadig"
do trnoalho, trsíopatologta do t1'0.0alho, .toxicotogia mdusú'íal ergonumia
e psrcolcgta do trabalhe, para vertftcar suas causas e estabelecer medídas
que VIsem a meter produtividade, 1'3,cionauzaçào utc trabalho e bem estar
tia mâo-de-obra;

IH -- Anvtdades de tormaçao e

treinamento de técnrcos dos vàrroa
níveis no campo da segurança, mctene
::: medicina do trabalho;
IV - Estudos e pesquisas apncatraa
relactcnadas com O-s métodos de tra..
balho, meios. de. proteçáo::owtlva _ c
equipamentos índíviduaís de protecao
do trabalhador contra acídent.es du
trabalho. e doenças prcrtssíonars VJ'sando a esclarecer a' eficiência uos
mesmos;

V -

Assessoramento técmco d06 01-

gàos responsaveía pela pólitica nacional de segurança, mgrene e medícn»;
do trabalho,
.
VI - Assistência técnica a orgaoe
públicos e particulares para a ins-.
trtutcâo de medídes preventivas de Sl":-

guranca, higtene e' medícma do trabalno ;
VII -

Difusão por todos Os m-ies
dos seus trabalhos. preceitos e meroco s
de ação relativos à segurança, higiene
e medícma do trabalho, bem come ue
trabalhos originados de outros orgacu
públicos ou particulares; dentro do
âmbito de sua competência quando
de real ínterêsae para a coletividade.
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Art. 3Q A Fundação poderá, na excde suas atribuições tírmnr
acordos COI11 os Governos da. Unia",

CUÇãf)

Estados, Territórios e Mumcíptos. com
Universidades, Estabelecimentos de

ensino superior, bem corno com outras entidades púbncas cou partículares. naetonaís, mtemactonaís ou ""'trangeíras para o fim de obter ou
prestar colaboração ou assístencia oe
qualquer natureza, destínadas a promover o desenvolvimento de programas de segurança, higiene '8 medíctna do trabalho.
TÍTULO II

órgãos da Fundação e Respectivas
Finalidades

Art. 49 São órgãos da Fundação';
I - O Conselho Superior:
II - O Conselho Curador:
TIl - O Conselho' Dehberatívo;

IV -

O Presidente:

V - O Superintendente; e
VI - 0-3 Centros Estaduais e RI>-

gíonaía.

CAPÍTULO I

Conselho Superior

Art. 5(1 O . Conselho Superior .;eLY1
constituido dos seguintes membros ,
I -:- 1 (um) representante do Departamento Nacional de Segurança u
Higiene do Trabalho do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
11 - 1 (um) representante do D~
partamento Nacional de Prevrdenctc
Social, do Ministério do Trabalho ,..
Previdência Social;
.
. 111 - 1 (um) representante da Fu.idação Serviço Especial de Saúde PÚblica, vinculada ao Ministério da
saúde;
IV - 1 (um) representante do u,s
tituto Nacional de Previdência AOCi'JJ
(INPS) ;
V - 1 (um) representante de ca-

da Secretaria de Trabalho, dos Esta-

dos que partícíparem da Fundacào,

vr - 1 (um) representante de cada
Universidade que aderir à Fundação;
VII - 3 (três) representantes claaststas, designados, cada um dêles por
uma das seguintes entidades:
a) Confederação Nacional da Jn-

dústrte ;

b) Confederação Nacional dos 'prubalhadores na Indústria;
c) p'ederaçào Nacronal das Empresas de seguro Privado e Capttahzacào
VIII -'- 4 (quatro) representuur.es
de entidades comprovadamente ce
âmbito nacional diretamente ngacaa
às finalidades da jrundação, designado. cada um dêles,por um dos :;e··
guín tes órgãos:
a) Serviço Social da Indústria,
IJ) Associação Brasileira para Prevenção de Acrdentes ;
c) Instituto Brasileiro de Segurança:
dl Liga Brasileira Contra Acidentes do Trabalho.
IX - O Presidente da Fundação.
X - Os doadores ou, representantes
doe entidades que fizerem com rtbu.cóes
não mterrores à fixada no art. (iO e
subscreverem o ato constitutivo da
Fundacáot ,
XI - Doadores ou representantes
de entidades cujas contrfbuícôes. teítas a qualquer tempo, não seram tnfertores à fixada rio art. 60 escolhidos pelos membros referidos nos Itens
de I a VIII, ouvido o Conselho
Curador. até o limite de 10 (dez).
~ 19 Os membros referidos nos itens
I a Il serão desrgnados pelo Ministro da Trabalho e Previdência 80(;18.1,
do item In -ueio Ministro da ·52Úde, os do item IV pelo Presidente uc
INPS e os d-o item V pelos Governadores dos respectivos Estados.

°
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2Q Os membros referidos no item
VI 2'81'aO designados pelos ge.tores das
Universidades, por índtcaçac do conselho Unrversrtárto, em usta. tnpnce .
§ 39 será indicado - em cada caso,
um membro suplente. convocado em
hipótese de vaga, ausência t-mpcrária
,ou impedimento do membrr- »fetevo.

Art. 69 O mandato dos membros roS··

presentantes de órgãos. ou entidade.'!
públicas, cu privadas indicadas nu
art. 59 será de 6 (seis) anos, parmítdde a recondução.
Art. 79 O Conselho ':',uperior ~p reumrá ordmàrramente urna vez por eno
para:
a) conhecer o balanço geral e os
relatórios' da atividade. da Fundação e
sôbre êles deliberar:
b) fixar a verba anual de represcntação do presidente da Fundação.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

parágrafo úníco. Ó Presidente da
Fundação poderá convocar extraordinàríamente o Conselho Superíor;
a) por sua própria mícia.tiva ;
b) por solicitação de um vtêrço, In
mínrmo, dos membros dopróprio Conselho;
c) por proposta do Conselho Deliberatívo ou do Conselho Curador.
Art. 89 O Conselho Superior sómente poderá delib-erar, em prtmeira
convocação, com a presença' de nais
da metade de seus membros. ou, em
s-egunda convocação, 6Q (sessení R)
minutos após a primeira, cem quarquer número, ressalvados os casos em
qua fôr exigido "quorum" especiar.
Art. 99- Compete privativamente ao
Conselho Superior:
a) emendar ou rever os presentes
Estatutos, -por proposta do Conselho
Delíberatlvo:
b) aprovar anualmente o balanço
geral e os relatórios das atívída.tes
.
da Fundação;
c) aprovar a .ínclusão de n o v 0:-;
membros nas condições do item x~
do art. 5. 9;
d) resolver sôbre a extinção ou
Fundação. .observando o disposto >!;;:;
artigos 15_ d. e 54.
e)
elaborar o seu regimento.
CAPíTULO' II

Conselho Curador

Art. ~(J. O Conselho Curador será
constituído de 10 (dez) membros, asaber:
1 - 2 (dois) representantes do Nlln1stério do Trabalho e Prevídênc:a
Social, sendo 1 (um) do' Depar-samenta Nacional de segurança e HIgiene do Trabalho e 1 (um)" do Departamento Nacional da Previdência
Social, ambos designados pelo respeetdvc Míniatro de Estado;
Ir - 1 (um) representante do MInistério Públ.cr, da União, designado
pelo Procurador-Geral. da Repubhea:
_ rrr - 1 (um) representante de
Ministério Público do Estado sede da
Fundação, indicado pelo Procurado-.
Geral da Justiça do Estado e deaíg-.
nado pelo Governador do Estado;
IV 2 (dais) representantes de
Universidades, sendo 1_ (umj da üníversídade do Estado sede da Fundação e outro .das demais Uníversída-
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des, designados pelos respectivos Reitores, por índicaçâo dos, -oonsetnos
U n iv e-r satã-tos correspondentes; em
lista tríplice, escolhido êste últàno
pelo próprio Cons-elho curador errce
O-s vários indicados;
V - I (um) representante do "Instituto Nacional doe Previdência Soc'al
(I'NtPS)
designado p e I o respectivo
Presidente;
VI - 3 _ (três) representantes elassístas, d-esignados, cada um dêles, po-r
uma das seguintes entidades:
a)
Confederação Nacional da Tndústrta:
b) Coníederacão Nacional dos -I'racalhadotes na jndústrta:
c) Federação Nacíonalrdas Empresas de Seguro Prlvacc e Capitauzaçêo.

parágrafo úníco. s,erá indicado, em
cada caso um membro suplente convocado na hipótese de vaga, ausência
temporár.a ou impedimento do -espectivo membro efetivo.
Art. 11. O mandato dos membros
do Conselho Curador será de 6 (seis)
anos, permitida a. recondução.
Art. .12. Compete ao Conselho
Curador:
a) el~ger entre os seus memo-ce
o seu presidente;
b) velar pelo prestígio da Fundar
ção ;

C) opinar, l:t juizo do Conselho Deliberativo, sôbre qualquer assunto qus
deva ser submetido ao Conselho '::;1!.~

perior ;
d) opinar sôbre o ingresso no ':::011selho Supe-rior' dos doadores e entidades a que se retere o item X do
art. 5.°;
e) manirestar-se sóbre a allenacão
de imóveis e a aceitação de doacóas
com encargos;
f) examinar ou mandar examinar.
por peritos à sua escolha, os livros,
documentos contábeis e de natureza
administrativa. da Fundação;
g) emitir parecer sôbre prestaçõeo
de contas que a Funõacâo deva h,·
zer aos Tribunais de Contas da Umâo
ou dos 'Estado~, conforme se trate da
aplicação de recursos financeiros d,)
origem federal ou estadual;
. h) dar parecer sôbre a pres taçâ o
da contas e o relatório anual da F1Hldação e dos Cen tros Estaduais e Re-

g.onads ,

266

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 13·. O Conselho Curador reunir-se-á com a presença de, no 1Dín'mo, 7 (sete) membros:
a) ordínàrtemente,
nos meses de
revereiro, abril, julho eoutubrc;
b) extraordínàrtamente, sempre que
Iôr convccadc, pelo seu Presídente
por sua própria iniciativa, pOT. 50Ecitação do Presidente da Fundação
Ou do Conselho Deliberativo.
CAPlTULO;i:II

Conselho Deliberativo

Art. 14. O Conselho Deliberativo
será constituído de 9 (nove) mem-

bros, a saber:
I - I (um) representante do Departamentc Nacional de' segurança

e Hígfene do Trabalho;
I I - 1 (um) representante do Departamento Nacional da Prev'ídência Social;
II! 1 (um) representante 00
Ministério da Saúde;
IV 1 (um) representante da
Universidade do Estado sede ca
Fundação;
V - I (um) representante do Instituto Nacional de Previdência Social GNPS);
VI 1 (um) representante 01:1:
Confederação Nacional da Indústria'

VII- 1 (um) representante da
F-ederação Nacional das Emprêsas
de Seguro Privado e Capítallzaçâo:
VIII - 1 tum) representante da
'Confedera cão Nacional dos Trabalhadores n'a,IndústTia;
IX -r-: 1 (um) representante do MInistério Público do Estado sede de
Fundação.
~ 19. Os membros do Conselho uetiberatívo deverão ser escolhidos entre pessoas de ilibada reputação, com
instrução de nível superior e notórios conhecimentos no campo da segurança, hígfene ou medicina do trabalho e sua designação. caberá, 1'8$-'
pectívamente, a-o Ministro do 'I'rabalho e Previdência Social _(itens r
e II), ao Ministro da ~ Saúde (item
In). ao Reitor da Unlversidade do
Estado de' São Paulo item IV), ao
Presidente do INPS' (Item V) ,aos
Presidentes das Confederações e Federação (itens VI a VIII) e ao Governadcr do Estado de São Paulo.
por índícacão do Procurador Geral
da Justiça ,.do Estado (item IX').

§ 2? Será indicado, em cada caso,
um membro' suplente, convocado na
rnpotese de vaga, ausênera temporária ou ímpedlmentc do respectivo
membro efetivo.
§ 30. O mandato dos membros di()
Ocnselho Delíberatlvo será de 6 (seis)
anos; permitida a reccnduçâc .

Art. 15. Compete co conselho Deliberativo:
a)
proprsr ao Conselho Supertor
pelo v-oto de, mais da metade de
seus membros. a alteração dos presentes Estatutos;
b) eleger e dar posse ao- Superíntendente;
c) destituir, pelo voto de mais de
2/3 (dois terço-s) de seus membros,
o Superintendente, no caso previsto
no artigo 22. § 2 9;
d)
propor ao Conselho Superior,
pelo voto de pelo menos 4/5 (quatro
quintos) dos seus membros. em duas
reuniões consecutivas, previamente
anunciadas para êste fim e realizadas com intervalo mínimo de (quinze) 15 dias, a extinção da Fundação;
e) aprovar as propostas orçamentárias e autorizar a abertura de cré-dites adicionais, à vista. de fundamentada .jusürtcacão e -desde que
haja recursos dísponiveís:
j) examinar e- aprovar planos de
trabalho € as
programações financeiras correspondentes e acompanhar-lhes a execução;
g) autorizar a instalação dos. Cen..
tros Estaduai:;; e Regionais, obedecidos os requisitos do artigo 25. parágrafo prunetro:
h) aprovar o regimento interno df\
Fundação;
i) . aprovar o plano salarial do pes-:
soaí ;
1) deliberar sôbre a guarda e apltcação dcs. bens da Fundação;
l)
manifestar-se sõbrevos: balancetes mensais, o balanço e os relatórtos anuais encaminhando-os eo
Conselho Curador;
m)
decidir sôbre a aceitação de
doações e sôbre a alienação e aquisícão de imóveis;
n) autorizar os contratos ou acôrdos a- serem firmados perc Superintendente nas hipóteses do art-. 39;
o) conceder férias e licenças ao
Superintendente;
p) homologar a nomeação dos Díreteres Executivos dos Oentros Es-
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taduals ou Re'giünais nos têrmos do
art. 28;
q) aprovar o regulamento de cada
um dos Centros Estaduais e Regionais; ,
r)
resolver os casos omissos nestes Estatutos.
Art. 16. O Conselho Deliberativo
elegerá dentre os .. seus membros, por
maíorta absoluta, o Presidente ca
F'undaçã-o.
Art. 17. o Conselho Delíbaratívo
reunir-se-á ordínàríamente uma vez
por mês e, extrací-dinãrtamente,
quando convocado pelo . seu Presidente Ou por solâcitacâo de mais da
metade de seus membros.
Art. 18 O Conselho Deliberativo
deliberará por maioria de votos com
a presença' de no mínimo. 7 (sete)
membros.
§ _ i-. o. Presidente terá apenas'o
voto de qualidade.
§ 29. Perderá o mandato o membro do Conselho que' faltar. em cada
ano civil, 'a 3 (três) sessões. ordtnáTias c-onsecutivas salvo por motivo
justificado, ou em qualquer caso. a
6 (seis) dessas mesmas reuniões.
~ 3° Nâ-o serão -consideradas, para
cs efeitos do parágrafo anterior, as
ausências resultantes de licenças regularmente concedidas pelo Conselho.
Art. 1'9. O Presidente será substituído em suas faltas e impedimentos pelo Conselheiro mais antigo.
Parágrafo único. Havendo coincidência de, antiguidade a substábuíçâo
caberá ao Conselheiro mais idoso.
CAPÍTULO IV

Presidente

Art. 20. O Presidente da jrundaçâo terá o mandato de seis anos.
Art. 21. Compete ao Presidente da

Fundação:
a)
'representar a FUndação em
juizo ou fora dêle;
b) convocar e, presidir as reuniões
dos Conselhos Superior e Deliberativo;
c) executar, conjuntamente com o
Superintendente, os podêres expressos nas alíneas c, j, he i do artigo 23.

CAPÍTULO

V

Supertntenàent'e

Art. 22. O Superíntendente da
Fundação será eleito pelo Conselho
Delíberatívo pelo voto de mais da
metade de seus membros dentre
pessoas de ilibada reputação, co1p
ínstrucâo de nível superior. e notarias conhecimentos de adrmnístraçào
e de segurança. higiene ali medicina. do trabalho.
.19 • O mandato do guperíntendente será, de 6 (seis) anos, permitida a- reoonduçâc .
~
2° Pelo veto de mais de 2/3
(dois ter ccs) dos membros do Comelhe Deliberativo, o Superintendente
poderá ser destituído antes d-o 'término do mandato.
Art. 23. Compete ao Superintendente:
a)
submeter ao Conselho Deliberativo -O projeto do regimento Interno
da Fundação;
b)
propor planos. de t r a b a 1h 0,
acompanhados da respectiva prcgramação financeira, e promover a execução dos que forem aprovados pelo
Conselho Deliberativo;
c) movimentar depósitos bancários;
d)
praticar os atos necessários à
boa administração da Fundação, Ct1'ganizando e fazendo funcionar os S3US
servíços; ,
c) admitir e dispensar empregados
e praticar cs demais atos referentes
ao pessoal;
j)
apresentar mensalmente ao Cons.Jho Deliberativo o balancete das
contas. acompanhado de informações
supletivas e de súmula dos trabalhos
realizados ou em curso de realização;
g)
enviar ao Conselho DelíberatíVi), até o dia, 31 de janeiro de cada
ano, f', prestaçã-o de contas e relatórto
circunstanciado do exercício anteríor;
h)
encaminhar ao Conselho Deliberativ-o, -na primeira quinzena de cada ano, o plano de atividades, do exercicio seguinte e a respectiva proposta
orçamentária:
i)
solicitar a-o Conselho Delíberatdvc a abertura de créditos adicionais;
1) autorizar a transferência de dotações orçamentárias de acôrdo com
as. normas fixadas pelo Conselho De-

*
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~
~lQ A Fundação incluirá obrigatórtamente no orçamento de cada an-o
Superior sem direito a voto;
dotação destinada a auxiliar a' instalação dos Centros Estaduais ou R0m) 'exercer, relativamente aos Cengícnais, com o valor mínimo ~le 10%
tT03 Estaduais e Regionais_ atividades de fiscalização contábil e d.e (dez -por cento) da arrecadação realizada de acôrdc com o artigo 5º da
natureza administrativa, oferecendo
Lei nv 5.161 de 21 de outubro de 1966.
relatório ao Conselho Curador da
Fundação.
§ 39 Depois de ínstalaôos Centros
Estaduais e Regionais que' abranjam
Parágrafo única. Os nodêres exprestodo o território nacional, o fundo
50S nas alíneas "c", "f" "h" e "i"
previsto no -parágrafo anterior porte-á
só poderão ser executados conjuntaser utalízado ao financiamento de promente com o Presidente da Fundacào.
gramas de estudos e pesquísaa, ou
Art. 24. O gupertntendenta da
manutenção" dos Centros Estaduais e
Fundação será substituído nas. suas
Regionais, a critério da Fundação.
faltas ou Impedimentos pelo servidor
Art. 27. Nos Centros Estaduais e
per êle designado.
Regionais haverá um Conselh-o de Administração.
'
CAPÍTULO VI
§ 1º Nos Centros Estaduais o
Centros Estaduais e Regionais
Conselho de Admirilsbracâo será constdtuído de 9 (nove) membros, a saArt. 25. A p'unôação ertatá Cenber:
tros estaduais e· Regionais. desd-e' que
I - 1 (um) representante do Depreenchidos os requisitos mtnímós
partamento Nacional de Segurança e
Indicados neste artigo. os quais funHigiene do Trabalho ;
cionarão em perfeita harmonia e coIr - 1 (Ul11) representante da Daordenação com os demais órgãos eslegacía 'Regional do Trabalho no E;s..,
tatutários,
tadc:
§ 1.º .Sâo requisitos mtnrmos 8 seIII - l' (um) representante do órrem preenchidos pelos Estados ou- re- gâo estadual do Instituto Nacional da
giões Interessados na criação da Cen- . Previdência Social (INPS);
IV ~ 2 (dois) representantes de
tros:
instituições de ensin-o médico da ca-.
a)
recclhlmentc aOS corres da FunI:'~t,al do Estado, sendo um dêles obrfdação de Importância, no .mimmo,
gatózíamente de Faculdade de Higiene
igual à fixada no artígo 60 destes Ese Saúde Púbhea quando existir êsse
tatutos;
estabelecimento de ensino supertor na
b)
comprovação da existência de,
capital do Estado;
pelo menos, 500.000 (quinhentos mil)
V ~ 1 (um) representante do 00trabalhadores na indústria no terrivêmo do Estado;
tório do Estado ou Região; e
VI --:.. 1 (um) representante das
c) comprovação da existência de
Federações Estaduais de Trabalhadolocal c.Iequado com mobiliário e insres na Indústria;
talações não técnicas que a Fundação
VII - 1 (um.) representante das
possa utilizar, desde logo, e no miniFederações das Indústrias do Estado;
mo por dez anos, sem ônus.
VIII - 1 (um) representante dos
§ 2º E' vedada a criação de mais
demais ínstituídorea do Estado.
de um Centro Estadual ou Regional
§ 2º Nos Centros Regíona's, o
na mesma base Estadual ou Regional.
Conselho de Admínísbraçâo terá a seguinte composição:
Art. ,,".l. A cada Centro Estadual
ou Regional ccrresponderá obrtgatàI - 1 (um) representante do Deriamente dotação especial no orçapartamento Nacional de Segurança e
mento da Pundaçâo.
Higiene do Trabalho;
§ Hl A dotaçâc de que trata êste
II - '1 (um) representante de cada
artigo será no mínimo, igual ri 50%
uma das Delegacias Regionais do 'ITa(cinqüenta por cento: da importânbalho existentes na' região;
UI - 1 (um) representante de cacia arrecadada pela Fundação no Esda um dos órgãos estaduais do Institado ou Região, por fôrça do art. 5º
tuto Nacional de Previdência Social
dá Lei nv 5.161, de 21 de outubro de
(INPS) existentes na região;
1966.

l)

comparecer e secretariar as reu-

niões õos Conselhos Dehberatívcs e
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IV 1 (um) representante por
Estado, das instituições de ensino medico da respectiva capital, observado
o disposto na- parte final do item IH
do parágrafo primeiro;
V - I (um) representante do 00vêrno de cada um dos Estados da
Região;
VI- 1 (um)
representante das
Federações dos Trabalhadores na In-dústrta da região: VII ~ 1 (um) representante das
Federações das Indústrias da Regíâc:
VIII - 1 (um) represenrante dos
demaís instituidores da região.
§ 39 Os membros do Conselho de
Administração dos Centros Estaduais
e Regionais deverão ser escolhidos
entre pessoas de ilibada reputação,
com instrução de nível superior e notórios conhecimentos no campo da Se..:'
gurança, Higiene ou Medicina do Trabalho.
§ 49 Será tndtcado, em cada caso,
um membro suplente, convocado na
hipótese de vaga, ausência temporária ou impedimento do respectivo
membro efetivo.
§ 5Çl O mandato dos membros do
Conselho de - Administração será de 6
(seis) anos, permitida a recondução.
§ 69 Quand-o o Conselho de Administração dos Centres Regionais fôr
Integrado por membros em número
par caberávac Presidente o voto de
qualidade.
~ 79 A forma de esc-olha e de desígnacâo dos membros dos Conselhos
de' Administração será prevista nos
Regulamentos de que trata o art. 31,
parágrafo único, observado no que
conter. o disposto nestes Estatutos relativamente acs demais Conselhos da
Fundação.
Art. 28. A direção dos centros
Esbaduads ou Regionais caberá a um
.Diretor-Executivo, escolhido pelo centro de Admíntstraçâo Estadual ou Regional e homologado pelo Conselho
Delíberatdvo .
Art. 29. Os centros Estaduais ou
Regionais gozarão de ampla auto-norrua administrativa.
Art. 30.· Para a formacâc inicial
dos Conselhos Administrativos dos
Centros Estaduais e Regionais.· o superintendente da Funaaçao promoverá os necessários entendimentos com
as autoridades ou entidades públicas
ou particulares do Estado ou região.

Art. 31. As atribuições do Conselho de Adminlstraçãc e do DiretorExecutivo dos Centros Est-aduais e Regíonaís, serão, no que couber e relativamente aos trabalhos dos Centros,
as mesmas indicadas nestes Estatutos
para o Conselho Deliberativo e SUP3ríritendente da Fundação.
Parágràro único. Os regulamentos
dos centros Estaduais e Regionais serã-o elaborados pelos respectivos. GOnselhos de Adminlstraçâo e aprovado
pelo Conselho Delibera tívo da Fundação.
TÍTULO

m

COordenação da Fundação com as
Universidades

Art. 32. A Fundação encaminhará às Universidades e entidades de
ensino superior que aderirem -à sua
formação, Q relatório anual de suas
atividades após a manífestaçâc do
Conselho Superior.
Parágrafo único. Juntamente com
o relatório encaminhará o resultada
de suas pesquisas e estudos bem como o programa e a rela-Ção dos cursos
ministrados.
Art. 33. Os órgãos estaduais e
regionais da Fundação poderão estabelecer entrosamento com Universidades e entidades de ensino superior,
mas qualquer- acôrdo só poderá ser
firmado pela Fundação, nos precisos
têrmos do aetígo 39.
Art. 34. Sempre que solicitada, a
Fundação prestará às Universi-dades
e ínstdtuícões de ensino suueríor coIaboraçâc ~ técnica e didática, dentro
de suas atribuições.
'
Art. 35. A Fundação proçorctonará a realização de estágios de treinamente e aperfeiçoamento a elementos
designados pelas ínstdtutções universitárias e de ensino superior .
TíTULO IV

Coordenacão da Fundação com o De-:parlamento Nacional te Segurança
e Higiene do Trabalho

Art. 36. A Fundação orientará os
seus órgãos no sentido de que estabeIeçam entre si a colaboração com o
Departamento Nacional de Segurança
e Higiene do Trabalhe (DNSHT) .
Parágrafo único. A Fundação remeterá ao DNSHT, gratuitamente, os re-
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'b) os bens e direitos que forem adquiridos ou que lhes forem doados cu
legados,
Parágrafo. único. A Fundação poderá receber -doações sem encargos ou
com êles, para a constituição de fundos especiais e para o custeio de serviços determinados.
Art. 42. Os bens e direitos da Fundação poderão ser utilizados somente
para realizar os objetívos : previstos
no art. 29 , permitida a ínversão de
uns e outros para a obtenção de rendas destinadas aos mesmos fins.
Parágrafo (mico. A alfenaçãc e
aquísícão de imóveis dependerá do
parecer favorável do Conselho Ourador e aprovação do Conselho Dalíbe-

latórtcs de suas atividades, resultado;"
d ~ suas pesquisas e estudos, bem como exemplares de tôdas as publicacões por ele editadas e. rectprocamen-

te,receberá do DN8HT os reíatóríos
e publícaçôes deste.
Art. 37. A Fundação. pelo seus
órgãos técnicos, atenderá aos pedidos
do DNSHT, sob a forma de par2c,~
res. -ro que se referir aos aspectos
técnicos em matéria de segurança, higiene e medicina do trabalho.
Art. 33, A Fundação proporcíonará a realização de estágios de treinamento e aperfeiçoamento aos servidores técnicos. designados pelo Departamento Nacional de Segurança e
Higiene do Trabalho.

taüvo.

TÍTULO V

Art. 43. A Fundação gozará do-s
privilégios legais atribuídos às instituições de utilidade pública.

Regime do Pessoal

Art. 39. O pessoal da Fundação
servirá sob aregtme da legislação trabalhista, e seus salários serão fixados
pelo Conselho Deliberativo, _na forma
da letra "i' d-o art. ·15.
Parágrafo único. Os Conselhos Ad_
mlnístratívos serão competentes para
a fixação dos saláríos do pessoal dos
Centros Estaduais e Regionais, obedecidos .os critérios gerais -da p-olítica
.salartal estabelecidos pelo Conselho
Deliberativo.

TÍTULO VII

Orçamento

Art. 44. O exercício financeiro
coíncídirá com o ano cívíl ,
Art. 4'5. Até 30 (trinta) de novembro de cada ano, o Superintendente
apresentará -ao Conselho Delíberatívo
a proposta orçamentária do ano seguinte, especificadas separadamente
as despesas de capital e as de operação.
~ 19 A proposta - orçamentária será.
justificada com a indicação dos planos de trabalho correspondentes.

Art. 40. O pessoal da Fundação
será admitido através de .concurso públíco de provas e títulos, na forma
da Iegfslação vigente.
~ 19 _Em casos excepcionais e pelo prazo de um exercício fínanceíro,
pcuerâo .ser feitas admissões de pessoat técnico ou especíalízado, índependentemente de concurso, mas desde que o pessoal comprove a habflítaçâo para o exercício da função.'
2('1 Findo o tempo refea-ído no
parágrafo antertor dar-se-á a dispensa automática do servidor se a
Fundação não quiser prorrogá-lo por
mais um úníco exercício financeiro,

*

TÍTULO VI

ratrímõnic e sua utilização
Art. 41. Constituem o patrimônio
da Fundação:
a) 'seus bens móveis e imóveis;

*

u

29 O Conselho Deliberativo terá
o prazo de 20 (vinte), dias para discutir, emendar e aprovar a proposta
orcamentárta, não podendo majorar
despesas, salvo se consignar os respectivos recursos.
§ 39 Aprovada a proposta orçamentária ou-findo, o prazo fixado no parágrafo anterior, fica -o Superintendente autorizado a realizar as despesas previstas,
Art. 46. Para a realização de elanos cuja execução .pcssa - exceder a
um exercício, as despesas previstas
serão - aprovadas globalmente, consignando-se nos orçamentos seguintes as
respectívas cdotaçôes.
Art. 47. Os resultados do exercício
serão lançados no Fundo Patrímontal
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ou em Fundos Especiais, de acôrdc
como parecer do Conselho Curado"
aprovado pelo Conselho Deliberativo.
Art. 4-8. Durante o exercício financeiro poderão ser abertos créditos adicionais, desde que as necessidades (:8,
Fundação o exijam e haja recursos.
Art.. 49. A 'prestação anual de contas será feita ao Conselho Superior
até 28 de fevereiro e, além de outros.
conterá os seguintes elementos:
a) balanço patrimonial;
b) balanço econômico;
c) balanço financeiro;
ct) quadro comparativo entre a 1'(;:
certa realizada e a receita estimada;
e) quadro comparativo entre a despesa realizada e a despesa fixada.
parágrafo ..único. A prestação de
contas conterá separadamente dados
relativos à aplicação 'de recursos de
origem federal ou estadual, a fim de
que, depois de aprovada' pelo COnselho Superior, possam tais dados serem encaminhados aos Tribunais de
Contas da União ou dos Estados, oonforme o caso.
TÍTULO VIII

Al'terações dos estatutos

Art. 50. Para que os presentes Estatutos possam ser alterados por P:i.'Oposta do Presidente ou de qualquer
dos membros do Conselho Delíbarativo, dever-se-âo observar os seguintes requisitos principais:
a) o estatuído na letra a dos artdgos 9Çl e 15;
b) que a decisão final do Oonselho Superior seja apresentada, sucessivamente, ao Ministro do Trabalho
e Previdência Social e, ao Procurador-Geral da República, a fim de que
o Presidente da República possa afrnal decidir.

TÍTULO IX

Dtspcsiçâes gerats

Art. 51. A função de membro do
Conselho Superior é honorífica, considerada de caráter público relevante
e não será remunerada.
Art. 52. Os mandatos considerarse-âo prorrogados até a posse dos
sucessores.
<Ar-t , 53. Uma vez aceitas pelo Con-selho Deliberativo, não' poderão ser
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alteradas as condições adjetas das
doações com encargo.
Art. 54. Para que seja extinta a
Fundacâo deverão ser observados os
mesmos .requísítos referentes às alterações dos Estatutos, salvo no que' se
refere ao "quorum" que deverá ser
de 4/5, pelo menos, da totalidade dos
membros do Conselho Deliberativo e
Superior.
Art. 55-. Ao decidir sôbre a extinção da Fundação, o Presidente da
República, respeitado o disposto no
art. 53, destinará o patrimônio a instituições que se proponham a Iíns
iguais ou semelhantes.
Art. 56. Os membros dos Canselhos Deliberativo, Curador e Conselhos de Administração dos Centros
Estaduais e Regionais, perceberão por
sessão ordinária a que comparecerem,
uma gratificação a ser fixada 110
plano anual de atividades da Fundação.
Parágrafo "único. Serão igualmente
remuneradas, até o máximo de duas
por mês,' as sessões extraordinárias
dos Conselhos .Dellberatívo e Curador €i dos Conselhos de Administração dos Centros Estaduais e Reglonaís.
Art. 57. Os membros dos vários
Conselhos da Fundação, inclusive os
de Administração dos Centros Estaduais e Regionais, poderão ser substdtuídos antes. do término dos mandatos, por ato de quem tenha competêncía para a respectiva designação.
Art. 58. .o Presidente da Fundaçao e os Presidentes dos Conselhos
de, Administração dos centros Estaduais e Regionais receberão uma
verba de representação fixada anualmente pelo Conselho Superior.
Art. 59. Integrarão os recursos
nuncelros da Fundação:
a) as dotações ou subvenções ('011cedidas pela União, Estados, Terrttórtos-ou Municipios;
b) as contribuições destinadas por
ielà Fundação;
c) as contrtbutcões e taxas recebicas em, retribuição aos serviços prestados;
ct) . as rendas de aplicação de uens
e valôres patrimoniais;
e)
quaisquer outras ccntrfbuíçôes,
doações ou legados;
ü-
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j) doações, auxílios, subvenções ou
prestações de entidades públicas ou
privadas estrangeiras e internacionais.
TÍTULO

x

Disposições transitórias

Art. 60. Até que o Conselho delibere dlverstvamente, será fixada a
importância igual a 100 (cem) vêzes

o mais alto salárto-míntmo vigente
no pais por ocasião da doação, o limite mínimo das contribuições dos
doadores ou entidades a que se referem os itens X e XI do art. 59.
Art.

61.

O Ministro dó Trabalho

e Previdência-Social promoverá as

medidas preliminares para a instala-

ção dos Conselhos Superior, Deliberativo e Curador.
A!'t. 6~. Os _Conselhos Superior,
Delíberatívo e Curador ínstalar-se-âo

o primeiro 30 (trinta) dias e os de~
mais <80 (sessenta) dias após a assí-

natura da escritura pública que formalizará a instituição da Fundação.
-

.Jarbae G. Passarinho.

DEORETO N9 62. 173 JANEIRO

DE 2&- DE

DE 1968

Declara de utilidade pública a "congregação
do Aioeioíaao Católico
(Irmãs, Palotinas)" com
sede em
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. '

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
atendendo ao que conste do processo
M. J. 33.550, de 1966, decreta:
Artigo único. li: declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19 da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o art. 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n'' 50.517. de 2
de maio de 1961, a- "Congregação do
Apostolado Católico (Irmãs Palotínas)" com. sede em Santa Maria, Estado do RlO Grande do Sul.
Brasília, 25 de janeiro de 19<58;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

EXECUTIVO

DECRETO NÇ> G2.174 JANEIRO DE

DE 25 DE

1968

Revoga os Decretos Federais que concederam à sociedade Atum Sales
Inc., anteriormente denominada Aluminium Limiteâ saiee, Lnc., autorização para funcionar e eontmuar a
jumcionar na República do Brasil

O presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o art.
83, item II. da constituição, e nas
termos do jyeeretc-Ie! nv 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. Fi-cam revogados 08
Decretos Federais números 23.878 de
17 dp outubro de 1947; 36.442, de 5
de novembro de 1954; e 61.154, :l?
14 de agôstc 1e 19'67, que concederam
à. .sociedade Alcan Sales rne. anteriormente denominada Alurmmum Limlted Bares, rnc.. com sede na c'dade de New -vonc Estaco de ,:\ll~W York.
Estados Unidos da América, autorfzuçâc para tnncíonar e continuar a funcionar na República do grasn, e cassanas as respectivas Cartas, atendendo ao que foi requerido f arí que co.m.~
ta da resolucâo aprovada pela DIretoria, em reunião realizada a 28 de
agôsto de 1957.
Brasiléa, 25 de janeiro de 1968;
1470,) ,da
Independência e 8C>Ç>
da
República.
A. COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares

DECRETO N9 62.175 JANEIRO DE

DE 25 DE

1968

Estabelece normas provisórias sôbre a
aplicação da Lei 5.374, ae 7 de dezembro de 1967.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituiçâo
Consíderando que a Lei nc 5.374,
de 7 de dezembro de 1967, que altera
dispositivos da Lei 5.173, de 27 de outubro de 19<66, extinguiu,· ipeo jure, o
Conselho Técnico da SUDAM, a quem
competia a aprovação de projetos de
interesse para o desenvolvimento da
Amazônia, no: que concerne à concessao de beneficios fiscais, e colaboraçao ífnanceíra
(artigo 17, alínea
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"i"). bem como a aprovação de convemos contratos e acordos firmados
pela SUDAM e seus órgâosvsubordínados, quando se referirem à execução
de obras (artigo 17,
alínea
"fi", da Lei 5.173/66);
Considerando que essas atribuições
foram transteríuas _ao Conselho Delinorettvo da SUDAM, criado pela Lei
5.374/67, e na forma das a.Iíneas pertinentes do artigo 14, segundo a red ação dada pelo artigo 19, da mesura
r.ei,
considerando, entretanto, que a
constituição do Conselho Deliberativo esta sujeita as naturais demoras
decorrentes do encaminhamento à
presidência da República do expediente relativo 'á designação dos -eus
membros;
Considerando os prejuízos que uar
resultam para o rápído andamento e
SOlUÇa0 de processos de relevante interêsse para o desenvolvimento da
Amazônia;
Considerando; todavia, que, !lOS
têrmos do parágrafo único, do art. !:I ç ,
do Decreto-lei nv 185, de 23 de revefeira. de 1967. incumbe ao Ministro de
Estado a aprovação dos contratoa celebrados pelas autarquias que ainda
não possuam órgão deliberativo ;]1'0prro. pressuposto a que se pode r~
duair, por manifesta analogia, a situação ocorrente na SUDAM. mctusíve no que tange à aprovação de orofetos de investimentos beneficiados
por mcentívos fiscais (artigo 59,. da

Lei 5.374;67);

Considerando, finalmente, o exercício. co poder regulamentar deferida
ao Poder Executivo, para propiciar a
exeqüibilidade das leis e a organização administrativa, decreta:
Art. 19 Serão submetidos à aproveção 'do Ministro de Estado do Lntenor. nos têrmos do partlgrato. uruoo
do artigo êv, do Decreto-lei 185, de 23
de reveretro de 1967, e enquanto nau
tôr tnstaiano o Conselho Deübératívc
criado pela Lei 5.374, de 7 de dezembro de 1967, os projetos que ínteres .
sem ao desenvolvimento da Amazônia, tendo em vista a concessão de
beneficios' fiscais ou colaboração rtnanceíra, os atos do antigo Conselho
Técnico da SUDAM, bem como 0..<:;
contratos, convênios e acôrdos firmados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM
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e seus órgãos subordinados quando se
rerei-írem
execução de obras.
Art. 29 'Até que seja constítuíde o
Conselho Deliberativo da SUDAM, .r- a
torma prevista 11a Lei 5.374, de 7 (.e
dezembro de 1967, os projetos que interessem-ao desenvolvimento da A1W",zônía, tendo em vista a concessão de.
beneficios fiscais .ou colaboração -ti'nanceíra, serão submetidos 'á aprovação do Ministro do Interior.
Parágrafo único. Os atos praticados em nome do antigo Consetnc
Técnico, posteriormente à data da LeI
5.374, serão encaminhados à aprecía-,
çao do Ministro de Estado, que poderá ratificá-los ou devolve-los ao conhecimento e decisão do Conselho
Deliberativo.
Art. 39 mste Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de
1968 1
147 Ç
da Independência e 809 ua
à

República.
A.

COSTA

E SILVa

Afonso A. Lima

DECRE'ro N9 62.176
DE 25 DE
JANEIRO DE 1968
Da numeração
Exército.

a

reçutamentas do

o Presidente ua Repúblíca, ueanüc
das atribuições que lhe confere c artigo 83, item II, da Constituição, decreta:
Art. 10 Passa a ter -a aegurnte numeraçâo os Reguíamentos abaixo relacionados:
R-188-43 ~ Regulamento para o
Serviço do Material Automóvel
do
Exército (Decreto nv 14.071, de 25 de
novembro de 1943).
R-189~52 ~ Regulamento
para o
Alto Comando do Exército (1~ Parte>
(Decreto n931. 639, de 23 de outubro
ne 1952).
H-190-56 ~ Regulamento QO Quadro Auxiliar de· Administração
"Deereto nc 40.552, de 12 de dezembro, de

1956) .

R-I91-57 ~ Regulamento do QUB4
dro de Oficiais de Admínistraçâo e do
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Quadro de Oficiais Especialistas (DeR
ereto n Q 42.251 de 6 dé setemb-o de
1957) .
.
R-192-59 '--,-Regulamento das Co-

lônias

Militares

de

Fronteira

na

Amazônia (Decreto ne 45.479., de 26
de fevereiro de -1959).,
R-193-60 --...i, 'RegtüamentodaLrli do
0--

Quadro de Matenal 'Bélico, das -Anuas
ue Comunicações e: de Engenharia
(Decreto- no, :48.861; de 13 de agôsto

ae 1960).

R-195-65 -

Regulamento' da Lei do

Funde do Exército (Decreto nc

.

56.534, de5 de julho de 1965).

Art. 2Q ~ste Decreto entrarávem
vigor na data de sua publicação; revogadas as dísposíçôes em. contrário.
Brasília, 25 de jsneíro de 1968;
1479 da .Independêncla e 809 da

Repúblíca,

A_ COSTA E SILVA
Aurélio de Lyra Tavares

DECRETO

~Q' 62 .177

-

DE

25

DE

JANEmo DE 1968

Retifica, o Decreto n 9 60.791" de 1 ae
junhO de 1967.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conrere o artigo 83, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 No ar't. 29, § 19, inciso r,
do Decreto nv 60.791, de 1 de junho
de 1967, onde se lê "Jguaçuvv Ieía-se
"Igarassu".
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 19<68;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto

DECRETO N9 62.178 JANEIRO

DE 25 DE

DE 1968

Provê sôbre a transferência de estabelecimentos de ensino agrícola para Universidades e dá outras' providêndas.

o Presidente da República, usando
das atribuições' que lhe confere o art.
83, item lI, da constituição e,

Considerando que, na forma do § 39
do art. 79 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação jqacíonal, as Universidades podem ser integradas de
colégios técnicos' correspondentes a
_cursos superiores _em que se desenvolvem os mesmos estudos; e
Considerando que o item rrt do artigo 69 do Decreto-lei no 200, de 25
de fevereiro de 1967, determina a descentralização da
administração tederal, decreta:
Art. 19 Ficam
transferidos, >;:'('11l
seus bens, instalações, equípament.os
verbas e pessoal, os seguintes ostabelecimentosde ensino agrícola, da
nível médio:
1) o Colégio Agricola de Santa M~
ria. o Colégio Agrícola de Alegrete to,
como colégtõs, os .Ginásios Agrícolas
de General Vargas e de Frederico
westobaren, para a Universidade Federal de Santa Maria;
'2) o Colégio Agrícola "Nilo Pec·d,....
nha", de Pinheiral, para a .Untversídade Federal Fluminense;
3) o Colégio Agrícola '''Vidal de Negreiros", de Bananeiras e, como corégto, o Ginásio Agrícola de Catolé do
Rocha, ;para a Universidade Federal
W), Paraíba;
4) o Colégio Agricola de Camboriú
e, como colégio o Ginásio Agrícola
"Senador Gomes de Oliveira", de Araquart, para a Universidade Federal
de Santa Catarina;
6) o Colégio Agrícola "Visconde da
Graça", e o Colégio de Economia Doméstica Rural, de Pelotas, pare tl
Universidade Federal Rural de Rio
Grande do Sul;
ti) o Ginásio Agrícola de Tarumirim, como' colégio, para a Uníversidade Federal de Minas Gerais.
Parágrafo único. 'Passa a fazer parte integrante do Colégio Agrícola de
Camboríú, O Centro de Tratoristas de
Hhota ,
'
Art. 29 E: autorizada a transferência
da: administração, mediante convênio,
para a Universidade de Caxias elo
Sul, do Colégio de Viticultura e Enorogta de Bento Gonçalves.
Art. 39 A orientação didática e Pl'",-.
dagógtca dos estabelecimentos transferidos, continuará afeta à Diretoria
do Ensino Agrícola.
Art. 49 As Universidades Federais e
tt Diretoria do Ensino Agrícola farão
constar, anualmente, nas prbpostae
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orçamentárias, recursos para o runcíonamentc das unidades transferiuas.
Art. 59 São autorizados a funcionar
como colégios o Ginásio Agricola de
~io Verde, em Goiás e ce Ginásios Agrícolas -de Passo Fundo, no Rio
Grande do Sul, e de Rio Pomba, em
Minas Gerais e, como Centro de Formação de mão-de-obra qualificada em
pecuária, o Ginásio Agrícola de Urutai, em Goiás.
Art. 69 O presente Decreto" en tramem vigor na data de sua publícacâo,
revogadas as díspostções em -con trário.
Brasília, 25 de janeiro de 1968;
1479 da Independência
e 809 (Ia
República.
A. COSTA E

SILVA

Tarso Dutra
Milton· de Oliveira Ferreira

DECRETO N9 62. 179 JANEIRO DE

DE 25 DE

1968

Altera dispositivos
do Regulamento
para o Tráfego Marítimo, aprovado
pelo Decreto n9 5~ 798, de 11 de ru-:
nho de 1940 e alterado pelo de
n9 50.114, de 26 de janeiro de 1961.

o Presidente da República, usando
das atrfbuíçôes que lhe confere ci art.
83, item H, da Constituiçâo, decreta:
Art. 19 As categorias do 59 Grupo
amadores, estabelecidas no art.
320 do Regulamento par a o Tráfego
Marrtamo, aprovado peío Decreto ..
nv 5.798, de 11 de junho de 1940 e alterado pelo de nc 50.Jl4, de 26 de
janeiro de 1961, passam a ser as seguintes:
Capitão Amador
Mestre Amador
Arrais Amador
Veleiro
Parágrafo único. Fica considerada
extinta a categoria de Condutor-.
Motorista Amador.
Art. 29 Os artigos 371 e 491, do Regulamento para o Tráfego Marítimo,
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passam a vigorar com .es seguintes
redações:
"Art. 37.1. A carta de Capitão Amador será concedida .ao candidato que
ter maior' de vinte e um (21) anos,
possuir carta de Mestre Amador há
pelo menos dois (2) anos-e fôr aprovado no respectivo exame.
I - A carta de Mestre Amador será concedida ao candidato maior de
dezoito (18) anos, aprovado no respectivo exame.
Il - A carta de Arrais Amador será concedida aoccandídato maior dedezesseis (16) anos, aprovado_ no respectivo exame,
In - Os menores .de dezesseis (I{J)
anos serão inscritos como Veleiros
por intermédio do .Clube a que pertencerem, independentemente de exa.mes: o candidato não filiado a Clube
será inscrito mediante-exame sumário
na Capítanía, Delegacia ou .Agêncía
autorizada.
§ . 1Q . Os possuidores das. Cartas de
Capitão Amador, Mestre Amador, Arrais Amador e carteira de- Veleiro, só
poderão utiliza-las em embarcações de
esporte ou recreio.
§ 29 O .Capítâc cêmador está autorizadoa navegar entreportos nacronaís .e .estrangeiros.
39 O Mestre Amador está autorilado a navegar dentro dos limites da
navegação costeira.
s 4Q Ov Arrats Amador ·e o veleíro
estão autorizados a navegar-em águas
restrttas. dentro dos limites, de- detei-.
minada .baía, enseada, .pôrto, rio 0.11
lagoa, conforme. o. que fôr,~stabelecl~~
do pelo Capitão dos Portos, Delegndd
ou Agente.
Art. '~91. Os proprietários e as ces60a:-: que manobram embarcações de
esporte ou recreio' são responsáveis
perante. a Capttaníavdos Portos oelcs
danos, .causados e vtercerros e pelo
c'nü~rlffiento dos
dísposítdvos dêste
Regulamento.
.
Parágrafo único. Somente podem
(11 ~\n\,Ol'arembarcações..de. esporte
cu
recreio, a propulsão mecânica ou a
vela, as pessoas devidamente habilitadas."
Art. 3° 0-' Ministério ·'·da.'Mal'inlla,
POI intermédio da Diretorta . de Portos e Costas, baíxârá atos" compleê

e.ros
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meutares para a
sente decreto,
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execução do .i.1ré-

Art. '49 :E:st~ decreto entra, em _vigor
na data de, sua publícaçâo, revogadas
as disposições emcontrárid.
Brasília, 25 de janeiro de
196J~,
1479 daIIictependéncia e-SOQ (ia
República.
A. COSTA' 'E

SILVA

Augu.sto,. "Hamann
Grimeunüâ

Raâematcer

DECRETÓ'N'9 62~'180 ~- DE 26 DE
JANEIRO DE 1968
MOdifica o art.3'?do Decreto nilmeTO 61.557, de 18 de outubro-de 1957,

que instituiu 'a Comissão lnterniinisterial'para_preparaçáo - da posição do Brastlna 'Ll' Conferência das
sõbre Comércio' e
Nações Unidas

Desenvolvimento

o Presidente .da República, usando
das atribuições 'que lhe confere o artigo 83, iteITI' II da Constituição decreta:
Art. to O art. 39 do Decreto número 61.551; de 18 de outubro de
1967. passa a ter a seguinte redação:
. " Art. 3Q A comissão Intermínlsteríal terá a ,'seguinte cornpostção:
I - ' Ministre das Relaçõ2,s Exte-'
rtores:
II .:.- Ministro, do Planejamento e
Ooordenação-Geraf
III -- Jv.li:nistroda Fazenda.. .
IV - Ministro' da Agrfculturu..;
V - .Mínístro da Indústria e do
Comércio;
VI - Ministro dai> Minas t.: Ener-,
gfa ,

VII -.1VIillIstro"dos, .Transpontes:
VIII '---:-c'''Ministro, .do Interior".
Art. 29,"bpr~sertte':decreto entrará
em vigor" ::p-,a.:d,ata 'cie' sua, 'p1lbl!caçao,
revogadas "as "dísposfçôes "em. c:ontrá~
rio.
,Brasília; '2ii de' janeiro dê '1968;
147Q da,,' Indàpendêncfà e 80° da.
República:
A.

COSTA

E

Sn.VA

José de, Magalhães'. Pinto
Afonso. "A;L,i1iUI:

pElCRET0 N9, 62.180-A-JANEIRO J;lE 19fi8

DE

26

DE

Redistribui, com o respectivo ocupan_
te, para o cuaaro de Pessoal
Parte Especial do Ministério
das Relações Exteriores, cargo, originário do. Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Portos
e Vias Navegáveis _ Ministério dos
Transportes e dã outrasprovidéncias.

o presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere
83, item lI, da
Constio artigo
tuição,. e tendo em vista o disposto
no art. 99,§ 29, do, Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica redístríbuído, com o
respectivo ocupante, no Quadro .de
Pessoal - Parte Especial- do Ministério das Relações Exteriores, o
cargo de Almcxartfe, nível 14,' ocupado por Manoel Inocêncio de Lacerda
Santos, originário do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis, - Ministério dos Transportes.
Art. 2'9 O D. N. P. V. N. remeterá ao órgão de Pe:ssoal do M. R. E. ,
no prazo de 30 dias a contar da publícaçào dêste .üecreto. os assentamentos individuais
do funcionário
movimentado por fôrça do disposto
neste decreto.
Parágrafo úníco. O servidor' de oue
se trata continuará sendo 'pago pelo
D. N. P. V'. N. à conta dos recursos
orçamentários próprios, até o dia
imediatamente anterior ao da entrada' em cxcrcícío no nevo órgão.
Art.' 39 0 disposto neste decreto não
homologa situaçãó que, em virtude
de sindicância, inquérito admànlstrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas leguis nu administrativas ap~icáveisa 'espécie.
Art. 4º ãste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1968;
147Q da Independência e 809 da

República.
A. COSTA E SILVA
José. de Magalhães Pinto
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DECRETO N.9 62.181
JANEIRO DE

~

DE 29_

DE

1968

Altera dispositiv.os do Regimento do
Conselho Federal de Educação
O Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe confere o item
II do artigo 83 da Constituição e
tendo em vista o que consta do Processo MEC 38-68, decreta:
Art. 1.9 O parágrafo 1.9 do artigo
49 e o artigo 22 do Regimento do Conselho 'Federal -de Educação aprovado
pelo Decreto 59.867. de' 26 de dezembro 'de 1966, passam a vigorar com a
seguinte redação:
. "Art. 4.9 ~
§ 1.9 O Vice-Presidente substitui o Presidente e é .substituído
pelos Presidentes, de Câmaras, na
ordem de prioridade do exercíctc
como membro do Conselho e pelos
Presidentes das Comissões Permanentes, com observância do mes'mo critério."
"Art. 22. A secretaria Geral
compreende os seguintes serviços:
a) Serviço de Administracãc:
z» Serviço de Documen taçã~ e
Estudos 'I'écnfeoa:
c) Serviço de Jurisprudência'
d) Serviço de Biblioteca, e Ar,:""
quivo;
e)Serv~ço de Publicação;
t) Serviço de Taquigrafia e Debates;
g) Serviço Financeiro'
h) Serviço de' comuri:i'cações:
i) Serviço de intercâmbio com
Os Conselhos Estaduais."
Art. 29. :És-te Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. re.
vogadas as cnspostcões em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1968'
147.9 da Independência e 809 dà
República.

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N.9 62 .182.~ DE 29 DE
JANE~ç>

DE 1968

Declara de utilidade pública o "COlégio Cristo Rei" com sede em Iça~
Ta, Estado de Santa Catarin,a.

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

tigo 83, item H' da Constjtuição e
atendendo ao que consta do processo
M.J. 17.990, de 1967, decreta:
Artigo únícc. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo
1.9 da Lei n." 91 de 28 de agosto
de 1935•. combinado com' o art . V'
do Regulamento aprov'ado pelo Úeereto n.c 50.517. de 2 de maio de
1961, o "Colégio Cristo,RW' com sede em Içara, Estado' de _Santa Catarina.
Brasília. 29 de janeiro de 1968;
1479 da. Irxíependêncía.. e 809 da
República,
A. CasTA E SILVA
Luis. Anumio da Gama e

~íha.

DECRETO N.9 62:183 ---.,.. DE 29 DE
J ANEla0

DE 1968

Reconhecimento da Faculdade de Medicina da Universidade Católica, se
relatas ---.,. R.G.S.
.

O Presidente da República, usanüc
da atribuição- que ene confere o item
II do art. 83 da Constituição, ue
acôrdocom o art. 14 da Lei n.v 4.024,
de 20 de dezembro de '1961 e," tendo
em vista o que consta do respectivo
processo do Ministério d~ Educação e
cultura, decreta:
Art. 1.9 E' concedido reconhecímento à Faculdade de Medicina da trniversidade Católica -íe Pelotas. no Estado "do Rio Grande do Sul.
Art. 2.9 1!:ste Decreto entra em VI~
gor na data de sua publícaçao.
Brasília. 29 de janeiro de 1968;
1470 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Tarso Dutra

DECRETO, N.9 62.184
DE 29
JANEIRO DE 1968

DE

Autoriza a cessão sob a forma de
utilização gratuita e' mediante condições especiais, .à Prefeitura
~u
nicipal' de Salvador,. do' vmóvei que
menciona. situado ne. .Bahia' de '1'0_
dos os Santos. no Estado da Ba.hia.

O Presid-ente da RepúblIca, usando
da atrfbuíçâo que .lhe .'confere ~, artígo '83, iteroU;' dá' eonstitutção e
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de acôrdo G9J.:ll o art. 1.9 do Decreto-

Iet .n c 178 de 16 de fevereiro de 1967,
decreta: '

Art. 1.\1 Fica' autorizada a cessao

gratuítá, ao Município de Salvador,
Estado da Bahia,_ do próprio nacio-

nal denominado "Forte de São Marcelo" na ,"Baia. de Todos os Santos,
com a área' aproximada de 5. 0'24m:J
(cinco mil "e vínte e quatro metros
quadrados)" 'situado naquele Mumeipio, de acordo
com os elementos
constan tos do _processo prctocolízarto
no Míntatérío cda Fazenda sob o nú-

mero

215.752~,'de--1965;

Art.. 2.° Destina-se o Imóvel <i que
se refere o artigo anterior à instalação de -um -Museu Oceanográfico e
conexos, o qual ficará sob a guarda
€, fiscalização ..da Diretoria .do Patrimônio Histórico 'e Artístíco Nacronai.
(D.P,H.A;N.), comando-se nina
acessão, . sem direito à 'índenlzaçâo, se
fôr dada;' aJo" imóvel. notado ou em
parte, utdlízàção 'diversa, ou ainda,
se houver inadimplemento de oiausuta do contrato que deverá ser lavrade em- 'livro próprio do Serviço do
Patrímônto-: da' União.
Brasília, 29. de janeiro de 1968;
1479 da .Independêncía e 809 da
República,
A.

CO~rA

'E Sn:IlA

DE

·Art. 5.'? O, presente Decreto entraráem vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em' contrário,

A. COSTA E SILVA
Már:cio de Souza e .Mello

29· DE

Declara de utilidade pública, para' desapropriação;', imóvel" situado à Rua
Condessa' :SiciWzno' n'.O 353, na Óci,
dade' de São Paulo Estado de São

paulo,

Art. 2.9 O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 3.9 Fica o Ministério da .é.eronáutica autorizado a promover a efetivação da presente desapropriação.
na forma do disposto no artigo 10 do
Decreto-lei n.c 3.36.5, de 21 de junho
de 1941 correndo as despesas à con,
ta dos 'recursos provenientes do convênio firmado com a caixa Econômt;
ca Federal do Estado de São Paulo
- Plano Habitacional.
Art. 4.'? Nafonna e para 'efeitos do
art. 15 do Decreto-lei .n.o 3.365, de
21 de junho de H141, alterado pela Lei
n.c 2.786,' de 21 de maio de 1956, a
presente desapropriação é declarada
de urgência, para efeito de imediata
imissão de posse.

Brasília" 29' de janeiro de 1968;
147.9 da Independência e 80'? da
República.

Antonio Delfim' Netto

DECRETO: N ;9,.62.185:"'JANEJI,{O ;DE 1968

e um metros quadrados e trinta decímetros quadrados) , de propriedade
do Sr. Francisco Marques da Cruz,
ou seus herdeiros ou sucessores, tudo
de acôrdo com o que consta do Processo protocolado no Ministério da
Aeronáutica sob o n.o 40_01_004_68. no
qual se encontram as plantas e laudo
de avaliação.

.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'art.
83, -ítem H, da.consüttncâo. decreta:
Art. Vi E' declarado .de utilidade
pública, para,.finS.:,de, desapropníaçâo,
de acô:rdo,com ..o art, 6.'?, combinado
com o ,art., :5..9, :alíÚea. a, do DecretoLein.9,.3.~65. t:le,~l.9.e [unhode 1941,
o Imóvel .';(pr~,diQ,. ,.~,:"terreno) , situado
à RUa, Go.:tlÇlElSSa; Siciliano n.c .353 8.9 Subdístrrto de Santana ~ Munícípto e,GQIP-Mca .dl1 Capítafdo Estado
de .SáO,,:p;au1o'I;: com. área-de ~.461.31
mâ (h.UIl;l.~JP-il .quatrocentos a sessente

DECRETO N.'? 62;186 JANEIRO DE 1968

DE

29

DE

Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a aceitar doação de terreno no Aeroporto de scrocaoa, Estado de São
Paulo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art. 83

da Constítuíçâo e de- acôrdo com os
artrgns 1.165 e -1.180 do Código Civil,
decreta:

Art. 1.9 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a aceitar a' doação
que, com apoio na Lei Municipal nú;
mero 1.472, de 6 de setembro de 1967,
a Prefeitura Mu:nicipalde Sorocaba
fêz ao mesmo Ministério, do terreno
c9m a' área de 3.600 m2" situada no
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aeroporto local. tudóde acôrdo com
o que consta do processo M.Aer n.c
05-{)1-6.515-67.

Art. 29 A escritura de doação servirá como titulo de propriedade para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis local.
Art. 3.9 O 'presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1968;
147.9 da "Independência e 809 da
República.
A -. COSTA E SILVA

A. COSTA E Sn.VA

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N,9 62.188 JANEIRO DE 1968

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N.9 62.187 - DE 29
.JANEIRO DE 1968·

a presente desapropriação é declara-,
da de Urgência para efeito 'de imediata imissão de posse.
Art. 5.9 O presente decreto. entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 29 de : janeiro de 1968;
147.9 da Independência e 809 da
República.

DE

Declara de utilidade pública, -parafins de desapropriação. terreno
destinado à ampliação do aeroporto
de v-ü-ae.cans, Belém (PA).

O Presidente da República, usando
da atribuição que, lhe ccnrere o artigo 83, item II, da Constituição, de-ereta:
'
Art.,,1.9 São considerados de utilidade pública, para, fins de desapropriação, de acôrdc com o art. 6.9, combinado bom o art. 5.9 alinea "a" do
Decreto-lei n.c 3.365, 'de 21 de .junno
de 1941, o terreno, inclusive. benfef.tcrías nêle existentes, situado junto
ao aeroporto de Val-de-Oans, Belém,
Estado do Pará, com área total de
278.889,04 m2 (duzentos e setenta e
oito mil oitocentos e oitenta e nove
metros quadrados e quatro decímetros quadrados), de propriedade da
Sociedade Civil "Liga Contra Lepra."
Art. 2.Q Destina-se êsae terreno à
ampliação do Aeroporto de val-deCanso
Art. 3.9 Fica o Ministério da Aero-.
náutica' autorizado a promover a efe-tivação da desapropriação de que trata o presente Decreto,na forma do
artigo -10 do Decretc.Ieí tn.c 3.365 de
21 de junho de 1941, correndo as despesas à conta dos seus' recursos orca,
mentárfos próprios ou de outros 'de
que dispuser.
Art. 4.9 Na forma e para efeitos do
art. 15 do Decreto-lei n.c 3.365 de
21 . de junho de 1941, alterado 'pela
LeI n» 2.786, de 21 de maio de 195,S,

DE 30 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Bnçennaría de Opercçoes
da Universidade de Caxzas do SUl.
O Presidente da República, usando
das atrtbuicões que lhe confere { artigo 83, item II, da Constituição, e
ue acordo com o disposto no acugc
23 do Decreto-rei n,v 421, de ~;!i de
maio de 1938, decreta:
Arb , 1.9 Fica autorizado i? tuncionamento da- Faculdade de Engcnnaria de Operações, 'da Uníversidaue de
Caxias do SUl,
uo xstauo du Ri-o
Grande do Sul, com o curso de H.ngennaria Mecânica.
'

Art. 2,° zste Decreto entra em vigor na data de~ua pubhcação.
Brasília, 29 de janeiro de 1968;
1479 da independência e 809 da
República,
A. GOSTA E Sn.VA
Tarso Dutra

DECRETO N.9 62.189 - DE
JANEIRO· DE 1968

'30 DE

outorga concessão à Rádio Santa
Cruz de .Jequitiníumíui Ltda., para
estabelecer uma estaçtio. de radiodifusão sonora na cidade de Jequiti;
nhonha, Estado de Minas Gerais.

O .Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'Ü art.
8'3, item lI, da constituição e tendo
em vistà o disposto no art. 8.1? item
XV, letra "a", da mesma Constituição e o que consta do Processo n

ú-
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mero 1.052-66 (Edital número M-ô6p
CONTEL), decreta:
Art. l.º Fica outorgada concessão à
Rádio Santa Cruz de Jequitinhonha

Ltda., nos têrmos do art. 28, do #egulamento dos Serviços. de Radíodítu..
são, para estabelecer, na cidade de
Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, sem direito de -exclusividade, LIma
estação de radiodifusão sonora em
onda média.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste baixam rubricadas pelo Secretário-Geral. do Mtnís ,

tério das Comunicações - Presidente
do CONTEL - e deverá ser assinado
dentro de 60 (sessenta) _dias, a contar
da data da publicação dêste Decreto
no Diário Oficial' da União, sob pena
de se tornar nulo, de pleno direito, o
ato da outorga.
Art. 2.9 Revogam-se as dísposições
em contrário.
Brasilia, 30 de janeiro de 1Y68;
147.9 da Independência e 80 9 -da
República.

DECRETO N9 62.190 r: DE 31) DE
JANEIRO

DE 19ti8

Declara de utíliâoxie pública a "zls-,
sociação Juauiiasense de Pais e Ami_
ços dos Bxcepcionais", com seae
em Jund'iai, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o art.
83, item II, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
39.724, de 1966, decreta:
Artigo, único. E' declarada. de utílídade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto núme-,
ro 00.517, de 2 de maio, de 1961, a
"Associação .Iundíaíense de Pais e
Amigos de Excepcionais", com sede
em jundíai, Estado de São Paulo.
Brasilía,
1479 da

30
de janeiro de 1968;
Independência e 809 da

República.

Á. GOSTA E SILVA

A. COSTA E

Carlos F. de Símas

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.191 -

SILVA

DE 30 DE JANEIRO DE 1968

Declara prioritária ao desenvolvimento do NOrdeste, para efeito de isenção de. i~postos ~ taxas federais, a impor~ação de equipamentos novos,
sem símüar naczonal, neste descritos e consignados à emprêsa "Indústria Pernambucana de Bebidas Antarctica Ltda. IPEBA", de
cunaa (PE).

°

o Presidente da República, usando' das' atribuições que lhe confere
artigo 83, item II, da Constituição e nos têrmos do artigo 18 da Lei número 3.'692, de 15' de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o
Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através da Resolução nv 2.272, de 11 de maio de 1966,
aprovou o Parecer da 'Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse
reconhecida priorltárla ao desenvolvimento da região, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação, de equipamentos novos,
sem similar nacional, neste descritos, consignados à emprêsa "Indústria
Pernambucana de Bebidas Antarctíca Ltda. - IPEBA", de Olinda, Estado
de Pernambuco e destinados à fabricação e o comércio de cervejas e refrigerantes;
Considerando o atestado pelo Conselho de "Politlca Aduaneira;
Considerando, .enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta;
Art. 19 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de impostos e taxas federais, exceto a taxa prevista no Decreto-lei nv 83, 'de 2-6-12-66, artigo 99, a 'importação de equí-
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pamentoa novos, sem similar nacional, a seguir descritos e consignados à
emprêsa "Indústria Pernambucana de Bebidas Antarctica Ltda. - IPEBA",
de Dlinda (Pe);

I

Quanti- I
dade a ·1

Específícação

Item

ser importada

Moeda

I

I
i

de

origem

1

1. -

I 1.1. -

I

I

Valor

I Total
I

CIF US$

I

I

Ii

I
I

Fábrica' de vervetaSjl
(1" Etapa)

I

Beneficiamento dei

I

MaU ias-primas

I 2 «íuesr balanças automá-]
I
I

I
I

]

I

I
I
I
I

2

I
I
I
I
I
I
I
j

!
I
I
I
I
I
I1

3

tícas para pesagem dei
malte, sendo uma comi
pancadas de 10 kg, capa-I
cidade para 2.600 kg zho-]
ra; pêso bruto de 215 kg!
e líquido de 180 kg, .e oU-I
tra com capacidade para
até 10.000 kg;hora, com
pancadas de 50 kg, pêso]
bruto de 515 kg e líquido I
de 325 kg, ambas de fabri-I
cação da firma Braunschweig, Alemanha, Ocí-[
dental·····.······ .. ·1
1 (um) moinho especial dei
Q cilindros, para moagem I
de malte em grão, com ca-I
j--cídade de 2.500 kgvho-]
ra, completo" fabrtcaçâo]
dà

firma

MIAG,

6.095

1. 523

1

DM

56.130

14.032

1

DM

86.200

21. 550

el

I

Tina paramostura de cer-!
veja, de aço com cúpula I
de cobre, comuleta, díâ- J
metro de 4.200mm. comi
capacidade para 285 hl.]
com todos os, acessórios e!
sobress-alentes,
inclusive I
redutor de velocidade el
mexedor de mostura, ra-!
brtcacâo de A. Ziemann.l
de Ludwiesburg. Alema-]
nha Oc'dental, pô~:o b-u-]
to: 9.500 kg - pêso Jíquí-!
do: 6.225 kg
1

4

DM

dei

Braunsehweíg, Alemanha I
ocr -ntal, com pêso bru-I
to de 4.900/kg e pêso líquido de 4:000 kg ....... 1
Elaboração, Resfriamento
Fermentação do Môsto

2

I

Cozlnhador de arroz à pres-!

são, de cobre, com- diâ-]
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1

Quantidade a

nem

ser ím-

Especificação

portada

Moeda

de
origem

I

1

Valor

I
I Total
I CIF US$

I
.

I

metro de 2.800mm, com-I
pleto, com capacidade to-I
tal para 160 hl, provido I
de fundo duplo para I
aquecimento a vapor, me-I
xedor e redutor de velo-I
cidade, inclusive' respecti-]
vos acessórios e eobressa-]
lentes, Jabricacâo de A. [
Zíemann, de Dudweígs-]
burg, Alemanha Ocíden-]
tal, pêso bruto: ,7.500
pêso líquido: 5.467 kg ..
Cozlnhador de mostura,
com diâmetro de 3.200mm,
feito de cobre, completo.]
com capacidade total parai
180 hI, provido de fundo
duplo para aquecimento
a vapor, inclusive respectivos acessórios sobressa-I
lentes, mexedcr e respec-I
tívo redutor de velocidade, fabricação de A. Zie-]

I
I
I
I

kg'l

I
I

iI
I1

6

II

DM

10&.800

26.450

DM 83.600

20.900

I

marm,

de

Ludwígsburg.]

Alemanha Ocidental. pêso l
bruto 7.000 kg - pêao lí-I
quido: 4.615 kg .:

1

1

I

I Tina de filtração de mosto]
I de cerveja, de aeo com I
I cúpula de cobre, diâmetro
,

I

II
I

I
I
I
!
I

I
I

I
J

I
I
7

1

I
I

1

j

de 5.400 mm, provida, dei

fundo, peneira de bronze, I
completa, com capacidade]

para 35& hI, inclusive res-I
pectivoa acessórios e 80-!
bressalentes, mexedor dei
facas reguláveis, baterias]
de filtração de bronze, I
motores-redutores do me-I
xedor, inclusive sobressa-I
lentes e pistão para mo-I
vímentaçâo do mexedor.]
fabricação
mann, de

.de A.
Zie-I
Ludwígsburg, I

Alemanha, Ocidental, peso I
bruto:l8.000 kg líquido: 12.627 kg

pêso]

!

I
Cozinhador de mosto, de cô- ,
bre, diâmetro de- 5.000mm, 1
com
capacidade
450 hl, provido de _fundo

parai

1

DM

185.900

l[

I
I

I

46.475
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I
I
I
Item I
I

1

8

9

Quantidade a
I ser ímportada

I:
Especificação

I

I
I
I
I duplo para 'aquecimento lall
I vapor, completo, ínc.usíve]
I mexedor com redutor dei
I velocidade, com respectdI vos acessórios e sobressa-I
I lentes, fabricação da rtr-]
I ma A.. ztemann, de Lud-I
I wigsburg, Alemanha oci-[
I dental, pêso bruto: ......
I 19.000 kg, pêso liquido: I
I 12.100 kg .............. ·1
I
I
I 1 (um) resrnador daplacas]
de
aço
inoxidável,
com
I
I
I capacidade para 190 hec-]
I tolítros/hora, para res-]
I frtamento do mosto aedí-]
I mentado, fabricação daI
I firma A.P. V. Exporta
I Limited, de Crawley, rn-I
I glaterra, com pêso bruto
I de 1.000 kg e pêso líquido I
I de 650 kg ............... I
[
I
I Oentrífugador para clarlfi-]
I cação de cerveja, marcai
I BRPX 309-35 S, parai
I 220V/60 hz, com placa dei
I base, capacidade para]
I 110 ' hlvhora, inclusive]
I ferramentas e peças dei
I reserva etc., fabricação
I da firma Bergedorfer 'Ei-I
I senwerk, de Hamburg, I
I Alemanha Ocítíental, pê-I

10

11

85 kg ................... 1
[
[ 1 (uma) bomba sanitária I

I
I

móvel, tipo FK 25'1, dei
aço ínoxldável, com capa-I

Mneda
de

origem

I
I

I Valor

II Total
I OIF US$
I
I
I,

1

,

I

j

II

I
I

I
I
I
1

I
I

t

I DM
I

209.600

I

I
I

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

f

2.915

I
I
t

I

I

\

1

DM 53.180 'I
I
I
I

I[

I

I

I
I

II

[

I
I
I
I
I
I

13.295

I

[

1

8.162

i

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

i

I

I
I

1

I

I

1

1
1

52.400

I

I
I

1

I
I
\

1

I

so bruto 1. 200 kg e pêso]
I líquk1", 1. 000 kg ......... I
I Penetra víbratórla para ai
I lavagem de fermento, de.I
1 aço," cromo níquel comi
I capacidade para ...........
I 30-35 hlvhora, completa, I
I para ser dependurada na]
I parede, com acessórios)
I USU'l-1S, fabrtcacão da rtr-!
[
ma Bayertsche Alumínium 1
[
Metallwarenfabrík, I
Und
[
de Freisíng. Alemanha)
Ocidental,
pêso bruto: I
I
I 1'71) kg e pêso líquido: I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

DM 6.866

I1

I

I
I

1.717
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Item, I

DO

PODER

I

I

I

12

I

Moeda

portada

II

de
origem

I

cídade

para 10

para

I

com pêso bruto de I
130 kg e líquido de ao kg

1

1 (uma) bomba centrífuga

sanítárfa, regulável, para
cerveja, montada sôbre
base de ferro para trans-

dental,

kg e líquido de 250 kg I
restríador cilíndrico]
II 1 420
tipo Eski, com capacidade]

completo, fabricação

dei

I

otto

dei

I

Heídelberg, A'l e m a rrh a]

I

to de 770 kg e líquido de I
580 kg ... " ' " .. " ... ,,.

1

I
I
I
I
/1

j

1

50 placas de bronze e 0:1-]
pacídade para 5{l hf/hora.]
fabrícacâo da firma Vul-I
kan
Werke, de Berlim, I
Alemanha Ocidental, comi
pêso bruto 12. 652kg e pêscl
Iíquído 11.052 kg
1

I

I
I
I

I

I
I
I

II

1.900

188.840

47.210

I
I
I

II
1

I

I Máquina automática

)

7.600

I

I
I
I

I
I

I
I

4

I
I

I
I
I

parai
lavagem interna e exter-I
na dé garrafas com SO!U-I
ção de soda cáustica, ca-

i
iI

tas-hora
(garrafas dei
2/3 de litro), com<todos
os .respectívos acessórios e

I

pacídade total de 15.840 I
efetiva de _14.400 garra-I

DM

I

de cerveja, cada um com

Envasamento e Expeàíçi!o

1.517

I

i Filtms de massa filtl'antel

II

DM 6.070

II

Ocidental, com pêso bru- I

Decantação

958

I

para 200 hectolitros/hora, I
Klotz,

3.835

DM

I

(um)

I

1:5

pêso, bruto dei

Anton

li
I
I

Man-I

14

US$

I

I
I

cação da firma Enzinger I
Union Werke, de
nheim, Alemanha .Oci-

J

I Total

I CIF

I

porte, capacidade de 2001

I
I

Valor

I

ter- I

transporte de

tal,

I
I

I

i

hectoli-I

tros /hora; sôbre carrinho, I

hectolitros/hora, com. to-I
dos os acessórios, inclu-I
síve motor elétrico, fabri-I

13

\

---'-----~-

I

I
I

dade u

I
menta, fabricação da rír-]
ma F. Stamp, de Ham-]
burg, Alemanha Ocíden-]

1I

I

Quanti- I

I ser ím- I

EspecificaçãO

i
I

EXECUTIVO

DM

ATOS DO PODER

I
Item

Especificação

II
1
1
1

285

ExECU'rIVO

Quantidade a
ser ímportada

I
Moeda
de

origem

1

16

Manufacturíng

17

18

19

co.,

dei

Cudahy, USA,' pêso brut-o!
60.828 kg - pêso líquido
52.889 kg ............... 1
Máquina de
engarrafar e I
capsular, automática, comi
capacidade
total
para]
15.840 garrafas de 2/3 dei
litro por hora, completa.]
inclusive 2 motores-reõu-]
teres - elétricos, trifásícos.]
corrente alternada
dei
5 a-p, 1.500 rpm/Lêüürpm.]
230V, 60 ciclos, fabrfceçâo]
da firma Geo J. Meyer]

co.,

I

1

USe 187;730

I

,
,

187.730

1

I

I
I
i

1
1

I

1
1
1

dei

Cudahy, USA, pêso bruto I
6.950 kg - pêso Iíquído]
6.150.kg ................ 1
Pasteurizador, tipo Catara-]
ta, para pasteurização" dei
15.840 garrafas de 2/3 dei
litros PI norc,
completo, I
sem motores elétricos, in-I
clusíve respectivos acessó-]
rios e sobressalentes" .re-)
brícação da firma Geo J. I
Meyer Manufacturing Oo.]
Cudahy, USA, pêso bruto I
51. 347 -kg, pêsc liquidar
4<i.584 kg ............ ·;·1
Máquina para lavagem in-I
terna e externa de barris I
de chopp, tipo Rundlâu-]
fel' 54, modo 254, inclusive I
peças de reserve, confer-e]
me especificação, fabríca-]
ção da firma A. Wagner I
Maschinenfabrik, de Bo-I
blíngem, Alemanha Oci- i
dental, pêso bruto 7. OOOkg
- pêso líquido 5 .,200kgI
1 (uma) máquina automá-]
tica para enchimento dei
barris de chcpp, com dois [
bicos, co..p acíôade para 50 I
hectolitros/hora, comPle-\
ta, fabricação de, Vulkan
Werke, de Berlim, Ale-I
manha Ocidental, com I
pêso bruto de 990 kg e)
pêso líquido de 650 kg .. j

I Valor
I Total
I CIF USS
I
I
I

sobressalentes, fabrtcaçâc I
da firma Geo J. Meyer]
Manufacturiúg

1

1

1

USS

65.004

I
I

65.004

I

I
I

I

I
1
1
1

1

USS 115.128

,I
'I

115.128

II
1
1

1

DM 70.902

I
I
I
I
I

i

17.725

I

1
I

1

I

1

1

I

DM 19.350 I

4.837

286
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[
[

I

I
Item I

Qua.tlti- I
da:de
I

Especificação

I
I

20

i1

[
[

[

(um) aparêlho

(uma) máquina de lavar I
garrafas de 1/3 e 1/5 del_

[

I

I

I
I
I

I
I

I
I

22

I

I

1

1

I

I
I
I

I

I

I
I
I
I

1

I
I
I

!

I

1

I

1
1
1
1

Manufacturing Co",
de!
Mí'waukee, USA. tipo I
I ~2-12. com 72 válvulas dei
I' enchimento e Iâ uapsula-]
I dores. capacidade nomt-]
I nal de produção 30.0001,
li-I
I untdedea/hora. pêso
I quldo de 7.160 k~ acom-lI panhada de todos os seus 1
I pertences e acessórtos I
I inclusive sobressalentes e!
elétricos I
motores
I dois
I para corrente õp. 60 clclos l
I tipo PB. trffáslcos. 2201
1 volts. 3 HP. 860/1. 725rpm I
I pesando 124 'lrcr. líquidos. I
I e um motor elétrico parai

392

I

I 1 (uma) máquina de en-I
I garrafar, para vaailhomea]
I de 1/3 e 1/5 de Htros.]
I marca "Mever Dumcre";'
I fabricação "Geo J. Maye~1

I

US$ 392

I
I
I

I

I

I

I
I
I
I
I

30.000 garrafas/hora, pêso
líquido de 46.781 kg, pera]
trabalhar com soluções I

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

j

I

more" modêlo 740+18",!
fabrlcaçâo
da "GeoJ.1
Mayer Manufacturing Co.1
de Milwaukee, USA, com I

cáustíoas .a temperatura I
de até 6590, Inelusfve pe-I
cas e acessórios sobressa- [
lentes e excluslve moto-!
res elétricos

US$

I
I

litros. marca "Mayer Du-

capacidade nominal . de

Valor
Total

cre

I
I

II

I 1
I

I

I

teor de ar e de 002 em
cerveja engarrafada, í'a-

Engarrafamento

I
I

I

dosadorl

2.2.

I
I

II

de ar e 002, tipo ZAHM,
para determinação doi

[

I
I

[

tada

I
I brícação de Zahm & NaI . gel co., de Buffalo, USA,
I Com pêso bruto de 7 kg e
I de 4 kg líquido -..........
I
I
! '2.0 ---., Fábrica de Rejrige-i
rentes
(2ª,
etapa)
I
l21

a ser

impor-

Moeda
de
origem

I
1

I
I
I

USS 174.275

174.275

Aros DO

I
I
Item

28

i

I
I
I
I
I
I
I
I1
I
I

I

I

desaerador "Meyer]
30", marca "Meyer nu-:
more",
fabricação
da I

I

para 11.100

com

fabricação da

"Geo

J.

I
I

mistura simultânea dei
água e xarope, com a ca-I

1

I

I
I
I

I

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

de Milwaukee, USA, .para]

hora, inclusive bomba dei
aço inoxidável, pertences I
e acessórios sobressalen-]
teso sem -os respectivos 1
motores" elétricos. com 01
pêso líquido de 725 kg .. 1
Engarrafamento

I

72.960

I

I
I
I
I
I
I

I
I
!
I

I
II
I

I

Oarbc-Oooler, para refrfge-!
racâo e gazeíficaeâo et-!
multânea de água e xaro-!
pe mod , 56-60. com cape-I
cldada nominal parai
12.700 litros/hora, equi-d
pada com: tanque de gás, I
dois oomnressores rsenõol
um rie 75 HP e outro del
60 HP), inclusive pecas el
acessórios sobressalentea.l
fabrtcacâc da firma Geal
J. Meyer Manufacturtng l
Co., de Oudahv, USA.!

I

I
I
I

I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
10.010
I
I US$
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

I
I
I

I
I

I

I

I
I
I

I
I

1

I
I

I
I

I

I
I

10.010

I

I

I

5.453

I

I

I

I

5.453

I

I

1

US$

I
I

I

72.960

I

I
I
!

I

I

sete bombas, contrôle de!
velocidade variável, ins-I

I

US$

I

I

pacidade nominal de. pro-]
duçâc de 11.100 litros por]

uêso bruto 7.818 - pêsc l
lrouídc 6.72:7 kg ......... I
I Pc.steurtzador marca Mul-l
tier modo 1.2'5.5. com doisl
I
andares, equipado com I
I

I

1

I

Meyer Manufacturíng Co" I

I

US$

I

I
I
I

ütros/hora, I

I

i

Icrr
I
I
I

I

capacidade]

9(~m~g si~c;6~~t;~ 'M~ye~\

de
origem

I

completo, exclusive ID()to-1
res, com o pêso líquido de

\ 1

I
!

1

(um)

vácuo,

I

26

das líquidas ............. \

Moeda

I
I
I

equipado com bombas dei

I
I

25

601

I

rpm, pesando 36 torre a-I

1

I

I

"parafuso sem fim",
ciclos, tipo PN, trifásico, I
220 volts, 15 HP, 865/1.7401

I
I
I Valor
I Total

I

I

"Ge03. Manufacturtng[
.Co"; de Milwaukee, USAI

I

24

Quantidade

a ser
II imporI
I tada I

'Especificação

I[

237

PODER EXE,CUTIVO

I
I
US$ 66.074 I
I
I

!
I
I

66.074

ATOS
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Item

no

EXECUTIVO

PODER

I

'Especificação

I

I

Quantidade
8,

ser

impor-

tada

trumentos e válvulas dei
oontrôle de temperatura.]
Interruptores e relés em I

I

I

I

I

I
I
I

I
I

Total

1

I

I

I

I

I
I

I

US$ 149.000

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

149.000

II

I

4

il
I
I
II
I

II

todos os respectivos aces-I
sórios,inc!usive válvulas I
.das linhas de sucção e 1
pressão, fabricação
dai
firma Sulzer Fréres, Suí-]
ça, pêso bruto 14.640 kgl
- pêso líquido 13.040 kg l
Compressores de ar, verti-I
cais, sem lubrificação, I
com
capacidade
para I
500 mâ/hora, pressão dei
trabalho de seis atmosre-]
ras, completos. fabricação I
de Sulzer Fréres, Suíça, t
pêso brutoA.300 kg -I
pêso líquido 3.800 kg ... I

I

I
I

lubrificação, I

i CIF USS

I

Cudahy, USA, pêso bruto]
53.888kg c- pêso' líquido l
43.5fiOkg
:
1

sem

I Total

I

I

1

I
-I Valor

I

tas-nem, inclusive peças]
e sobressalentes, fabrica-I
çâo de Geo J. Meyer,j
Manufacturing Co,1

cede,

origem

I

regime de
trabalho -I
15;-35 QC, equipados comi

28

I

li

Moeda
de

I

painel, capacidade nomi-]
nal para ~O. 000 garra-]

Compressores de amoníaco]
verticais, com capacidade I
para 270.000 kcalvhora -,1

I

I

I

I

27

I
I

I

SFr 214.870

I

54.005

I

i

,!

II
11

2

I
I

10.553

SFr 71.086

I
I
I

;:

1.197.305

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquínaría, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que trata
o presente decreto," para ser examinada pela Alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime
tarifário próurío, observando-se
disposto na Circular nv 16, de 28 de
agôsto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 mstc decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

°

Brasília, 30 de janeiro de 1968; 1479 da Independência
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Deljim Netto

Atonso A. Lama

e

809

da

ATOS' DO PODER EXECUTIVO

DECiRETO NO 62.192 JANEIRO DE

DE

1968

20

DE

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item li. da 'Constituição, decreta;
Art. 19 O '§ 19 do artigo 287 do Regulamento Geral da Previdência Social, aprovado pelo Decreto número
ÔO.501, de 14 de março de 19ô7, passa a vigorar com a seguinte redação:
j'§ 19 Para os efeitos do disposto
neste artigo, consideram-se como
serviços prestados à previdência social, pela sua natureza, as funções
exercidas:
a) nos Gabinetes Civil e Militar da
Presidência da República -e no -Gabinete do Ministro do Trabalho e
Previdência Social, bem como na Secretaria Geral, na Inspetoria-Geral
de Finanças, na Consultoria Juridica
e na Divisão de Segurança e Informações do Ministério do Trabalho e
Prevldêncía Social';

b)
nos órgãos de planejamento,
orientação e contrôle da previdência
social;
C) - em órgãos que tenham a seu
cargo programas especiais, a critério
do Ministro do Trabalho e Previdência Social;
Art. 29 :€ste Decreto entrará em
vigor lia data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 19!Ô8';
1479 da Independência. e 80Q da
República.
COSTA E SILVA

Jarbas Go Passarinho

DECRETO NQ 62.193 JANEIRO

DE

1968

o artigo 83, item rr; da Oonstitui-

çâo e tendo em vista a vínculaçâc

Altera o § ,19 do artigo 287 do Regulamento - Geral da Previdência Social, aprovado pelo Decreto númem
60.501, de 14 de março' de 1967.

A.

389

DE

31

DE

T1'ansfer;e ,para a competência; aotainistro da Agricultura a prática àos
atos que menciona.

o Presidente da República, no
uso das atribuições que lhe contere

dos órgãos de Administração Indireta estabelecida no Decreto-lei 200,
de 25 de fevereiro de 1967, e no Decreto' 60.900, de 26 de junho de 1967,
decreta:
Art. 19. Fica transferida para a
competência do' Ministro da, Agricultura a prática dos atos atribuidos ao antigo Mínístro Extraordi,...
nárlo para o Planejamento e Coordenação Econômica nos parágrafos
únicos dos artigos 7'1· 8'? e 99, nos
parágrafos segundos dos artigos 10
e 16 e nos artigos 63 e 81, todos do
Regulamento Geral aprovado pelo
Decreto 53.889, de 31 de março de
1965; no artigo. !O, no parágrafo terceiro do artigo 14 e no artigo 28, todos do Decreto 55.891, de 31 de março de 19'65;. e no parágrafo primeiro do artigo 20 e no artigo 54 do
Decreto 56.792, de .26 de agôsto de
1985.

Art.

2.9

nste

decreto entrará

em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
'Brasília, 31 de janeiro de 19&8;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. dÓSTA E SILVA

Ivo Arzua Pereira
Hélio Beltrão

DECRETO N9 62.194 ----,..DE 31
JANEmO' DE '1968

DE

Concede a' transferência direta para
a Rádio Globo. Capital Lida. - ela
conceseao outorgada à;' RádiO Rio
Ltda. pelo Decreto n9 35, 'de '12"'c2e
Outubro de 19'61.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 83, ítem lI, da Constituição' e tendo em' vista o' díapostovno'<arüígoBo,
item XV, letra a, da mesma Constdtuíçào, e o que consta do Proc. . ...
nc 85.644/67, do Conselho, . Nacional
de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 FiCa concedida a 'transferência direta, nos têrmos .do art. 94, nv

A'IOS

290

no

PODER-ExECUTIVO

3 letra a. do 'Regulamento dos aer.,
'Viços de Radíodííusáo para o R.ádio
GlObO Capital Ltda.. da concessão outorgada a Rádio Rio Ltda. pelo Decreto nv 35, de 12 de outubro cte1961,
com validade até 27 de agosto de
19n face ao que estabelece o art. 117
da Lei nv 4.117, de 27 de agasto de
1962, para estabelecer, na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, uma
estação de radiodifusão de sons e
imagens
(Televisão), mediante o
aproveitamento do canal doze - (12)

térto das Comunicações e Presidente
do CONTEL e deverá ser assinado
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação do presente Decreto no "Diaria Oficial da
Un111,o, satisfeito o disposto no art. 5.9
do Decreto-Ieí nc 236, de 28 de tevereiro de 1967, .sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito o ato da concessão.
.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.

Braaíüa, 31 de janeiro de 1968:
1479 da Independência e 809 da
República.

TV-VHF.

Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste baixam, rubrtcadas pelo Secretário-Geral do Minis-

HE:CRETO

N9

62.195 -

A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas

DE

31

DE JANEIRO DE

1968

Aprova a aplicação de recursos federais provenientes do Salário-Educação.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Art. 83, item lI, da Constituição e tendo em vista o disposto no "Art. 23,
§ 29, do Decreto nc 55.551, de 12 de janeiro de 1965, decreta:
Art. " 10 Ficam aprovados o quadro demonstrativo da estimativa da
arrecadação e o plano de distribuição relativos ao exercício de 1968, da
quota de cinqüenta por cento dos recursos do Salário-Educação, que. nos
termos do Art. 4Ç1, alínea b, da Lei no 4.440, de 27 de outubro de 1964,cabem à União.
Art. 29 Os recursos atribuídos às Unidades da Federação, nos têrmos
do plano de distribuição' referidos no artigo anterior, serão entregues pelo
Ministério da Educação e Cultura, à medida que rôr sendo efetivamente
realizada a receita e atendidas a~ exigências dos convênios celebrados, no
tocante à prestação de contas e apresentação de planos de apücação e
relatórios, de acõrdo com o que dispõe a Lei no 4.440, de 27 de outubro
de 1964.
Art. 39 As Unidades Federadas apresentarão, até 30 de junho do
corrente ano, à Secretaria Geral do Ministério da Educação e CUltura,
a relação discriminada das i-senções conferidas às. empresas, no exercício
de 1968, na conformidade dá legislação vigente, para fins de ajustamento
da esumatíva prevista à realidade.
Art. 49 aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 31 de
República.

janeiro de 1968;

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

1479 da

Independência

e 809 da
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Quadro demonstrativo da estimativa e plano de distribuição relativos ao
exerClcio de 1968, da quota de cinqüenta por cento (50%) da arrecad.açtio do Salário-Eaucação nos térmos da Lei n9 4.440, de 2'Í de outubro
de !964 e Decreto -ns 55.551, de 12 de janeiro d.e 1965, cOm as -moasncaçoes mtroáuzutas pelo Decreto n 9 58.098, de 28 cte março de 1966.

Percentuais
de
Distribuição

UNIDADES DA FEDERAÇÃO

Plano
de
Distribuição

(')

I
Acre . .
Alagoas .
Amapá.
Amazonas
Bahia
Ceará . .

.:.::::::::::::::::::::::::I
.
.
.
.

.................•.....

Distrito Federal . .
.
Es~i;ito Santo
i . . . . . . • • '•• ]
Galas . .
.
Guanabara . . .
.
Maranhão . . ._
.
Mato Grosso . .
.
Minas Gerais . .
.
Pará
Paraíba . .
.
Paraná . .
.
Pernambuco . .
.
Piauí . .
.
.
Rio Grande co Norte
Rio Grande do- Sul
.
Rio de Janeíro . . .
.
Rondônia
.
Roraima.
.
.
Santa Catarma . . ..............•..
Sâo Paulo
..
.
Sergipe·.
.
,
.
0

•••••••••••

NCR$

0,310
2,314
0,072

1,303
11,367
6,710
0,246
2,062
3,857
1,688
5.712

1,530

12,948
2,377
3.665
6682
5.911
2,546
1,772
6,628
4,234
0080
0,046
2,079
12685
1,176

I

TOTAIS.

.................I

139.500.00
I. 041. 300,00
32.400,00
586.350,00
5.115.150,00
3.019.50000
110.700;00
927.900,00
I. 735.650.00
759.600.00
2.570.400.00
688.500,00
5.826.600.00
1.069.650,00

100,000

1.649.250.00
3.006.900.00
2.659.950,00
1.145.700,00
797.40000
2.982,600,00
1.905.300,00
36.000.00
20.700,00
935.550,00
5.708.250,00
529.200,00

li..)

45.000.000,00

I

Observações: (*) - Percentuais calculados atendendo eos critérios fixados pelo Plano- Nacional de Educação, Revisão de 1965.
(" *) A estimativa da arrecadação foi feita considerando-se a "arrecadação .efetiva" do exercício de 1967.

DECRETO N9 62.196 - DE 31
JANEIRO DE 1968

DE

Aprova os Estatutos da Fundação Nacional ao tndio.

O Presidente da República, no uso
das atrfbuíções que lhe confere o -ar-

ttgu 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
13 da Lei nc 5.371, de 5 de dezembro
de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam aprovados os Es_
tatutos da Fundação Nacional do ín.
dío, que com êste baixam, assinados
pelo Ministro de Estado do Interior.
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CAPÍTULO I

progressiva integração na sociedade
nacional;
VI - Despertar, pelos instrumentos
de dívulgação, o ínterêsse coletivo para
a causa indigenista;
VII - Exercitar o poder de polícia
nas áreas reservadas e nas matérias
atinentes à proteção do índio.
Art. 39 Incumbe à Fundação' exercer os poderes de representação ou
assistência jurídica inerentes ao regtme tutelar do indío na forma es.
tabelecída na legislação civil comum
ou em leis especiais.

Da Instituição

CAPÍTULO II

Art. 19 A Fundação Nacional do
índio, instituída pela J..ei uc 5.371, de

Do Patrimônio

Art. 29 :Éste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Afonso A. Lima
ESTATUTOS DA ~'UNDAÇÃO
NACIONAL DO íNDIO

5 de dezembro de 1907, como pessoa
jurídica de direito privado; com patrimônio próprio, nos têrmos da lei
civil, reger-se-á porvêstes Estatutos.
Parágrafo único. A Fundação Nacíonal do índio, vinculada ao Mínís-

~~~1t~r t~J:~~~~' tem sede e fôro na
Art. 29 São finalidades da Funda.
ção do índio:

I .- estabelecer as diretrizes e ga.
rantir o cumprimento da política índígenísta, baseada nos principios a
seguir enumerados:
a) respeito à pessoa do índio e às
instituições e comunidades tribais;
b) garantia à posse permanente das
terras habitadas pelos índios e ao USUfruto exclusivo dos recursos naturais
e de tôdas as utilidades nelas existentes;
c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio,. no seu contato com a sociedade nacional;
d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma' a processarse sua evolução sócio_econômica· a
salvo de mudanças bruscas;
II - Gerir o patrímôníc indígena,
no sentido de sua conservação, ampliação e valorização;
III
Promover levantamentos,
análises, estudos e pesquisas cientí-,
ficas sôbre o índio e OS grupos sociais
indígenas;
IV Promover a prestação da
assistência. ,médico-sanitária aos Indios;
V - Promover a educação de base
apropriada. ao índio, visando à sua

Art. 49 constituem patrimônio da
Fundação, afeto às suas finalidades:
1 - O acervo de bens dos extinto:'!
Conselho Nacional de Proteção aos
rndíos, Serviço de Proteção aos índios
e Parque Nacional do Xingu;
rI ---: As dotações orçamentárias e
créditos adicionais ou especiais;
lII, - As subvenções, .auxflloa e doa,
ções de pessoas físicas, entidades publicas e privadas, nacionais, estrangeiras ,e internacionais;
LV - Os emolumentos provenientes
ue serviços prestados a terceiros;
V - . o dizimo. da renda líquida
anual. do patrimônio indígena;
VI - As rendas .de qualquer natureza.
CAPÍTULO III

Da Administração
:t'... rt. 59

A' Fundação sera admtnís-

crada por um Conselho Diretor, conetituido de um representante de cede

um dos seguintes órgãos: a) Mínísté.
rio do Interior; b) 'Ministério da Marmha: C) Ministério do Exército; d)
Ministério da Aeronáutica; e) Instituto Brasileiro de Desenvolvímente
Florestal (IBDF); f) Conselho Nacional de pesquisas; g) uma trntverst..
dade Federal; h) Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública I (SESP) ;
i) Associação Brasileira de Antropologia, . sociedade civil sediada no Estado da Guanabara; j) gupertntendêncía do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e l) Superfntendên,
cía do Desenvolvimento da Região
Centro~Oeste (SUDECO).
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§ 19 os membros do Conselho Diretor serão nomeados pelo Presidente
da Repúblíca com mandato de quatro (4) anos; encaminhadas as ínrneaçóes respectivas pelo Ministro do
Interior.
~ 29 A escolha dos representantea
recairá em pessoas de ilibada reputação, de nível superior de instrução
e, de preferência, afeitas à problemática índígenísta.
§ 39 O Presidente do Conselho Diretor será o representante do Ministério do Interior.
§ 49 Ao 'více.Presídente, eleito peic
maioria absoluta do Conselho, caberá
substituir o Presidente, nas reuniões
do órgão, quando das suas faltas e ím,
pedímentos ocasíonats,
Art. 69 São. atribuições do Conselho Diretor:
I - Elaborar e aprovar o seu Regr.,
mento Interno;
II ~ Elaborar o Regimento da Fundação e encamínhá-Io à aprovação do
.
Ministro do rntenor:
In ~ Aprovar o Orçamento-programa e a programação econômicofinanceira. submentendo.os ao Mínís,
tro de Estado;
IV ~ Acompanhar a execução dos
programas e projetos da Fundação,
avaliando DS seus resultados e a relação custo-ben ertcío:
V ~ Aprovar e submeter ao Ministro de Estado o. plano de aplicacão das rendas do Patrimônio Ind1-

gena;

,

VI - Deliberar sôbre a guarda e
aplicação de bens da Fundação e do
Patrimônio Indigena;
VII ~ propor a abertura de créditos
adicionais e outras alterações do Orçamento-Programa;
VIII ~ Encaminhar ao Conselho
Curador os balanços e relatórios
anuais;
IX ~Decidir sôbre aquisição e
alienação de bens imóveis da Fundação e do Patrímônlo Indígena;
X ~ Autorizar convênios, acôrdoa,
ajustes e contratos;
XI - Propor a requisição de servidores federais, estaduais e munícipais, inclusive autárquicos;
XII .- Baixar instruções sôbre fi
poder de policia nos territórios trl ..
baís, no sentido 'de resquardar: a 11"
berdade, a segurança, .a ordem, ()8
costumes, a propriedade e a liberdade
dos silvícolas;
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XIII - Aprovar as normas de contratação e retribuição de pessoal,
observadas as condições do mercado
de trabalho e as diretrizes da politíca salarial do -Govêrno;
XIV ~ Fixar, com fundamento 110
poder de polícia, atribuidoem lei,
preços de licença para o ingresso. ti
trânsito e o exercício de· atividade,')
permitidas nos parques indígenas;
xv - Decidir sôbre as matérias ue
ín terêsse da Fundação.
Art. 79 O Conselho Diretor reunir-se.á ordínàríamente, duas vêzes
por mês, e extraordinàríamente, quan.
do convocado por seu Presidente.
§ 19 O Conselho funcionará com
a presença de cinco membros, no mí-.
nímo, e as deliberações serão tomadas
por maioria.
~ 29 Perderá o mandato o membro
do Conselho, por ausência tnjustítt,
cada a três sessões consecutivas, ou a
cinco alternadas, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar.
§ 39 O Presidente terá voto de qualidade, em caso de empate. nas delírações do Conselho.
Art. 89 O Presidente, órgão executivo do Conselho, terá as segutntee
atribuições:
I - Cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Diretor;
II
Superintender os serviços
administrativos;
III - Representar a Fundação ju.
dícíal e extrajudicialmente;
IV -- Assinar, expedir e fazer publicar os atos da administração;
V ~ Delegar atribuições e constítuir mandatários, ad referendum do
Conselho;
VI - Nomear o Secretário-Executivo da Fundação, bem como os titulares dos demais encargos de confiança,
na forma prevista no Regimento Interno;
_
VII - Apresentar trimestralmente
ao Coríselho Diretor os balancetes das
cantas da Fundação e do Patrimônio
Indígena, acompanhados de informações supletivas e de relatórios dos trabalhos realizados ou em realização;
VIII - Apresentar ao Conselho Diretor as prestações anuais de contas
da, Fundação e do patrimônio Indígena, acompanhados de circunstanciados relatórios;
IX ~ Adotar, aà referendum do
Conselho, providências de caráter ur-
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gente compreendidas nas atribuições
do Colegiado;
X - propor à decisão do Conselho
medidas julgadas convenientes ao
atendimento das finalidades da Fundação;
XI - Adotar e fazer cumprir as de.
mais medidas de 'sua atribuiçãO
executiva.
Art. 99 A grátificação Cios membros
do Conselho Diretor será arbitrada
pelo presidente da República, até qua.,
tro sessões por mês.
Art. 10. Os serviços da Fundação
serão atendidos:
a) por servidores dos quadros em
extinção, do conselho Nacional de
Proteção aos índios - C. N . P. I., do
Serviço de Proteção aos índios S. P. I. e do Parque Nacional do
Xingu -t- P.N.X., na forma do disposto no artigo 79 e seus parágrafos,
da Lei no 5.371, de 5 de dezembro de
1967, e na regulamentação pertinente;
b) por servidores federais, estaduais
e municipais, inclusive autárquicos,
requisitados na conformidade da legislação em vigor;
c) por servidores do seu quadro
próprio, sob o regime da legislação do
trabalho.
CAPÍTULo IV
Do regime financeiro e da fiscalização

Art. 11. O exercício financeiro
coincidirá com o ano civil.
Art. 12. Até adia 31 de outubro
de cada ano, o Presidente apresentará ao Conselho Diretor a proposta do
Orçamento-Programa da Fundação.
Parágrafo único. Nos casos de
programas de investimento, cuja
execução exceda de um exercícío, as
despesas previstas poderão ser auto,
rízadas globalmente, consignando-se
nos orçamentos as correspondentes
dotações com as respectivas' especificações.
Art. 13. A prestação anual de contas da Fundação, bem como da gestão do Patrimônio Indígena serão
feitas ao Conselho Curador até o dia
28 de fevereiro e conterão entre outros, os seguintes elementos:
a) balanço patrimonial;
b) balanço econômico;
c) balanço financeiro;

d) quadro comparativo entre a receita realizada e a receita estimada;
e) quadro comparativo entre a despesa realizada e a despesa fixada.
Parágrafo único. As prestações de
contas, depois de aprovadas pelo Con.
selho CUrador, serão encamínhadaa
ao Ministro do Interior, para fins de
homologação.
Art. 14. O Conselho Curador, õrgão de fiscalização da Admínístraçâo
Econômica da Fundação, será composto de cinco membros, contadores,
auditores e economistas, representando os seguintes órgãos:
I - Ministério do Interior;
Ir - Ministério do Planejamento;
IrI - Ministério da Fazenda;
IV - Banco do Brasil S. A. ;
V - Banco da Amazônia S. A.
§ 19 Os membros do
Conselho
Curador serão nomeados pelo Presidente da República, encaminhadas as
indicações respectivas pelo Ministro
de Estado.
§ 29 O mandato dos membros do
Conselho Curador será de dois anos,
vedada a recondução.
§ 39 Os membros do COnselho
curador perceberão, por sessão, até o
máximo de quatro por mês, gratificação fixada pelo Ministro do Interior.
Art. 15. São atribuições do Conselho Curador:
I - Aprovar o seu Regimento Interno;
II - Aprovar Os balancetes trimestrais, o balanço _anual e as prestações
de contas da Fundação;
IrI - Aprovar as contas da Funda,
çâo relativas à gestão do Patrimônio
Indígena:
IV - Atender às consultas encaminhadas pelo Conselho Diretor ou seu
Presidente sôbre assuntos da sua competência;
V - Requisitar -e examin-ar. a qualquer tempo, documentos, livros ou
papéis relacionados com a administração econômica da Fundação e do
Patrimônio Indígena;
VI - -Manifestar-se sôbre a aquísrçâo e alienação de bens imóveis da
Fundação e do Patrimônio jndígena:
VII
Baixar instruções sôbre
assuntos de contabilidade, auditoria e
administração econômica:
VIII - Realizar audítagens, peritagens e levantamentos técnicos contábeis;
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IX - Adotar e fazer cumprir me.
didas necessárias ao desempenho das
suas atribuições.
Art. 16. O conselho Curador reunír-se-á ordtnàríamente duas võzea
por mês e, extraordínárfamente, quando convocado pelo seu Presidente.
§ 19 O Presidente do Conselho
curador será o representante do Ministério do Interior, cabendo-lhe, além
do seu própria. o voto de qualidade.
§ 29 O Conselho funcionará com
a presença de três membros no minimo e as deliberações serão tomadas
por maioria.
§ 3'" Implica em perda de mandato
de membro do Conselho Curador 9.
ausência injustificada a três sessões
consecutivas ou a cinco alternadas.
CAPÍTULO V
Da çeetao do patrimônio Indígena

Art. 17. As rendas do Patrimônio
Indígena serão administradas pela
Fundação, tendo em vista os seguintes
objetivos:
I Emancipação econômica das
tribos;
II - Acréscimo do patrimônio rentável;
III .- Custeio dos serviços de aaaís..
têncía ao índio.
Art. 18. O plano de aplicação das
rendas do Patrimônio Indígena.vdíe.
tinto do Orçamento-Programa da
Fundação, será anual e previamente
submetido ao Ministro do Interior.
Art. 19. A Fundação, índependentemente da supervisão ministerial
prevista no Decreto-Ieí no 200, de 25
de fevereiro de 1967, prestará contas
da gestão do Patrimônio Indígena ao
Minístro do Interior.
parágrafo único . A prestação /Qt.\
contas prevista neste artigo se rata
sem prejuízo da stmuttanetdade, separadamente da prestação de contas cta
Fundação. .
,
Art, 20. Responderá a Fundação
pelos danos causados pelos seus empregados ao Patrimônio Indígena, cabendo.Ihe ação' regressiva contra o
empregado responsável, nos casos ce
culpa ou dolo,
Art. 21. São distintas a contabilidade da Fundação e a do Patrímôntc
Indigena,esta realizada preferente-

mente por emprêsa especializada, mediante escolha em concorréncia pública, aprovada pelo Ministro do Inte,
rtor ,
parágrafo único. A adjudicação
dos serviços de contabilidade previata neste artigo não excederá o preze
de cinco anos.
CAPíTULO VI
Disposições finais

An. 22. O prazo de duracâo rta
Fundação é indeterminado.
~
Art. 23. O regtme jurídico do pessoal da Fundação é o da legislação
trabalhista.
Art. 24. A Fundaçáo promovera à
medíção, demarcação e registro de
propriedade das terras ocupadas pelos.
sílvícclaa.
Art. 25. O plano de aplicação das
rendas do Patrímônio Indígena e o
Orçamento.Programa da Fundação,
referentes ao primeiro exercício rínan.
cetro.. serão submetidos à aprovaçâe
do Ministro do Interior dentro em 120
dias a contar da instituição da Fundação.

Art. 26: Enquanto não empossados
Os membros do Conselho Diretor, a
Fundação será administrada por um
delegado do Ministro do rntenoe.
Art. 27. O Conselho Diretor e a
conselho curador poderão realizar
suas reuniões no Estado da Guanabara, até a transferência, para a Ca·
pítal Federal, do Núcleo central doMinistério do rntcnce.
Art. 28. Os presentes Estatutos
somente poderão ser reformados, no
todo ou em parte, por iniciativa di)
Mínistro do Interior ou de pelo menos 2/3 (dois têrcosj dos membros de
Conselho Diretor, aprovada a reforma, em qualquer caso, por decreto do
Presidente da República.
Art. 29. O ato de nomeação. dos
membros titulares do Conselho Díre,
tor e do Conselho curador designará.
também, os respectivos suplentes.
Art. 30. Extinta a Fundação, seus
bens serão destinados a entidades públicas mediante decreto do Poder
Executivo.
Art. 31. No prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da sua constituição, o
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Parágrafo único. Será convidado a
integrar o Grupo .de Trabalho o Govemo do Estado do. Espírato Santo,
com um ou mais representantes, a
juizo do coordenador, íntücnrto pelo
Mínístérío do Planejamento.
Art. 4.9 O Grupo de Trabalho terá
sede em Vitória (ES) , cabendo ao Ministério do Planejamento r--alízar a
coordenação das províoênctas para sua
instalação e runcionemen [;0
da Fundação Nacional do índio e
Art. 59 -A juizo do coordenador ao
subseqüente registro.
Grupo de Trabalho poderão ser conviBrasília, 31 de janeiro de 1968.
dados a integrá-lo elementos represenAfonso A. Lima.
tativos das classes produtoras e conservadoras do Estado.
DECRETO Nº 62.197
Df: 31 DE
Art. 69 O Grupo de Trabalho poJANEIRO' DE 1968
derá requisitar aos órgãos federais,
Inclusive de sociedades de economia
Institui um Grupo de Traoalha r;ara mista, sediados no Estado, o anoío neestudo do desenvolvimento SÓC20cessárío ao seu juncíonamento.
econômico do Estado do Espírito
Art. 79 OS serviços do Grupo de TraSanto,
balho deverão estar coneltndos no praZ0 de trinta (30) dias, a contar da
O Presidente da República, no uso
data da instalação, rícandó para isto
das atribuições que lhe são conferiestabelecido o regime de tempo intedas pelo artigo 83, item lI, da COIlB'- gral,
com dedicação eXCIUSiya.
tdtuíçâo e tendo em vista o que consta
do Processo MI 7970-67, decreta
Art. 89 As recomendações do Grupo
de Trabalho cevem ser objetivas e
Art. 19 Fica Instituído um Grupo
com as díretc-ízes do
de Trabalho, junto ao Ministério cio harmonizarem-se
programa nacional de desenvolvimenInterior, COm a finalidade de proceder
to
guardando
perfeita
compatíbtlídade
o levantamento básico para uíagnóstíco da situação sócio-econômica do Es- com o Plano 'I'ríenal de Gcvêrno.
tado do Espirito Santo.
Art. 99 ltste Decreto entrará em vigor na data da publicação.
Art.. 29 São objetivos do. Grupo ce
Brasílía, 31 de janeiro de 1968;
Trabalho:
1479 da Independência e 80Q da
a) preparar os termos de referenRepública.
era para o desenvolvimento <:ÓCIO·.-.eCO-:
nõmíco do Estado;
A. COSTA E SILVA
D) sugerir ,medidas de caráter meIvo Arzua Pereira
mco e administrativo necessárias à
José Costa Cavalcanti
concretização dos planos de aesenvotAfonso A. Lima
vímento econômico da área;
Hélio Beltrão
. c) fazer a índícacão das fontes ue
Itnancíamento indispensáveis não somente à realização de estudos e pesDECRETO N9 62.198
DE 31 DE
quisas, bem como dos projetos a exeJANEIRO DE 1968
cutar;
d) 'sugerir outras medidas que conAutoriza 0-' suoermtenaente da SUcorram para o fortalecimento, da ecoDECO a praticar atos de sua' comnomia estadual.
petência tendentes à implantação
Art. 39 O Grupo de Trabalho sere
da autarquia
constituído, na esfera federal, de dois
representantes do Ministério de. PlaO Presidente da República, no uso
nejamento, dois representancea do Midas atribuições que lhe confere o arnistério .do Interior, dois representantigo 83, item II,da Constdtuíçâc
tes do- Ministério da Agricultura, de
Considerando que até a presente
um representante da Companhia do
data não foram concluídos os trabaVale do Rio Doce.
Conselho Diretor submeterá à aprc '"
vaçâo do Ministro do jnteríor o Reg!menta Interno da Fundação Nacional
do meio. definindo sua estrutura M ..
ministrativa básica e suas normas geraie de funcionamento.
Art. 32. Dentro do prazo de 15
(quinze) dias, do Decreto de aprova,
çâo dêstes Estatutos, o. Ministro do
Interior providenciará a lavratura di)
Instrumento público de constituição

o

o

o

o
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lhos de elaboração do "Regulamento
da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO) , criada pela Lei nc 5.365, de
19 de dezembro de 1967;
Considerando a necessidade de adotar, desde logo, as providências que
assegurem condições propícias à ade;
quada -ímplantaçâo das estruturas da
Superintendêncía e à sua pronta instalação e funcionamento a partir da
competente regulamentação;
Considerando já ter sido nomeado
o Superintendente da SUDECO, decreta:
Art. 19 Fica o superintendente da
SUDECO autorizado, enquanto não fôr
baixada a regulamentação prevista no
art. 22 da Lei n» 5.365, de 19 de dezembro' de 1967, a praticar aros de sua
competência, necessários a assegurar
as condições para a implantação e
runetonamento .da autarquia. .
Art. 29 O Superintendente poderá
promover .a requisição de . servidores

DECRETO NÇ 62.199 -

públicos, na área dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério do
Interior, para constdtuírem um núcleo
de apoio administrativo às suas atívídades, até a instalação definitiva da
entidade.
Art. 39 Tenao em vista o disposta
no art. 11, da Lei nc 5.365, de 19 de
dezembro de 1967, o Superintendente
da SUDECO, em entendimento com o
Presidente da Fundação Brasil Centraí constituirá uma comissão íncumbida de proceder inventários. e levantamentos e sugerir medidas para a
transferência do acervo de uma a ontra entidade.
'
~~t. 4Q li:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de janeiro de 1968;
1470;> da Independência e 809 da
República.
A·, COSTA E SILVA

Afonso A. Lima

DE

31 DE

JANEIRO DE

1968

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste. para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem
similar nacional, neste descritos e consignados à emprêsa "Hidromecâsuca ae vetton S.A.", de Recife - Pernambuco.

°

Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
.Artigo 83, item 11, da Constàtulçâo e nos têrmcs do Artigo 18 da Lei número
3.692, de 15 de dezembro de 1959, e. ainda, _considerando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENE,
através da Resolução nv 3.258, de 18 de agôsto de 1967, aprovou o Parecer
da Secretaria daquele órgão, propondo rôsse reconhecida prioritária ao
desenvoívímento da região, para efeito de isenção de impostos e taxas redera:a, a importação de e.nnpamentoa novos, sem similar nacional, neste
descritos, consignados á. éÜ:l~]'ês3 "Hídromeeânica de Vettori S. A. ", de
Recite (PE) , e destinados à rabrteação de máquinas hídromecânícas, podendo, também, dedicar-se a, produção e comercialização de outras máquinas e equipamentos, oem como tôcas as demais atividades afins e correlatas;
considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que corista da Exposição de Motivos em que
o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de isenção. de impostos e taxas federais, exceto. a taxa prevista no
Decreto-lei nv 83, de 26.12.66, Artigo. 99, a Importação de equipamentos
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novos, sem similar na-cional, a seguir descritos e consignados
"Hídromecâníca de Vettori S.A." de Recife (PE):

Item

I
1

II

Especificaçã-o

I
I
1

I

Quantidade
a ser
importada

Brcqueadeíra H o r 1 Zo TI t a 1,1
marca Tos, Modêlo H-IOOA,I
com equípamnto ótico, de I
procedência Tcheca, dlâme I
tro da placa 600. mm, mesa I
de 1.250 x 1.250 mm, com]
accesóríos standard e mais I
dísposttívo ótico de medir, I
e refrigeração equipada comi
motor de 10,5 HP
I
•

TOTAL

~

emprêaa

Valor Total
crF US$

1

· ..

22.447,90

1

22.447,90

1

Parágrafo único. CCm respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria fica sua similaridade, para efeito da Isenção de que trata o
presente Decreto, para ser examinada pela Alfândega de destino quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os-mesmos seguirem regime tarifário .próprío, observando-se o disposto na Circular nc 16, de 28 de agôsto
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 li:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1968; 147l? da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Ajonso A. Lima
Antonio Deljim Netto

DECRETO NQ 62.200 -

DE

31

DE JANEIRO DE

1968

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para eteno de isenção
de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos. sem
similar nacional, neste descritos e consignados à firma "Emprêsa Telejônica aa Paraíba S, A '', de João Pessoa - Paraiba.

O Preafdente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 83 item 11, da Constituição e nos têrmos do Artigo 18 da Lei número
3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenyolvimento do Nordeste SUDENE..
através da Resolução n Q 3.152, de 23 de junho de 1967, aprovou o Parecer
da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida prioritária ao desenvolvimento da região, para efeito de isenção de impostos e
taxas federais, a importação de equipamentos no-vos, sem similar nacional,
neste descritos, a ser efetuada pela "Emprêsa Telefônica. da Paraíba S.A. ",
da João Pessoa, Estado da Paraíba e .destinados à ampliação do sistema de
telecomunicação do Estado, de modo a interligar 69 cidades;
Considerand-o o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de' isenção de impostos e taxas federais, exceto a taxa prevista no
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Decreto-lei nv 83, de 26.12.66, Artigo 99 , a importação de equipamentos
novos sem similar' nacional, a seguir descritos e consignados à "Emprêsa
Telefônica da. Paraíba S.A. ", de João Pessoa (Pb.):

I

Especificação

Quantidade
a ser
importada

Valor Total

crr USs

I

1

de sinais VHFjUHF,1
tipo 608 - F - fabricante: I
I Gerador
"Hewlett Packard"

2

\

1

1

3
4

5

I

Osciloscópio
Portá til,
tipo I
ACjDC
fabricante: I
"Tectronis"
1
Voltímetro integral a válvula, I
tipo 410-B fabricante I
Hewlett Packard"
1
Localizador de defeitos eml
cabos tipo 4901-A - fabricante "Hewlett Packard" .. I
Oscilador de audío, tipo 200-1
CD
rabrícana
"Hewletb]
Packard

6

1

Avião BEECHRAFT, Baron I
B-55. equipado com 2 mo-I
teres continental de 260 HP,I
equipamento rádio e equl-]
pamentos e instrumental]
a-dicionais
I
TOTAL
1

1

1.260

1·

3.970

1

265

1

695

1

195

1

71.500
77.335

Art. 29 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.
A.

31 de janeiro

de 1968; 1479

da Independência

e 8()Q

da

CoSTA E SILVA

Afonso A. Lima
Antonio Delfim Netto

DECRETO N9 612.201 -

DE

311

DE

J ANElRO DE 19!68

Cria o Ccmsuuuio honorário do Brasit
em Toulouse, França.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, número TI, da Oonstttuiçâo,
e nos têrmos do § 19 do artigo 27
da Lei nc 3.917, de 14 de julho de
19'61, decreta:

Art. 19. Fica criado o Consulado
honorário do Brasil em 'I'oulouse _.
França, com jurisdição local.
Art. 2.0 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, f,evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3'1 de janeiro de 19:08;
1479 da Independência e 8{}9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Sérgio Corrêa Affonso da Costa

ATOS
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iJ,2. 2{)!2 ~ DE
JANEIRO DE 18'6,8

DECRETO N9

31

DO

PODER

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio áa
União a aceitar a doação de imócei
destinado a -utíiizaçtic pelo Minis·:..
tério da Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-.
tigo 83, item IT, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimô-

nio da União autorizado a -aceitar,
sem qualquer ônus, 'mediante escritura de doação simples, que lhe faz
a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, o imóvel do

Hospital São Paulo e de sua Escola
de Enfermagem, situado na cidade de
São Paulo, Capital do Estado do mesmo nome, compreendendo terreno,
benfeitorias e Instalações.
Art. 29 O imóvel, de que trata o
artigo 19, destina-se ao Ministério da
Educação e Cultura, para utlllzaçâc
pela Escola, Paulista de Medicina,
pertence-nte ao sistema federal de en.síno.
Art.,39 Revogadas as disposições
em contrário, o presente decreto entl.:ará em vigor à data de sua publicação.
Bra.sílía, 31 de janeiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO NÇl 62. 203

~

DE 31 DE

JANEIRO DE 1968
Extingue o Conselho de Fiscalizaçüo
de Expedições Artísticas e Cíentíficas no Brasil e dá outras provi~

âénciae,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 83. item rr, da Constdtuícão, ,8
nos têrmos dos arts. 154 e 213 do
Deereto-leí nc 200, de 25 defeverei2'O
de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica extinto o Conselho de
Fiscalização das Expedições Artísticas e Cíentíficas no Brasil, criado
pelo Decreto nv 23.311, de 31 de outubro de 1933, e subordinado ao M~
nístérto da Agricultura.
Art. 2Çl As atribuições do Conselho,
agora extinto, passarão a ser exerci-

EXECUTIVO

das, as de caráter científico, pelo
Conselho Nacional de' pesquisas, e as
de natureza artística, pela Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, do Ministério da Educação
e Cultura.
Art. 39 São transferidos para o
Conselho Nacional de Pesquisas o
acervo, Os cargos, funções, pessoal,
bens, material, compromissos e dotações orçamentárias.
Art. 49 sste decreto entrará em vigorna data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1968:
1479 da Independência e SUQ da
República.
A. COSTA E SILVA
Ivo Arzua Pereira
rurso Dutra

DECRETO.

N9 62.204 DE 19 DE
FEVEREIRO DE 1968

Regulamenta o disposto nas Leis' n9s
4.669, de 1965, que .dispõe sôbre promoção comercial, e 5.025, -ae 1966,
que' dispõe eôbre a criaçaodo Conselho Nacional do Comércio Exterior (CONCEX) e dá outras prol;i~
dências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item 11, da Constituição e nos
têrmos da Lei n'' 3.917, de 1961,
Considerando o empenho do Gcvêrno brasileiro em estimular _sob tôdas
as formas adequadas a expansão das
exportações brasítetras:
Considerando ser Indispensável a
reorganização da-s atividades de promoção comercial, com vistas. a uma
nítida divisão de trabalho entre
o
Ministério das Relações Exteriores- e
a Carteira de Comércio Exterior
(CACE'X). do Banco do Brasil S.A.;
Considerando a conveniência
da
adoção de novos métodos _e rotinas
de trabalho para as atividades
de
promoção comercial do Brasil;
Considerando a orientação proposta
pel-o Ministério das Relações Exterio~
res, aprovada pelo Conselho Nacional
do Comércio Exterior (CONCEX), deereta:
Art. 19 Fica constituída, no Ministério das Relações Exteriores, a Co-'

ATOS DO PODER EXECUTIVO

missão
Coordenadora da promoção
Comercial, integrada pelo SecretárioGeral Adjunto para Promoção Comercial, do Ministério das Relações
Exteriores, como seu presidente; pelo
Diretor da Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco do, Braaü
s. A., ou seu representante; pelo
representante do Ministro da Indústria e- do Comércio no CONCE'X: e
por um representante do setor 'prt-.
vado, indicado
de
com-um acordo
pelas Confederações Nacionais da
Agricultura, do Comércio e da Indústria.
Parágrafo UlUCO. Poderão participar das reuniões da Comissão Coordenadora da Promoção
Comerctal,
como convidados, segundo o assunto,
representantes de outros órgãos públicos e de entidade de classe.
Art. 29 Incumbe à Comissão Coordenadora da Promoção Comercial;
a) orientar a execução dos programas de promoção comercial no Brasil
e no exterior, de acôrdc com a politica de comércio exterior estabelecida
pelo CONCEX.

t» aprovar os programas anuais de
trabalho dos órgãos executivos de
promoção comercial;
Art. 3º As atividades de promoção
comercial são exercidas. -no exterior,
pelo Mínlstérío da s Relações Exteriores. através de sua rêde consular e
diplomática, _ e, no Brasil, pela.
CACEX, através de seu Centro de Promoção da Exportaçã-o (CEPEX) e das
agências do Banco do Brasil S. A.
Art. 49 Fica criada, na Secretaria
de Estado das Relações .Exteriores a
função de Secretário-Geral Adjunto
para Promoção Comercial.
Parágraf-o único. Ao SecretárioGeral Adjunto para Promoção COR
mercíal são subordinadas as seguintes
orvtsões:
a) Divisão de Programas da Promoção Comercial;
b) Divisã-o de Feíras:e Exposições
Comercíads;
C-, Divisão de Turismo.
Art. 5º Cabe à Divisão de Programacâc da Promoção Comercial:
a) Secretariar a Comissã-o Ccordenadora da Promoção Comercial;
b) elaborar, em conjunto
com a
CACEX., os programas anuais de pro-moção comercial;

SOl

C) orientar a execução dos programas anuais de promoção comercial,
na parte a cargo da rêde consular e
diplomática.
Art. 6º Cabe à Dlvisâo de Feiras
e Exposições Comerciais:
a) planejar, organizar, coordenar e
efetivar a representação brasileira em
feiras e exposições comerciais internacionais;
b) executar outras tarefas que lhe
sejam atribuídas pela Comissão Coordenadora da Promoção. Comercial.
Art. 7º Cabe à Divisão de Turismo:
a) coordenar a representacâc brasileira em certames jurístíoos no exterior;
z» coordenar a divulgação turtetíca
do Brasil no exterior, de acôrdo com
programas estabelecidos pelo Conselho Nacional de Turismo (CNT'J.r);
c) realizar estudos e pesquisas, no
exterior, sôbre o mercado turístico, pa~
ra .encaminhamento ao CNTur e à
Emprêsa Brasileira de Turismo
(EMBRATUR), visando ao incremento do turismo estrangeiro no Brasil.
Art. Sº Caberá,
precipuamente, à
rêde consular' brasileira a execução,
no exterior, de atividades de premoçào comercial a
cargo do Ministério
das Relações Exteriores.
§ 19 O Ministro de Estado das Re....
fações . Exteriores determinará,
fim
portaria, quais os postos no exterior
(Repartições Consulares e Missões
Diplomáticas) que serão dotados de
setor de Promoção Comercial.
§ 2º Nas Repartições Consulares, a
chefia do Setor de Promoção Comerciar caberá, normalmente, ao Chefe
do Pôato . Nas Missões Diplomáticas,
a um diplomata de sua lotação.
3º Incumbirá às Missões Diplomáticas a coordenação, em cada pais,
das atividades de promoção comercial
das Repartições Consulares nêle sr.diadas. Para êsse rtm, as Repartições
Consulares dotadas :de setor de 21'0moção' Comercial submeterão
seus
programas de trabalho à Secretaria
de Estado, através das Missões lJ1ê

plomáticas.

Art. 9º Fica estabelecida a seguinte delimitação das atividades de promoção comercial no Brasil e no exterior:
I - Atividades conjuntas, no Brasil, dos órgãos de promoção comercial da Secretaria de Estado das
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Relacões Exteriores e do Banco do
Brasil S. A. (Carteira de Comércio
Exterior ...:--. CACEX):

a) eíaboraçáo de programas anuais
de promoção comercial;
b) elaboração de projetos espeotncos de promoção comercial;
C) reanzeçêo de cursos sobre promoção comercial e intercâmbio com
o exterior;

d)

organízaçâo de simpósios regio-

nais sobre promoção comercial;
e) estimulo à criação de consórcios
e outras formas de associação de 'exportadores brasileiros;
t) elaboração e atualização do Ma....

nual da Promoção Comercial Brasileira;
g)

organização de missões oficiais

e assistência a missões de empresários brasileiros ao exterior;
fL) acompanhamento de missões comerciais estrangeiras em visita ao
Brasil.
! 1 - Atividades, no Brasil, a cargo
da
Carteira de Comércío Exterior
(CACEX). do Banco do Brasil S.A,:
a) organização de um
Centro de
Documentação e Informações para a
promoção comercial:
b) organização e atualização do La~·
dastro dos exportadores e rabrtoantes brasileiros qualificados, por vrodutos;
c) elaboração de estudos sôbre pro-dutos brasileiros exportáveis;
d) realização de pesquisas no mercado interno sobre produtos brasileiros de exportação;
e) elaboração e atualização do Manual do Exportador Brasileiro;
f) divulgação de informações
de
Interêase do comércio exterior brasileiro, inclusive através da publicação
de boletins e revistas;
g) orientação e assistência aos ex
portadores brasileiros, inclusive mediante sistema de apresentação queIíffcada aos importadores estrangeiros;
h) remessa sistemática, aos Setores
de Promoção Comercial da rêdé consular e díplomátíca, de 'documentação e informações comerciais relativos ao Brasil, em especial sôbre oportunidades comerciais,
111 - Atividades no exterior, a cargo dos Setores de Promoção Comercia: da rêde consular é díplomátíca ;
a)
organização e atualização «o
cadastro dos importadores estrangeiros qualificados, por produtos:
.

b) elaboração de estudos periódi.. -os
sõbre o comportamento do íntercâm-,
bto comercial do Brasil com os países
em que se acham situados os Seto-,
res:
c) realização de pesquisas nos mercados externos sôbre as possibilidades
de penetração de produtos brasileiros;
d) elaboração do Manual da lm..
pórtaçâo correspondente aos países
em que se acham situados os Setores;
e) divulgação, no exterjor, de Inrormacôes de interesse do comércio
exterior brasileiro, especialmente de
oportunidades comerciais no Brasil;
f) assistência a empresários oraaíIeíros em visita ao exterior e premoção de visitas de importadores estrangeiros ao Brasil;
g) remessa sistemática, à CACEX t
de documentação em formações comerciais relativas aos países em. que
se acham situados os Setores, em especial sõbre oportunidades especuí.,
cas de comércio,
Art. 10. Os órgãos de execução da
promoção comercial no Brasil e no
exterior apresentarão, conjuntamente,
à Comissão de Coordenação da Promoção Comercial, balanços anuais e
relatórios periódicos de suas atividades.
'
Parágrafo único. A Comissão ooordenadora da Promoção Comerc.al
apresentará, por sua vez, relatórios
anuais ao CONCEX, destacando os
resultados alcançados e propondo a-s
medidas necessárias ao apreretçoamenta das atividades de promoção oomercíat.

Art. 11. Os recursos destinados à
execução das atividades de promoção
comercial correrão à conta das. dotaçôes próprias do Ministério das Re laçôes Exteriores, quando se 'tratar de
despesas no exterior, e à conta das
dotações próprias do CONCEX, quan-,
do se tratar de despesas no Brasil.
Art. 12. àste decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 19 de fevereiro de ,1968;
1479 da Independência e 809 da

República,
A.

E SILVA
Corrêa Affonso da Costa
Antonio Delfim Netto
EdmUndo de Macedo Soares
Helio Bettrão
COSTA

sermo
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DECRETO

Nº 62.205 - DE
FEVEREIRO DE 1968

1º

DE

Classifica os cargos de nivel superior
do Quadro de Pessoal (extinto) da
Fuiuuiç.io Brasil Central e dá- outras
provid -mcía« .

o Presidente da República,' usando
da atrfbuíçao que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição, de
acôrdo com o disposto no artigo 9º
da Lei nv 4.345, de '26 de junho de
1964, e no Decreto nv 54.015, de 13 ct'e
julho de 1964, e tendo em vista o que
consta dos processos ns. 1. 876-65-.
2.743-65 e 6.076-67, do Departamento
Admínratratdvo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1º Fica aprovada, na forma dos
anexos. a cla.ssíffcaçào dos cargos de
nível superior do Quadro de Pessoal
(extinto) da Pundacâc Brasil Central,
aprove do pelo Decreto nv 60.357, de
10 de março de 1961, bem como a relaç â o nominal
dos respectivos ocupantes.
Art. 2º As vantagens financeiras
decorrentes da execução do presente
decreto vigoram a partir de 1º de junho de :!.964, correndo as despesas conseqüentes à conta do crédito especial
DECRETO N9

62. 20B -

de que trata a Lei no 4.345, de 26 de
junho de 1964, e pelos recursos orça.mentáríog próprios.
Art. 31? A partir de 14 de julho de
1965, o cargo de Zoólogo. TC.406.20.B,
ocupado por Hemrtch Maxímüíam
Friedrich Helmut Síck, fica transformado no cargo de pesquisador em
Zoologia, TC.1501.22.C, no qual passa
a ser considerado enquadrado ) referido funci-onário de acôrdc com o disposto na Lei nc 4.723, de 9 de julho
de 1965, e no Decreto n» 59,0<134, de 5
de dezembro de 1966. .
Art . 49 É considerado insubsistente
e sem nenhum efeito o disposto no
artigo 41? do Decreto ne 60.357, de 10
de março de 1967.
Art. 59 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publrcaçào, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1968;
147º da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Afonso A. Lima

Os anexos a que se refere o artigo
to foram publicados no D.a. de 8 de
fevereiro de 1968,
DE 1 DE FEVEREIRO DE

1968

Declara prioritétriaao aesonocmmesuc ao Nordeste, para efeito ae u;ençéio
de impostos e taxas federais, a importaçâo de equzpamentos '/.'-JVos, seni
snnuor nac.ionc!, neste cesc-eros e conslgnados a empresa "wc(Jt'at -lnd;/i,strza ete comeenecaoe l:iafUa Ltaa :", de salvador (Ba.)

O Presidente da República, usando das atrtnuíçôes que lhe confere o
Artigo 83, item I'I, da Oonstítuíçáo e nos têrmos do Artigo 18, da Lei nv 3.692,
de ~5 de- dezembro de 11159, c, ainda. eonsrderando que o Conselho Del.ceratívo da Superíntendêncfa do Desenvoívímento do Nordeste lSUDH:L'I8) atravésda Resomção nc ::S.~1{;, de 26 de Julho de 1,967, aprovou o Parecer da decretaria Executiva daquele órgão, propondo tõsse reconhecida prvmtà.na ao
desenvoívtmento da região, para efeito de isenção de impostos ~ t axas te":"
deram, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional, neste
descritos, consignados
vemprêsa "Incobal - Indústria de Compensados
Bahia Ltda.", de Salvador (Ba.) e destinados à extração, produção beneficiamento e comércio de madeiras e derivados, assím como à produção e
comércio de compensados e Iamínadoa.
Conslderanôo o atestado pt.loConselho de Politica Aduáneíra:
Considerando, enfim, o ma.is que consta da EXpOSição de 'V1r:.;'.iVOS em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho Deliberativo do mesmo órgão, decreta
Art. 19 Fica dec.arada príorttária ao desenyoívímento do Nordeste para
efeito de isenção çl.e. impostos e taxas federais, exceto a taxa prevista no
à
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Decreto-Lei nc 83, de 26.12.ô6, Artigo 9Q, afmpcrtaçâc de equipamentos no-

vos, sem similar r.acíonal. a seguir descritos e consignados

à

emprêsa "Incobaj

.; jndustrfa, de Compensados Bahia Ltda. ", de Salvador <Ba.):

I
.
I
IQuantIdade I

Item

Especificação

a ser
I importada
I

I
I

'no volante e 52 -RP na barra de tra-]
ção sistema de partida elétrica de 24:
volts, transmissão direta, embreagem]
a óleo bitola de 60" para ser usado i,
com GUINCHO HYSTER, eqUiPadOI
com trava' de tampa do tanque de

combustível, bomba 'de escorva, 'pro-I
tetor de carter, protetor de pré-puri-j
flcador de ar, gancho dianteiro arai
reboque, rodas guias grandes, sístema]
de iluminação 4 faróis de 24 volts.,
protetor de cano de descarga, [ôgo dei
ferramentas, ajustador hidráulico das I
esteiras,esteiras de 36 secções comi
sapatas de 16", lâmina angulável 4 A, I
contrôle hidráulico 143, GUINCHO I
HYSTER D 4 E e bana de tração de I
fabricação norte-americana ~ PEO- '
p.

ILLINOI8 (E.U.A.)

1

í}aI",,:::,

Total
C'IF

U~$

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

Trator de esteiras "CATERPILLAR",/
modêlc D4, série D, motor diesel, modela D 330, com' potência de 66 HPj

RIA -

I·

3

i

I

43,143

I

Parágrafo. úníco. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maqutnaua,' fica sua similaridade para efeito da íeenceo de que trata o
presente Decreto. para ser exammada pela Alfândega de destino, quando
do desembaraço aôuanerro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tartrano próprio, observauco-se o disposto na Circular no 16, de 28 de agôsto
de 19'58, do Senhor Mímstro da Fazenda.
Art. 29 aste Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 2lD contrárío.
Brasília, 1 de fevereíro de 1968; 1479 da Independência e 809 da 'República.
A. COSTA E SILVJ'
Arl.t01~iç· Dettím

At01~SO A.

Netto

Lime

DECRETO N,Q 62.207 FEVERE~O

pa 1.9 DE
DE 1968

Dispõe sôbre' o enquadramento de
servidores do Ministério da Educa-ção e Cultura, e da outros providência?

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

tigo 83, item II, da Constttuíção
e
tendo em vista o disposto no pará-

grafo único do art. 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962. de-

ereta:
Art. 1.0 Fica aprovado, na forma
de-e anexos, o enquadramento dos
servidores do Mm.sterto ea ~ducação
e Cultura. com -xcr.dcío no Instituto
Nacional de Educação de surdos, am-

parados pelo p3Ag~'l':!fo único do ar23 da Lei t!,Q '1. ()53, de n de ju-

tj.i?.-~l

nno de 1962. bem como a re.acão no-

m.r.al. respectiva

EXECUTIVO
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Art. 2.9 Os valôres dos níveis de
vencimentos dos cargos constantes
dos anexos a que se refere o artigo
1.9 são os previstos no Anexo I da
Lei n.c 4.069, de 11 de junho de 1962,
reajustados por leis posteriores.
Art. 3.° O enquadramento ora aprovado não homologa situações. que, em
virtude de sindicâncias ou lnquértto
admínistrativo venham a ser Cun51deradas nulas, ilegais ou contrárias
a normas administrativas em vigor.
Art. 4.9 O órgão de pessoal do Mi ..
níatér!o da Educação e Cultura ~PQS
tdlará os títulos dos servidores abrangidos por este decreto, expedm-ic-os
aos que não os possuírem, observado
DECRETO NÇ 62. 208
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o art. 188 da Lei n.c 1.711. de 28 de
outubro de 1952,
Art. 5,9 As vantagens financeiras
decorrentes dêste decreto vtgoram a
partir de 15 de junho de 19!i2.
Art. 6,9 1;;ste decreto entra-á em
vtgor na data da sua punltcacâo, revogadas as disposições em coutrárto,
Brasiüa, 1.0 de tevereír., óe Hl58;
1479 da' Independência e 809 da
Repúolíca..
p. GOSTA E SILVA
Tarso Dutra

Os anexos a que se refere

G·

19 foram publicados no D. O.
de fevereiro de 1968-.

~ DE

1

DE . FEVEREIRO DE

artigo
de 16

1968

Decíura prioritária ao âesenoccomcento ao Nordeste, para eleito tle zsenção
de impostos e taxas tcaeraís, a ínrpcrtação de equipamentos 'L01JOS, sem
similar nacionat, neste aeecrnoe e conszgnados à empresa <Tecnamecx-

nica NOrte s, A.". ae rortateea

(ce).

O Prealdente da República, usando das atrfbuíçôes que lhe confere o
Artigo 83, item II, da Oonstdtuíçào e nos termas do Artigo 18, da Lei us 3.6f'2,
de 15 de dezembro de 1959, e, ainda conaíderando que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUD8NE), através da Resolução ne 3.151, de 23 de junho de 1967, aprovou o Parecer da Se-

cretaria Executiva. daquele órgão, propondo rõsse reconhecida prtorltáría ao
desenvolvimento da região,· para efeito de isenção de impostos B taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional, neste descritos, consignados à emprêsa. "I'ecnomeeânlca Norte S.A." de Fortaleza,
Estado do Ceará e destinados à Implantaçãr, de um conjunto Industrial com
vistas' à fabricação de vasos de pressão para gás comprimido (b{}J;,tJÕBS);
Considerando, o atestado pelo Conselho de. Política Aduaneira;
Considerando, enfim, G' mais Que consta da Expoaíçâo de Motivos ecn
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho Deliberativo do mesmo órgão, decreta
Art. 19 Fica declarada. prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de is-e-nçã-o de impostos e taxas federais, exceto a taxa prevista no
Decreto-Lei nv 83, de 26.12,66, Artigo 9 9, a importação de equípamentoa novos, sem símitar nacionar a seguir descrttos e consignados à emprêaa "Teonomecâníca Norte 8. s;> de Fortaleza (Oe);

I

Item I

Especificação

I
I

1

1 Tesoura
1

I

2

i Quantidade

I

Víl.lor

I a ser I Total
I importada
C!F US$
I
I

rotativa marca "Kling", mo-I

dêlo 250, com capacidade de cortar I
aço até 1/4" de espessura, profundi-]
dade da garganta 36"
!

I Prensa de repuxo marca "Schuler",1
I
acionamento mecânico por ação de I
joelho. Acompanhadaâe acessóríos.]
[

21,626
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I
Item

Juantidade

Es p e c i f i caçá o

I

aSff

Importada

i
I

I
1
-----I

aparelhagem elétrica (inclusive mo-"
teres) e um vírabrequim para reserva!
'[ Equipamentos para conjunto . de solda-I
1
gem, marca
"Líncoln", constituído'

3

de:

a) 4 cabeçctes

.-----c'--

I

2

I
I

K-29;

i

Ie, tipo K-33;

I

142,B84:

I

automáticos, modêlo]

LAF-3 tipo K -20;

_Ivalor Total
II CIF USS

II

b) 4 dispositivos de ajustagem verti-i
cal do cabeçote automático típo
c) 4 conjuntos de cabos para contrô-]

I

d) 4 motores geradores de. corrente I
contínua (35 volts), tipo K-1l79,j
operando em corrente de 220j380/[
440 V·

e) 4

ge~adores

I

de

solda

modêlo]
SA';'750, tipo K-I046, 750 amperes.]

I

operando em 220/380/440 V;
I
4 -rotores de 60 ciclos, tipo FDW -:
24, 23;
1
g) 4 reteres de 60 ciclos, tipo FDW -I
24.6A
"
[

I
I

f)

4

5

6

Compressor de ar "IR", classe ESH-2 dei
alta pressão, curso de 7", com cor-I
relas em "V", Iôgo de chaves, para-I
fusos chumbadores, resfriador, filtro:
de entrada de ar, sem motor elétrico I
1 Aparelho para medir dureza, tipo
.... j
I HT-I-A. Fornecido por "Otto woi-:
J
peru", Alemanha, para medição de I
I
durezas I
I Aparelho para ensaio de ductilídade, I
I modêlo, R-I fornecido por RoeU &1
i
Karthaus, Alemanha,
com aclona-I
I menta hidráulico, acompanhado de
I
manômetro -de preclsâo equipado comi,
I
registrador de pressão máxima ..... I

I
I

TOTAL

I
... ···.···.· ..... ···.····1

I

I

1ü.70D

II
8,735

1

'!
I
1

I,

913
165,537

Parágrafo rmtco. COl:P respeito aos motores elétricos que aConipallh~-;;l
a maquínaría fira sua símtlarídade, para efeito da isenção de que trata o
presente Decreto, para ser examinada pela Alfandega de destino, quando do
desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário
próprio, observando- se o dlspcstc na- Circular no 16, de 28 de agôsto de 1958,
do Senhor Míntstrc da Fazenda
Art.. 29 :Este Decreto entrará em .vígor na data de sua publicação, revo.
ganas as díspostçõe- em ccntràrío.
Brasília, 1 de fevereiro de 1968; 1479 da Independência e 809 da R~púL)llca.
A. COSTA E SILVA

Antonio neuim Netto
li/on3o A, I.t',na
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DECRETO N9 62 ~ 209 -

DE

19

DE FEVEREIRÓ DE

1968

Declara prioritária ao .âesenuolmimento do Nordeste, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, a importçaão . de equipamentos novos, sem
eimuor nacional, neste descritos e consignados à emprêsa "Fábrica de
Discos Rozenblit Ltda.", de Recife (Pe.).

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Art. 83, item I'I, da Constituição e nos têrmos do Art. 18,-da Lei n« 3.692,
de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Supertntendêncía do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE),
através da Resolução nv 3.181, de 26 de julho de 1967, aprovou o Parecer
da Secretaria Executiva daquele órgão, propondotfôsse reconhecida prioritária ao desenvolvimento da região, para efeito _de isenção de impostos e
taxas .Iederais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional,
neste descritos, consignados
vemprêsa "Fábrica de Discos Rozenblit Limitada", de Recife, Estado de Pernambuco e destinados à fabricação e ao
comércio de discos para fonógrafos, quer em conta própria, quer em gravação para terceiros, bem como a importação, exportação e o comércio de
matérias-primas da indústria e de artigos correlatos, além de outros
produtos julgados convenientes aos interêsses da sociedade;
à

Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE· encaminhou a proposta do Conselho
Del-iberativo do mesmo órgão, decreta:
'
Art. 1° Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de impostos e taxas -faderaís, exceto a taxa prevista
no Decrete-lei nv 83, de 26-12-66, Art. 99, a ímportaçâo de equipamentos
novos, sem similar nacional, a seguir descritos e consignados à emprêsa
"Fábrica de Discos Rozenblit Ltda. ", de Recife. (Pe.) :

Item

1

2

3

4
5

6

Especificação

IIQuantidade
II
a ser
I importada I
I

impressora Off-Set, marcai
Roland Parva, mod .. RP-II, formato
610 X seumms: fabricante Roland -I
Off-Set - Maschínenfabrfk Faber &1
Schleicher A. G., Offenbach/Maín.]
República Federal Alemã
I
Motor elétrico de acionamento trifásico,
de velocidade regulável, tipo DNIK
461, de 3,5 Kw, 220 V, 60 ciclos, 525
rpm, fechado, assincrono,
2100
fab. Baummeller . .
..
MO.ter elétrico,
trifásico,. tipo DR 90 I
S/4, de 1,3 kw, 220 V, 60 ciclos, 1720
rpm; fechado, assíncrono, fabricante I
I
Dietz..
··.·.··.·
··1
1 Motor elétrico, trifásico, tipo EG-2 dei
I
0,3kw, 220 V, 60 ciclos, 3400 rpm,
I
fechado, assíncrono, fabricante DietZ!
Motor elétrico, trifásico, tipo DRlOO
L/4 de 2,6 kw, 220 V, 60 ciclo, 1700
I
rpm, fechado, assíncrono,. fabricantel
Máquina

Valor
Total
CIF US$

I

I

II
1

I

22,069.18

1

603.07

1

64.18

1

66.30

1

91.50

I

I MO~;:t~lé'h'i'co: t~ifâ~ic~;,· ·tip~· 'i6i6'M2:
I 8, de 0,6/0,14 kw, 220· V, 60 ciclos]
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\Quantidade Valor total
a ser

Especificaçáo

II importada

I ·

rpm,
fechado, assíncrono.]
f'abrtcante Demag . .
- ,[
Motor elétrico, trifásico, tipo 13/6 M-8,
de 0,08 Kw, 220 V, 60 ciclos, 820

ri'er;;;a:ech~d~, •~~~í~~~on~,.. :~~:~~~~t~1

--;---TOTAL

US$

I

700-~350

7

crs

1

117.49

1

100.78

..................... /I

23,112.50

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos quevacompanham a maquinaria, fica sua sfmílarldade, para efeito da isenção de que
trata o presente decreto, para ser examinada pela Alfàndegade destino,
quando do desembaraço aduaneiro, na hipótese de 00 mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular nc 16, de 28
de agôsto de 1958, do Br , Ministro da Fazenda.
Art. 29 nstc decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Braaflla, 1° de fevereiro de 1968; 1479 da Independência e 809. da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Afonso A. Lima

DECRKION9 62.210 -

DE

1

DE" FEVEREIRO DE

1968

Decuna -priorttsuía ao desenvolvimento (to Nordeste, para efeito de isenção
ele impos-tos e taxas jc,aeraJ,s, a importaçâo de equipamentos -aoecs, sem
similar nacional, neste descritos e consignados à empresa "Cortume San..
ta ManaS. 11.',', de úl1.7w,a (pe.).

o Presidente da República, usando das atríbuíçóes que lhe confere o
Artigo 83, item lI, da Oonstituiçâc e nos termos do Artigo 18, da Lei 119 3.69.2,
de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintendência/do jjesenvolvímento do Nordeste, (SUDENE). atravês da ResOluçâo nv 3.180, de 26 de julho de 1967, aprovou o Parecer oa Secretaria Executiva daquele órgão, propondo tôsse reconhecida prtontarta ao
desenvolvimento da região, para efeito de Isenção de impostos P, taxas federais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacional, neste des"
entes, consignados à emprêsa «Cortume Santa Mana S. A.", «c Onnda,
Estado de Pernambuco) e destinados ao beneficiamento de couro IJOvJ:')O;
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira:
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. F' Fica declarada prtorttárra ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de i~ençào de impostos e taxas federais, exceto a taxa prevista 110
Decrcto-Le. nv 83"de 46.12.66,Artlgo 99, a fmportaçãc de equípamentos no-
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vos, sem similar nac.onar a seguir descritos e consignados à emprêaa "C0rturno Santa Marta S. A." de Otínda (Pe.o :

I
Item i

1

Especlflcação

I

I Quantidade I
I
I a ser

I importada I ex?
I
I
Máquina de dividir com fita sem fim]
I
nv 435, tamanho VI"::'1800 mm de Iàr-]
gura útil, completamente blindado, I
I

de fabricação Maschínenfabrtk TUR-I
NER AG, de origem alemã, com rôlo]
de transporte estriado para dividir I
em tripa, com suspensão magnética 1
do rôlo de transporte, com variadcr I
de velocidade
sem escalonamento.!
sem o motor elétrico de 2,5 kw para]
o acionamento do varfadcr de velo- i
cidade, com dísposttívo de avanço I
automático da fita sem fim, 'com dís-]
positivo hidráulico para mover oca-I
'beçcte da máquina, sem o motor elétrico de 0,75 kw para o acionamento I
da bomba hidráulica com aparelho I
de afiar blindado' em nível com a guia I
superior _da fita, sem os dois motores I
elétricos de 1,5 kw para o acicnamen-]
to dos rebôloa, COm retífícadcr dos]
rebôlcs, embutido na caixa do apa-I
relho de afiar, com dispositivo parai
fazer correr a fita sem fim, para a I
direita e para a esquerda, sem o ma-I
tor elétrico de 7,5 kw para o acionamento dos discos da fita sem fim, I
com dispositivo de segurança. para ai
interrupção instantânea do transpor- i
te, Com dispositivo optíco com lentes!
de aumento para O contrôle dos
dos chanfrados e a posição da fita
sem fim, inclusive quadro e meca-I
nismos embutidos de distribuição para I
o acionamento dos cinco motores I
i
elétricos
,
I Motores elétricos para. a máquina de di-]
vidir: 1 motor elétrico de 7,5 kw, trí-]
rãstco, assíncrono, totalmente fecha-:
do, tipo B3, proteção P33. 220 V, 50i
I
ciclos. 955 rpm: 1 motor elétrfco de I
I 2,5 kw, com reter induzido de curto:
I circuito com freio por rotor deslocá-I
\
vel, induzido a gaiola, assincrono.]
totalmente fechado, tipo B3, prote-I
cão P33, 2.20 V, §O ciclos 1.380 rpm.]
2 motores elétricos, cada cl '1,5 kw.]
I induzidos a gaiola, assíncronos, total-I
mente fechados, tipo B5 (motor com:
flange) , proteção P33 22 V, 50 ciclos, I
2.820 rpm; 1 motor elétrico 0,75 kw.]
I
induzido .a gaiola, assíncrono, total-I
mente fechado, tipo B3, proteção I
I P33, 220 V, 50 ciclos. 1.400 rpm ..... [

US$

:1

I

I

\

I

I
II

II
I
I

II
I
I
I
I
I
I

bOr-1

2

ValOr

Total

I

I
1

(

"15.350,00

I

I

[

I
:1

I

I
II

I

5

11

417,50
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Item

Específícaçâo

EXECUTIVO

"
I
valor
I Quantidade I
!
a ser
I ~'otal
importada I aIF US$
,
I
II

3

4

5

I

Máquina de lixar "FULMINOSA" ) nú-]
mero 379-VI, de fabricação Tl[RNER,,
COm 1. 800 mm de largura útil, com I

cilindro enrojador, com dísposítívo de I
oscilação de cilindro de lixar, com
rôlo de transporte de borracha es-]
ponjosa, com interruptor de relé e]
freio de cinta-automático para parai-]
ínstantâneamente o cilindro de lixar, I
com- polias múltiplas para três velo-I
cidades de transporte, com mesa de i
íntrcduçâo e grelha de saída debaixo!
da mesa, Com duas escôvas cílindrlcas]
rotatórias debaixo do rôlo de trans-]
porte e do cilindro de lixa-r, Com canais condutores de pó, sem asptra-]
dor, equipada para acionamento in-I
dívídual por motor elétrico mediante'
correias em V, inclusive as correias]
e polias, mas sem o motor, Inclusive: I
1 tubo de aço revestido de borracha I
esponjosa e 1 aspirador centrffugal,
tipo M 19 sem o motor
I
Prensa hidráulica de gravar e planchar I
nc 563-B de fabricação TURNER, superfície de pressão 1. 400 x 1. 200 mm I
com armação de aço soldada, pressão I
máxima 900.000 kg., com embôlo du-I
plo. com
cílíndros de pressã-O de I
grande diâmetro e pequencs cilíndroa]
auxiliares, _com dispositivo de aque-]
ciment-o a vapor. com manômetro I
para controlar a pressão de trabalho. I
com dispositivo de proteção transpa-I
rente circundando a chapa de pressão, sem chapas de planchar ou de!
gravar, com bomba moderna F 30.1
provida de desengate automático e
com roda para ajusta.rexatamente ai
pressão; equipada para acionamento I
mdivldual por motor elétrico mediante correias em V, inclusive as correias I
e as polias, mas sem o motor, in-I
cluslve: chapa de planchar de aço.]
niquelada 1.400 x 1.200 mm; aqueci-i
.mento combinado (a vapor) e (ele-I
trtcldade) inclusive -ermostato ; cro-]
nômetro automático
I
Máquina de Granear e. amaciar nv 515
- XI de fabricação TURNER; com I
3.300 mm de largura útil, com dois I
rolos de borracha ctlfndrícos
mesa I
íncltnável com plancha de aço comi
borda de 0,75 mm, com urna segunda I
planem de aço provida de bordas dei
espessuras diferentes (1,5 e 3 mm) .l

1

3 6ED,OI)

1

25.636,00
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Especificação

Item

:

II

I

I

;Quantidade
i a ser I
I importada :

Valor
Total
OI" US$

i

6

7

com dispositivo hidráulico para 01
acionamento da mesa, inclusive a i
bomba, com dispositivo regulador da-.
pressão de trabalho; equipada para i
acionamento individual por dois mo-I
tores elétricos mediante correias em i
V, .Inclusíve as correias e as polias I
mas sem os motores
i
2 motores elétricos para a máquina de]
granear de 2,2 kw, induzidos a gaio- i
la. assíncronos, totalmente fechados.]
tipo B5 proteção P 33, 220 V, 60 cí-]
elos, 1.700 rpm, trifásicos
i
Máquina para aplicar corante e tinta I
por cortina fluída, modêlo LZF, dei
fabricação BURKLE de origem ale-I
mâ, com trabalho em passo, contínuo, I
velocidade de transporte entre 20 -r-l
150 m /mín regulável sem escaloná- i
menta corri as seguintes dimensões: i
Largura de aplicação . da
cortina I
1.800 mm, mesa de entrada 3.000 mm.]
mesa de saída 4.000mm, largura útil]
da correia transportadora 950 mm: I
dispositivo fluído com lábios de aço!
í inoxidável, em construção precisa, f
I
com .ajuste de boquilha laminar me- i
diante parafuso mtcrométrtcos: pe-]
I
I
queno acessório para regulagem da]
I
cortina, abertura rápida da boquilha,
I
laminar por meio de alavanca, sendo]
I,
o díspcsítdvo fluido aa-tículado parai
facilitar uma limpeza rápida, "máí
quina em construção pesada com ciI
lindros de acionamento equilíbrador.]
I
bomba de imersão, tanque para coI
rantes esquentável e esfrtável, com]
I
passo regulável no cabeçote flUído,)
1
sendo a cortina fluída protegida por (
1
dísposdtívos transparentes· eoloeados!
I
em ambos os lados da mesma, com]
I
engrenagem da bomba a óleo sem e:s-\
1
calões de 0-1500 rpm, com equípa-]
I
menta a vácuo para o processo dei
1
depressão e com vdíspositívo "copa]
Ford" para medir a viscosidade. sem)
motor elétrico. Tensão de eervtço!
I
380 volts, 60 amp., trifásico.·.·····1
I Peças de reposícâo para a máquina de
(
pintura modêlo LZF; 1 tanque para!
I
corantes completo, móvel para calor!
e frio, capacidade de 40 litros; pêso l
líquido aproximado 47 kg, pêso bruto!
aproximado 135 kg, volume aproxâ- i
mado 1.150 x 650 x 850 mm: um par:
de lábtos de aço inoxidável, pêsc lh I

1

2

I

I
I

i
I
I

I
!
I

11

11

I
I

I

1I

8

',I

'll33,OO

1

:1

!
"

!

I
I
I

I

9.775,00

312

A'l'OS

DO PODER

EXECUTIVO

I
I

I
I
IQuantidade I

Item I

I

I

I

I
r

j
I

I
I

I

I
I

!
I

I

1 cinta transportadora de goma parai

I

i
1
I
I

I

1
I

I
I
I
I

!

10
11

I

12

de 1,1 KW e 8

de

I

2

I
I

1

I
I

I

I

I

10'

13

I

I

I

I
I

I
I

I

I
Ii

1
1

I

I

~L390,OD

J

'I

I

I

14

893,00

I

SA" no 07705 Pl,_ com largura útil dei
1.500 mm, com equipamento para ví-!

braçâo e motor elétrico acopladoàl
máquina, de 7,5 KW, pêso total ····1
3.900 xss.. com motor de aciona-I
menta secundário de" t5 KW ...•" ... -1
I Cabecote pígmentador rotativo,', tipo]
I TIH, com sistema automático .para]

II

I
I

o

I

43P,00

I

1,3 KW, todos a!

prova de explosão .".': ..... ,..... : ·_···1
Máquina para, laminar ,croupões ,nQ 446.1
de fabricação TURNER, tamanho VI I
com uma superfície de pressão de J
1
1.800 x 900 mm, com estôjo de rcle-]
\
tcs de matéria plástica e dois, roles I
I
de latão, com dísposítdvo hidráulico I
1
e bomba para levantar a mesa, com I
! mecanismo a"_ manivela para
mo-]
I
vimento de vaivém do estôjode!
rcletes, com engrenagem de rôsca I
I
I
sem fim, com caixa de interruptores I
1
com botões de pressão, com manôme-]
J
tro para controlar a pressão de tra- 1
1
balho, com dispositivo para ajustar I
I a pressão, com lâmpada de contrôle, I
com cr-onômetro automático, equipa-I
da para impulsão individual por doís]
I
motores elétricos, sem" os .motores ._.1
! Máquina para. amaciar couros "MOLLI-I

1 45',GO

I

1. 800 mm, c/õ HP à prova de expIo-I
sões, 380 volts, 60 ciclos, trifásico. pê-I

50 líquido aprox. 44 kg; 1 motor elé-I
trico especial para a máquina de]
II
pintar couro mcdêlo LZF, 1. 800 mm, I
c/i.s HP, à prova de explosões, 3801
I
volts, '60 ciclos trtfáslco, pêso líquí-]
I
do aproximado" 21 kg. .
".. ;; '. ·1
j Secador, de cinta transportadora plana.]
:
tipo TTH, com armário de dísbríbuí-]
I çôea, sem os motores
I
I Motores elétricos para osecador de c~-I
I ta transportadora: 1 'de 0,55 KW; 11

GIF US$

I

23 kg, volume aprox. 1.950 x 120 x]
70 mm: 1 cinta transportadora de
goma para a mesa de entrada de i
3.000 mm, comprimento total da ctn-]
ta
6.300 mm.
largura da
círrta.]
1.650 mm, pêso líquido aprox. 33 kg ; I

I
I
I
i 1 motor elétrico especial para a máqúi-]
j
na de pintar couro, modêlo LZF ·.1
I

'Total

I

quído aprox , 17.kg, pêso bruto aprox.]

a mesa de saída de 4.000 mm, com-]
prímento total da cinta 8.300 mm, I
largura da cinta 1. 650 mm, pêso lí-I
quído. aprox. 42 kg
·······.···1

I

Val(}r

I

I importada I
I
I
I

I

9

I ' a ser

Especificação

J
II1

1

I

19,650,00
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I

Item

I

I QJlantid'ade I Valor
I a ser
\ Total
I importada CIF US$

ESPECIFICAÇÃO

I

15

16
17
18

19

20

ligar e desligar as pistolas pígmen-]
tadoraa, com 8 pistolas normais de i
pintU!3:' encanamento de
tinta e i
acessórios
I
Motores para o cabeçote pígmentador]
rotativo, tipo TTH: 1 de 0,37 KW; 21

~io1,~~

r: ~~~~~.~, ~r~.~~ .~: .~~:~~~I

I

Secador a vácuo, tipo VAKAMAT com]
1.750 -x 3.800 mm
1
Motores para o secador: 1 de 0,5 KW;
1 de 2,2 KW e 1 de, 5,5 KW
Máquina de rebaixar htdráulíca, mOdêlol
RL. 9/1.500 mm, tipo continua, completa com acessórios ao aparelhamento elétrico, dois motores, para bom-I
ba e para o cilindro de lâmina. comi
dispositivo de segurança, com regu- I
lador cônico bi-lateral e a óleo, ra-]
bricação RIZZI, inclusive o seguinte I
material de posição: 1 jôgo de gra-I
xetas, 1 jôgo de correntes, 1 jôgo dei
correias, 1 jôgo de molas, 1 jôgo de
canos flexível para o óleo
60 placas de porcelanas para "Testdng"]
tipo SPECO, com os seguintes tama-]
nhos 5,5" X 11,5"; 60 clips para sus-]
tenta-r as placas, 2 penas para contrôle de gráfico, 2 válvulas pneumátacas para umídífícaçâo, 2' válvulas
pneumáticas para aquecimento e acessórios de reposição
1
Máquina de : remover pó nc 631, comi
1. 800 mm de largura útil, barras bocais superior e inferior, com chapa
ranhurada feita de aço p:J.tidl) dei
grande resistência ao desgaste, dispo-I
sitivo embutido para limpeza dos bo-I
cais de ar, dais-filtr-os de ar para os]
bocais, cintas de transporte tecídas.]
acionamento por meio de um motor I
elétrico de 1,1 KW, através de cor-]
reías em V e engrenagem de reduçâo.j
incluindo o motor e a caixa de in-I
terruptores, dispositivo de segurança I
para Inversão de transporte, com in-I
terruptores de botão para aciona-I
mento das cintas de transporte em:
ambas as direções, bem Domo para a I
cinta; fabricação TURNER, inclusí.-]
ve um compressor de ar GL 13,6 mon-]
tadosôbre chapa de base com sílen-]
cíador para os lados de aspiração '>.1
pressão com filtro de ar e válvulas dei
pressão; 1" motor elétrico de -11 KWj

I

.

I

I

I

j
IJ

2

I

I

25.726,00

J

3

\

I

263,00

1

I

IR 188,00

3

I
I

324.00

I

\

I
I
I
I
I
I
I
!

I
I
I
I
I

13 825,00

I

I
II
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
1

I
I
I

I
I
I

15.437,00

ATOS

DO FODER

EXECUTIVO

--,------ - - - - -

I

.

I

j

Quantidade i
a ser
!

I

I

Valor
Total
[ Importada I CIF USS
I

rSPECIFICAÇAO

Item

e 1 exaustor M 16 com motor elétriCO!'
de 5,5 KW para absorção doar numa!
instalação de filtração com uma su-;
perf'ícíe de filtro de 30 - 40 m2

,I

1

I
I
I

5 ()74,OO

I
TOTAL ,

191. 319,50

,.

parágrafo trníco. Com respeito aos motores elétrícos que acomjianham
a maquínarra. fica sua snnüartôace, para efeito da isenção de c,.ae trata .
presente riecreto, para ser examinada pela Alfândega de destíno, quando d-o
cesemnaraco aduaneiro, na, hípotese de os mesmos ,s,eguü"em regime tarifárro
pruprio, cbservanrío-se o disposto na Circular na 16, de 28 de agosto de 1958,
do Senhor MirJÍ~'TO da Fa~~enda.
Art. 20 zste D"crHc entrará em vigor na data de sua pubncaçao, revoganas as disposiçõ' em contrarro.
Brasília, 1 de Icvereiro de 1968; 1479 da Independência e 809 da Repllolica.
A.

COSTA E SILVA

,

Jln~onio DeIJ1Ú~ lVeuo

Afonso A.. tnma

DECRETO N9 62.211 -

DE

1

DE FEVERElRO DE

1968

Declara prioritâiia ao desem;oZvimento do Nordeste, para efeito de isenção
"de impostos e taxas teâerats, a importação de equipamentos novos,
sem similar nacional, neste descritos e consignados à empresa
"Iruiústrui e C01nércio de C:ouros e peles S. A." (1NCOPEL), de
Palmeira dos lnãio3 (Al.).

o Presidente da RepúbllCa, usando das atríbuíçôes que lhe confere
o art. 83, item rI, da (~onstitui~ão e nos têrmos do art. 18, àa Lei
na 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, .consíderando que o
Conselho Deltberatívo da sunerrntendêncíe do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Re;:.oll.!Ç'âc nv 3.212, de 26 de julho de 1967,
aprovou o) Parecer da Secreta ria Executiva daquele órgão, propondo. fôsse
reconhecida príorttár!a ao desenvolvímento da regíâo, para efeito de
isenção de impostos e taxas f"del'ais, a importação de equipamentos novos,
sem similar nacional, neste descrrtos, consignados à emprêsa "Indústria
e Comérci,) de Couros q Peles S. A." GNCOPEL), de Palmeira dos índios,
Estado de Alagoas e destinadcoo ac curtimento de couros -bovínos:
Considerando o atestado ptlu Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da. Exposição de Motivos em
"l,le o supenntendente na SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deríberatívc do mesmo orgao decreta:
.
Art. lQ I Fica declarada ;>rioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isençao de ímuos«...s e taxas federais, exceto a taxa 'prevista
no Decreto-Ieí n- H3, de;W~12~tiG, art. 9", a importação de 'equipamentos

A ',I'OS DO

PODER
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EXECUTIYO

novos, sem símilar nacional. 8.. seguir descritos e consignados à emprêsa
"Indústria. e Comércio de Couro.", e Peles S. A." (INCOPEL). de Palmeira
dos fndios (Al.):

I

I

Valor
Quantid'ade
Total
I
a ser
,I importada CIF USS
I

Item

1

2

1<JSPECIFICAÇÃO

Máquina

pneumática

de

I

descarnar!

nv 350- VII, de faurfcaçâo alemã dai
MASCHINEN~'ABR.rK TURNER, com]

dispositivo de contrôle eletro-mecâ-]
níco. 2.100 mm de largura' útil, I
cilindro de facas provido de 16 facas I
de aço; suporte pneumático; com-]
pressor completo, inclusive bomba.]
rôlo de suporte t eveatido de borr-a-!
oha; rolos do t;rQ nsporte superiores, I
revestidos de eboníte, estriados; apa-]
relho de afiar à mão; volante pe-]
sado do cilindro descarnador; varal
protetora por erma dos rolos dei
transporte; botões principal e de ~,e-:
gurança controlados pelo pé para 01
acionamento do movimento de abrir I
e fechar a máquina, êste dísposi-]
tívo de acionamento é equipado comi
motor elétrico, reter induzido dei
curto circuito, com- freio por rotor l
deslocável de 2,6 KW, sistema dei
lubrfflcaçao cenn-al com 30 pontos!
de Iutmfícação: acionamento Indíví- i
dual por motor elétrico e correias I
em V, inclusive as correias e pclías.j
mas sem ôste motor
]
Máquina de dlvidír no 35-VI, comi
1.880 mm de Iargura cútil, de fabrf-]
cação
alemã
da
MASCHI:r-."ÇEN"1
FABRIK

TURNER

A.

G.,

1

12.438

1

8.676

comi

caixa de engrenagem para duas I
velocidades àe transporte: ,1'610 dei
transporte estriado; mecanismo dei

desengate instantâneo do rôlo de I
transporte: dispositivo de afrouxar ai

3

faca. com dois rebolos, cada um]
acionado por um pequeno motor I
elétrico de 1,5 Cv , inclusive cor-I
retas em V, aparelho de assentar]
o gume da faca na 166; dfsposítdvo l
de avanço automático da faca com 001
respectivos ciscos: guias da faca!
providos de plnce de suporte dei
aco: aparelho de controlar a espes-!
sura da raspa: engrenagens cônicas I
especiais, equrpacas para acíona-]
menta índivíduaívpor motor eíétríco.]
mediante correias em V, inclusive I
correias e polias, mas sem êste]
DIOtOl" . . .
_ .•••.....••. , , .... , I
Máuuma
de enxugar,
hldráulica.]
r/i 494~ VII, com 2.100 mm de Iar-]

316
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II Quantidadel
a ser
1

ESPECIFICAÇÃO

J

importada j CIF US$

I
I
gura útil, de fabricação MASCHI-I
NENFABRIK TURNER A. G., eleI

I
I
I
I

I
I

origem alemã, com: facas de aço]
inoxidável: acionamento por motor I
elétrfco de 7,5 KW;

pressão

com

dois rolos dei

mangotea

de

rêltro]

I

SOlt0S; dispositivo hidráulico, inclu-]

sive bomba, hidráulica: acionamento]

J

por motor elétrico de 5,5 KW 'para]

1

i

o contrôle dos movimentos de aber-]
tura e fechamento da máquina; dis-I
positivo de reguragem para a pressão I
hídráulíca dos rolos de pressão semi
escalonamento, contra -marcha embu-]
tida para 3 velocidades de trans-]

I

I

I
I'
I
I
I
I

porte de 6, 8,5 e 11 m/mm.: acio-]

menti, por motor elétrico de 7,5 KW,I
mas sem os três motores acima men-]
cíonados . . . .·.·····
4

1

1

Máquina de dividir nc 35- VI (parai
dividir em tripas o couro salmou-]
radoj , de origem alemã, fabricada I

5

MASCHINENFABRIK TURNER A.G.1
com: 800 mm de largura útil; co-l

mando hidráulico para abrir e fe-I
char o dispositivo de transporte, acío- [
nado por 'botão de pressão operado I
pelo pé, cilindro ee trabalho comi
20 faca", .acíonado por motor elétrlco.]
inclusive as polias e as correias em]
V, mas sem êste motor; rebôlo parai

I

I
I

12.626

i

I
I
I
I
I

pela MASCHINENFABRIK TURNER[
A. G., com; . 1.880 mm de largura I
útil; caixa de engrenagem para duas I
velocidades de transporte; rôlo dei

transporte liso; mecanismo de de-I
sengate instantâneo do rôlo de trans-I
porte; dispositivo d'e afrouxar ai
faca; aJParelho de afiar a faca, comi
dois rebôlos, cada um acionado por \
um pequeno motor elétrico de 1,5 CVI
e correias "em V; aparelho de assen-]
tal' :1 gume da faca nc 166; dispo-I
tivode avanço automático da reca]
e dos discos da faca; .guias da faca \
providos das placas de suporte de I
aço, com perff à'e aço especial I
"Wídía." aparelho para controlar ai
espessura da' raspa; engrenagens I
cônicas especiais, equipada parai
acionamento individual por motor]
elétrico mediante correias em V,I
inclusive correias e polias, mas semi
êste motor . . . .
I
Máquina de rebaixar nc 5'Ü4-C, proce-]
dêncía da Alemanha, fabricada pela]

Valor
Total

.,

1

8.676

ATOS
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Quantiàade \

11

I
I
i

I

I
i

I

I

I
I
I

I
I

6

I

I

;1

!i

7

Valor

I Total
importa-da I CIF US$
I
a ser

ESPECIFICAÇAO

Item

I

afiar o cilindro de facas acionado I
por um motor elétrtcc de 1,5 KW,I
com êste m-otor; fuso para a ímpul-!
são do cano do renôlo acionado por]
um motor elétrico de 0,37 KW, com]
este motor: aparelhe de rebaixar I
no 326-8J, acionado por um motor I
elétrico de 1,1 KW, com êste .motor ; I
bomba hidráulica acionada por um I
motor elétrico de 0,55 KW, com êste I
motor, de acoplamento especial; I
engrenagem pardo regulagem das]
velocidades de transporte sem esca-]
Ionamento: mclusíve instalação, elé-l
trica
·
·
1
Máquina de rebaixar, de passagem I
contínua,nQ 540-F, de procedência I
da Alemanha e fabricada pela MA:8-[

2

13.895

1

11. 827

CHINENFABRIK TURNER A. a.,1
com: 1.200 mm 6.8 largura útil, cí-]
Iíndro de facas" acionado por motor I

elétrico e .correías em V, sem o j
motor; díspositívc para abrir e fe-I
char o rôlo de transporte hídràuli-]
camente ; rôlo de transporte cromado]
duro; acionamento do rôlo de trans-]
porte, variável entro 10 - 40 m/mín.: I
dispositivo para regular o rôlo à'e]
transporte 'na posição oblíqua; apa-!
relho de afiar automático acionado I
por motor de engrenagem, com éste I
motor; rebôlo acionado por motor [
elétrico, com êste motor; rôlo de I
proteção sob o cflíndro de facas; dls-]
posítívo eletro-hidráulico; contrôle]
elétrico completo montado na caixa I
de Interruptores: interruptor a botão I
controlado pelo pé ou manual, íns-]
talaçâo elétrlce. compíeta, sem o mo-I
001' de acionamento principal
]
Máquina de estirar, sistema de rolos, I
nc 380-IX, de procedência alemã, I
fabricada pela MASCHINENFABRIKI
TURNER A. G., com: 2.7üümm dei
largura útil, cilindro estírador pro-]
vida de facas de aço inoxidável em]
forma espiral, rôlc de transporte su-I
perior revestido df' ebontte polido: I
rôlo de apoio inferior revestido dei
borracha; dispcsttívo de impulsão]
combinado. dos 1'010s d-e transportei
por corrente e engrenagem; dâsposí-]
tívo de acionamento eletro-mecântco]
para abrir e fechar a máquina ràpl-]
damente por meto de motor de en-I
grenagem controlado por meio dei
botão de pé, equipada para aciona-I

318
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I.

Item

ESPECIFICAÇÃO

..

.1

I Quantidader
Vãlor
Total
a ser
j
importada I CIF US$
1

I

menta índivídual mediante correias i
em V, inclusive as correias e as po-j
Jías mas sem este motor prmcipal,
8

I
1

Máquina de
lixa,'
"FULMINOSA"[
uv 379-V, Iabrrcada pela MASCHI-i
NENFABRIK TURNER A.O., com.]
1.500 mm de largura útil, equípa-]

mente especial para o sistema de I
trabalho contínuo: esteira de trans- i
porte instalada dentro da ,máquina;
cilindro enrclador ; dispositivo de 05-1
cílação do cilindro de lixar; rôlo dei
transporte de borracha; interruptor j
a relé e rreio de cinto automàtdco]
par.i parar instantâneamenta o 01-1
.Iíndro de lixar. polias múltiplas parai
três velocidades ce transporte mesa]
de Introdução no lado dianteiro; I
duas escovas cilíndricas rotatórias]
debaixo do 1'610 ce -transporte e dai
crlíndrc de lixar; canais condutores]
de pó, sem aspirador, equipada para]
acíonamemo mdívídual por motor I
elétrico mediante correias em V,I
inclusive. as correras e as polias, I
mas sem o motcr ; motor elétrico de:
15 KW; díspositavc para a reversão I
àa marcha da esteira de transporte; I
tubo de aço revestido de borracha]
esponjosa, aspíracor centrifugaI tipo)
M-l~, com o motor de 7,5 KW ... I
Máquina de remoer pó n? 631, proee-]
dente da Alemanha, fabricada pelai
MA8CHINENF'ABnIK

TURNERj

A. G., com: 1.800 mm de largura]
útil, barras bOCaIS superior e ínfe-]
rfor . chapas ranhuradas, de aspíra-]
çáo, feita de aço _polido; dispositivo I
embutido para, hmpeza dos bocais I
de ar, elímmandc a necessidade dei
desmontar as cintas de transporte; II
dois filtros de &.1' para os bocais, I
f'àcilmente acessível nas armações I
laterais facíhtando assim a troca dos I
filtros; os eixos das cintas de trans-]
porte assim como o 1'610 de escôvas]
girando em rolamentos de bolas re~]
guláveis em sentido esfértco ; cinta-s)
de transporte tecidas, acionamento:
pa-r meio de um motor elétrtco de:
1,1 KW através de con-eías em V el
engrenagem de redução, incluindo 01
motor e a caixa de Interruptores.]
dteposíbívo de segurança para inver-I
são de transporte: interruptores dei
botão para acionamento das cintas]
transporte em ambas as díreções.]

I

10.742

I

i

I

I

I

L

9

I
I

1

I

II
I

li

i
I

1

I
I
I
I

1:

1

I
I

II
1

I

8.915
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I

I

I ouanüdade! Valor' total

Item

ESPECIFICAÇÃO

I
I

a- ser
importada

I

11

12

I

i
I

I

I

I
I
i

I
I

I
I

1

15.500

i

I
I

I

I

I
I
I
1

Prensa . hidràullca c e gravar e plan-]
char nv 563-A, de pa-ccedêncía alemã, I
fabricada pela TURNER A. G. com]
superfície de pressão 1.500 x 750 mm.]

Máquina para amaciar couros, MOL- i
LISA, marca SVIT, conforme prcs-]
pecto nv 7. 705-Pl, com largura útil!
de 1. 500 mm, de fabricação IN - i
VESTA, de prcceoêncta ohecosiova-]

I
I

L

8.335
I
11

I1

.armaçâo de açc soldado; pressão I
máxima de 600.00(; kg, êmbolo du-]
plo: cilindro de pressão de grande I
diâmetro e pequenos cilindros au-I
xíllares; díspoartívc de aquecimento]
a vapor; manàmetro para contro-!
lar a pressão de "trabalho: dísposí-]
tive de proteção transparente cir-]
cundandr, a chapa de pressão; hcm-]
ba "moderna F-3D" provida de desen- I
gate automático e com roda parai
ajustar a pressão; equipada parai
acionamento individual por motor]
elétrico merüant.e correias em V,[
inclusive as correias e as polias em i
V, mas sem o motor; um motor elé-I
í.ríco para acionamento principal dei
15 KW aquecimento combinado (ai
vapor e eletricidade) ,inclusive ter-I
mos cato;
cronômetro
automático; I

13

6.073

I

"MAFA", tipo 186-86, com compri-]

uma chapa de planchar de aço ni-]
quelado 1. 50{) x 750 mm
, 1

_

I

menta total de 18,60 m; largura útil I
de 1,8~ m: túnel de secagem de 12 m I
com circulação forçada do ar quente;

regulagem da secagem por termos-I
tato e válvulas pneumáticas; aque-]
cimento ele vapor 4 kg ; transporta-I
dor de cabos de rrylon espaçados de;
30 mm: velocidades reguláveis c/ I
circulação de agua
,
I

CIF US$

I

bem como para parar a cinta, um]
compressor ce ar GL 13,6 montado I
sôbre chapa de base com silenciador]
para os lados de aspíraçáo e pressão, I
com filtro de 8" e válvulas de pres-]
são; motor elétrico de 11 KW, um]
exaustor M 16 com motor elétrico dei
5.5 KW para absorção do ar de íns-]
talaçâo de ffltracào, com uma- su-l
perftcíe de filtro de 30 ~ 40 m2 · .. 1
Máquina automática de aplicar fun-j
do à pelúcia, de origem rrancêsa, I
fabricada pela. "MAFA", com pígma-]
trcn, aparelho de aplicação de tinta I
e aparelho de distribuição de, tanta]
Túne- de secagem para máquina I

I

_:-1

I

10

I

I

I
I

I

I
I

I

I

II

I

I

I
I
11'

I
I
2

I
I

I

IIi

I

I

41. 462
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I
Item

Especificação

II

IQuantidade Valor total
Ia ser

I

importada

I

7,5 KW e um de 1,5 KW , ..... ",,1

1

213 RA 810,

total 21,30

In,

I

I

1

rotativa, comprimento I
largura útil 1,83 m; I

pístolagem por 2.500 mm; túnel dei
secagem; regulagem da secagem por I

TOTAL

I

I
I
I

I
I

I
I
I
I
1

t
t

I

I

/

II

I
I

18.565

I
I
I

1 pistolas; aepíraçâo da cabine dei

termostato e válvula pneumática; I
extração de ar viciado por 350 mm.]
aquecimento a vapor a pressão dei
nylon liso espaçados de 30 mm entrei
4 Kg; transportador com cabos dei
. nylon liso espáçadcs de 30 mm entrei
si; reservatório de 80 1; velocidades I
variáveis para pistola e transportador]

19.700

I
I

de pressão embíente, com placas dei
aço inoxidável e armário de dístrt-!
buiçáo, inclusive 3 motores e peças I
15

I

j
I

Secador a vácuo "VAKAMAT", ta-]
manho 1.750 x 3. 8uO mm, com o sis-]
tema para 'a regulagem de uns 50% I

de reposição..
.
1
Máquina automática de pistola!', tipo I

CrF US$

I
I

quía, acompanhada de um motor de I

14

I

15.265

212.693

I

Parágrafo único. Com 1 espelto iaos motores elétricos que acompanham
a maqutnaría, - fica sua símüaridade, para efeito da isenção de que trata
o presente Decreto, para ser examinada pela Alfândega -de destino,quanão
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime
tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular nv 16, de 28 de
-agôstc de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas aí) disposições em contrário.
Brasília, 1 de fevereiro de 1968; 1471{ da Independência e 801{ da.
República.

A.

COSTA E SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO

N9 62.212 -

DE

1 DE FEVEREIRO DE 1968

DecZara prioritária ao âesenocvoimentc do Nordeste, para efeito de isenção
de impostos e taxas toaenus a importação de equipamentos novos,
sem similar nacional. neste descritos e consignados à emorésa
"CILBA - Indústria âe- Laticínios Ltda. ", de .ltapetinça (Ba.).

O Presidente da República, usando das atribuições' que lhe confere
o art. 83, item II; da Constituição e nos termos do arb. 18, àa Lei
nv 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o
Conselho Deliberativo da. Suuermtendêncía do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resolução nv 3.252, de 18 de agôsto de 1967,

ATOS DO PODER

S21

EXECUTIVO

aprovou o Parecer da, Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse
reconhecida pi-íorrtáa-ía D.oO desenvolvimento da regfão, para efeito de
ísençâc de impostos e taxas federais, a importação de -equipamentos novos,
sem similar nacional, neste óeacrttos, consignados à emprêsa "CILBA Indústria. de Latdcíníos Ltda. ", de Itapetínga, Estado da Bahia e -destdnados à implantação de um conjunto industrial que tem por objetivo a
produção, processamen.o, índustríalízaçâo, acondicionamento - e venda do
leite líquido ou em põ.. bem como O processamento e venda - de outros
produtos .atícíníos ou alimentares;
Consíderando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, c mais que consta da Exposição de Motivos em
que o superintendente da S'UDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do- mesmo órgão, decreta:
Art. 1Q Fica declarada' prioritária ao desenvolvimento do _Nordeste,
para efeito de isenção de impostos e taxas federais, exceto a taxa prevista
no Decreto-Ieí 11Q 83, .de 26-12-66, art. 9 Q, a importação de equipamentos
novos, sem símflar nacional, a seguir descritos e consignados à emprêsa
j'CILBA
Indústria de Laticínios Ltda. ", de Itapetinga (Ba.):
'

I

Item

1

2

3

4

5

6

ESPECIFICAÇ1\.O

I

I QUantic!adel
I a ser

J importada
I
I
I

Aparelho cambíador de calor em pla-]
cas, APV, modo Paraflow, tipo Hl\.1B,1
capacidade de aquecer ou resfriar I
9.000 litros de leite/hora. composto]
de pedestal em aço e revestido em]
aço ínox e de placas feitas de açoj
Inox, suportadas entre barras horí-]
zontais de aço ínox. _Juntas de bor-]
racha sintética. Pêso líquido 950 kg.]
aoroxímedo. classificação 84-18-001 [
rer. 31, 1'abricante e exportador APVI
Cambíadcr de calor em placas, APV,1
modo Mark II, éapacidade de con-I
centrar em conjunto (os dois) e sob]
vácuo 10.000 1.:g,/hora de leite padro-]
nízado. Composto de pedestais de]
ferro e placas de aço Inox, Pêso]
liquido 4.850, classificação do item I,]
idem ...............•..•........• 1
Cambiador de calor, APV, modo Para-I
flow, tipo HI\1B, capacidade de aque-]
cer 1Q,OOO kgyhcra de leite de 68Ql
para 126 QC em 2 estágios com reten-]
ção de 15 segundos. Composto idên-I
tdco ao item 1. Pêso líquido 705 kg,]
classificação tdêntíca ao item 1, Idem]
Ejetar de ar e vapor, de 2 estágtos]
COm a capactdada. de 35 "toe de ar/]
hora, APV. Peso liquido 105 kg, I
classificação 8'.1:-12, rer. 31, idem ... [
Termo compressor de vapor, capací-]
dade de 4.500. Lbs. de vapcryhora.]
AP"\'. Pêso Iíquldc 230 kg . Cla.ssifi-l
cação ídêntíea ao item 4, idem .... 1
Desnatadeíra / Padronizadora, WEST-l
FALIA, modo MN 3.004, capacidade I
de 3,000 litros/hora, pedestaliesmal-]

Valor

Total
CIF US$

I

1

6.188

2

14.379

1

9.794

1

913

I

1.824
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I

II

I

['

I
tado branco" motor elétrico embU- [

1I

Item

7

8

QUan ti dade Valor total
a ser
.
I importada [CrF US$

I

Especificação

II
I
I

tido, demais partes em aço íncx.]
fabricante exportador WESTFALLIAI
J Gerador
de _ gas inerte, ATMOS_I
J
PHERES, capacidade de produção dei
I
1.000 SCFH àf: gás inerte, equipado]
i
cem .a,cE'ssór1o,s e dispositivos auxi-I
i
liares.Pêso bruto 860,7 kg, rénrt-]
I cante, e exportador GENERAL MILKj

I S'e~~dOl'· e" r~-sÚi~:~~~: :d~·gâ:S:· ATiv.i:os~1

I
I
I

I
[

PHERES; .ccm

capacidade

10

11

j

1

exportador Ç1ENER;AL . NXLE: CO. . I
I Equipamento "au,tbma'tico,para colagem
I das caixas,'. HAOO; modo 429, com
I esteira de ligação- com a máquina do
I item 11. Pêso-Iíquído 2.050;8 kg exportador GENE'RAL MILK CO-.....
Máquina de! compressão automática,
) HAO, medi. 614 _-(14'), com chaves
de ,·controle,'. ,-PêSO_ líquido 684,S kg,
exportadorGENER1\L MILK CO...
Empilhadeira; CLARK, modo CHY-I00,
I capacidade [de 'S.ODO -kg, acionada por
I motor a gásolínã, CONTINENTAL, I
I mcd. F-245, montado sôbre pneumáI
ticos fab. l;l exp. CLARK
.
1 0ompp-essor. homogenizador .para redu] zir"'o tamanho: dos glóbulos de -gorI dura, GAULIN,de âestágíos.vcapacíI dade de 62S':galôes/hora. EquipaI mento eom-peças "derrepoalçâc 'so-

I

1

I

13.066

1

I

I.

I
I

2

I
!
1

I
I
2

1

]

6.554

I

I

1

1

13

I

1

I

1

14

15

I
I
I
I
I

~G;E"H,

completa e: -automática eIll tôdas as]
operações .. Pê.so líquido 810,3 kg, I

12

I

com peçaz sobressa-]
lentes, Pês:o oruto 443,2 kg, fabrt-]

,1.,000

3.626

I

res-]
friamento e remoçao. de umidade dei

cante e: exportador GENERALMILKj
CO.;·, •.......................... 1
I Compressor INGEr~SOL~':"RAN~.
__ .lJ:l<?d_.J
I 235 HML. resfr.íadc a ar, não Iubrt-]
rícado, ver~,ic,al;' çapaçidad~ de., com-I
prrnur 16,4 _ ACFMQ'e gas merte.]
Equipado com, chaves elétr,icas dei
partida - e peças d,l-- reposição. _ Pêso I
5255 kg, lab INGERSOLL-RAND,I
; exportador :ÇiENE?-AL MILK -CO. . I
llXIuipamento jparafechamento de Iatas.]
autemátdco.: - SEAMERS,
14S-1
el
CANCQ 4i,22~ ~. _ completo,. uma)
máquina mantém as latas em fecha-I
mente, em:' posição que permite ai
entrada do: gás "e a segunda máquina]
sela o ortrícír, - do fundo da lata.]
I exportador :ÇiENERALMILK CO.
.1
Máquina de .rechumento de caixas de]
papelão, FAMEú, - mod.E-:-CASE,1

I

I
I
I

de

I'
9

I!

II
I

2.783

4.275

2.005

I
I

11.838

ATOS

Item

I
I
I

"[

16

no

PODER
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\ Quantid.adejValor

Específícação

I

I

chaves dei
partida e instrumentos de contrôle.
I Pêso bruto em 2 volumes 3.183 kg ,
exportador GENERAL MILK CO.
E q.u i p a m e n t o para, análise de leite
J
MONJONNIER modo D, pêsc liquido
I de 540 kg, compreendendo utensílíos.]
1
vidraria e instrumentos de medida.
I Pêso bruto em 2 volumes 684,5 kg,
I exportador GENERAL MILK CO. _.
I Desnatadeíra ALFA-LAVAL, hermética,
t
tipo' 3113'1 ·M-60, inclusive válvula. de
.1
regulagem para a bomba de ahmenI taçâo, motor elétrico embutido, estôjo
I de ferramentas e peças de reposição
1 Standard. .Pêso líquido de 9<55 kg,
exportador ALF.: ALA V ~!\L
" ..
Lavador de latões R,G. -WRI'GHT, mo-]
I dele 12- HF 'de _tunel, capacidade dei
I 12 latões minuto, para latões de
1 50 litros, proavido . de. ínvertedor autoI mátíco e impulsor, provido de motor
I elétrico. Pêso ' bruto 2.500 kg, item
I 84,22,002, exportador GENERAL I
[
MILK CO;
[
Batedeira ALFA...;LAVAL, tipo KVD-R50I
capacidade de 5.000· litros,. batendo
\
I 2.250 litros de creme com 40% de
1
gordura, o barril é em aço inoxidável,
I compreendendo suporte,· 2 vidros de!
I inspeção, válvula de escapamento -de
ar e para 1.,eitelho., p. roteção, tubo de
chuveiro, caixa de engrenagem . e moI tor acoplado de 13,5/9' Hp, exporta[ . dor ALFALAVAL
/
J Tirador
de -amostras, completo, com
I tubo sanitário de 11'- é encaixe parai
I combinação com a bomba e o motorj
I elétrico de! 1/2 -Hp, capacidade de reI colher 10 cc de amostra. Pêao líqUidOl
I de 173 kg,'. item 84 10. OO,s, exporta'1 . tador GENERAL MILK CO
.
I Crivo víbrador NA, tipo 1. 500 mm,em
I' aço jnox., com telas 1" de malhas de
I 6" e outra, de malhas ríe 8" _ Pêso
I liquido 280,kg, exportador e fabriCanI te NIRO ATOMIZER
..
) Discos reguladores VARIMAX, tipo
I 45-230, inclusive correias, polias, carI rínhoa para motores e casquílhos ,
I Pêso líquido 154 kg, exportador e
I , fabricante NIRO-'ATOMIZER' ,,'.'.'...
I Lâmpadas de 'indicação para lubrificaI cão do atomizador. Pêso .Iímrído 0,2
I kg, exporta~or NIRO ATOMJZER, fa~l'
brtcante ,E.A.O. - Suíça
'
.
Botões para calcar o arranque e paraI da .. Pêso liquido 4,2 kg, exportador

I

Total
a ser
I.
importada I CIF US$

I

bressalentes, .a.cessõrtos,

··1

1

18.6%

1

6.897

1

73

1

8.551

1

108

1

1.331

1

2.821

4

848

4

279

I

17

18

19

I

I

I

20

21

22

23

24

l

I

Nn;.~~~~~I'~.~·~: ;~~~~i,C.~~:~.~~'~

215

324

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

I

II importada
a ser

I

25

I Bombas de aço inox., centrífuga,
1

I
I
I
I
I
I

26

27

sen-'I

I
I

CIF US$

do 1 de capacidade para 40.000 l/h,
tipo 511 GI-0S, fabricante NIROI
ATOMIZER e outra de capacidade
para 70.000 l/h, tipo ROFg, fabrt-]
cante J. KRUGER A/S Dina-]

marca,

exportador

NmO ATO:MI-j

ZER. Pêso líquido 143 kg

.... ·····1

2

2.570

3

485

I Manômetros para indicação da pres-]
I são de ar/vácuo, pressão de 2 ,comi

I + 10 a 80 mm de C.A. e 1 com -I
I O a + 300 mm de C.A., fabricante I
I NAF. Suécia e DEIF - Dinamarca. I
I p~so líquido 1 kg, exportador NIROI
I ATOMIZER
I
I Mangueira reforçada de pressão. e]
I
I

28

II

Quan tidade Valor total

Especificação

Item

sucção, inclusive conexões, fabri-I
cante N. A. - Dinamarca. Pêsol

I líquido 75 kg, exportador NIROI
I ATOMIZER
I
I Tubos de aço ínox., ~ j1S 75 mm, compzl-]
I

I

1

mento de 50 m, com orifícios. fabri-]
cante N. A. - Dinamarca. Pêsol
líquido 145 kg, exportador NIRO]

29

I
[
I ATOMIZER
I Amperímetro para o motor do atomt-]
I zador, medindo de O - 100/200 A.l
I fabricanteDEIF - Dinamarca. Pê-I
I so líquido 1 kg, exportador NIRO]

30

I ATOMIZER········ .. · .... ·, .. ··· .. I
I Válvulas rotativas NA para pó, de 350I
I j1S, executadas em suumlna capaci-I

3

2.880

1

55

4

1.926

1

2.208

1

319

25

1.467

Idade 16 ma/h. Pêso líquido 252 kg,l
fabricante e exportador ;NIRO ATO-I

I
31

I

MIZER

·

I
I
I
I

mízaçâc, modêlo T-2, pressão de 1-1&]
kgvcmã, capacidade de 20.000 l/h ai
8 kg/cm2, fabricante Tofte & Jor-I
gensen Dinamarca, exportador I
N]RO ATQMIZER. Pêso .líquido I

1

I Limpador de vjato, 'I'oftejorg, por ato-l

I

115kg

·

·

1

32

I Grupo de emulsão "NA" de N2 eon-]
I sístíndo de conjunto injetor e me-I
I didor de fluxo, fab . AGA - Dína-]
I marca, liquid carbonic -, E.V.A.I
I Pêso líquido 5 kg, exportador NIRO I

33

I Bolas de atomízaçâo, em
I tipo 3G012-05 capacidade
! de 9.00.0 l/h.' com pressão
I cmâ, fabricante DDMM

I

I

34

ATOMIZER

.. · .. · ........

-Ó: . . . . . . . .

1

aço inox., I
com água!
de 2,5 kg/!
Dína-]
marca. Pêso Tíqu'dc 16 kg, exporta-]

I dor NIRO ATOMIZER
·1
I Atomizador centrifugo NA, de alta]
I velocidade, inclusive peças e aces-]

325

ATOS DO PODER EXECUTIVO

I Quantid·:::tdeIValor Total

Bspecíflcaçáo

Item

1

I

a ser

importada

sórros . Pêso líquido 390' kg, fabrt-]
cante e exportador NlRO ATOMI-\
ZER
35

36

1

ção, em aço dôce envernizado, pro-I
vida de diagrama mímico do seca-I
dor. Pêso líquido 116 kg, fabricante I
e exportador NIRO ATOMIZER '... 1
Telas' de reserva para o crivo vibrar-I
dor. Pêso líquido 14,4 kg, fabri-I
cante e exportador. NIRO ATOMI-I
·

1

9.640

···1

1

1

Válvulas de 3j4()., capacidade de 5.0001
:Eb. WOG, em aço íncx., fabricante I
OLAYTON MARK CO. Pêso líqüido I
21 kgç exportador NIRO ATOMIZERl
Total

,

I
1

2.868

59

i
1

1

5

I

1.482

I

I
I
I
1

I
I

3.796

I
1

Jôgo de 7 tubeíras, tipo SX, parai
pressão entre 50-280 kgjcm2 em aço]
tnox., fabricante E:V.A. Pêso lí-j
.' quído 1.1 kg, exportador NIRO ATO-I
··

I

3

Grupo gerador para o transportador]
do item anterior, tipo V-lO. Pêso]
líquido, 415 kg; fabricante e expor-I

MIZER
41

1

Transportador víbrador VAV, tipo 400,)
fechado, c de entrada 1.100 mm]
comprimento total de 2.700 mm em)
aço ínoxf, com retificador e reostato]
para 3 rases, fabricante VESTERj
AABY _. Dinamarca. Pêso líquido I
691 kg, exportador NIRO ATOMI-l

tador mRO ATOMIZER ...... ,., .. [
40

,
1

Motores elétricos, sendo um' do tipo I
LO SA 1.00a, para. 0,75 CV, trífá-]
síco, 380 V, BO- ciclos, e 4 motores]
de flange, fechados e 0,75 CV/cada.]
fabricante THRIGE - Dínarmacac ]
Pêso líquido 143 kg, exportador!

ZER'

39

CIF US$

completo de instrumentos e]
, contrôle para o secador de atomíza-]

NlRO ATOMIZER
38

I

Painel

ZER
37

I

I

680

1
I

1

I

2.077

i
1

7

822

I

I

150.941

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua stmílarídade, para .ereíto da isenção de, que trate
o presente decreto, .paracser examinada pela Alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o díspoeto na Circular nc 16, de 28 de agôsto
de 1958', do Senhor' Ministro da Fazenda.
Art. 29 nste oecreto "entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-sições em contrário.
Brasília, 1 de fevereiro de 1968; It:;.'79 da Independência -e 809 da
República.
'
A.

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Afonso A. Lima
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ATOS DO

DECRETO J:\I<'\ 62.,213 -

DE

1

DE

FEVEREIRO DE 1968

Declara de utilidade pública a "ãsso.,
cwção dos Advogados
de São
tnuuo:', com sede em São paulo,
. Estado de São Paulo,

O Presidente da República, usando
da

atribuição

que

lhe

confere

o

art. 83, item II, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. nv 37.364,· de 1966, decreta:
Artigo único. l!: declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nc 91, de 28 de agosto de 1935,

combinado com o art. .19 do Regulamento a-provado pelo Decreto - número 50.517, de 2 de maio de 1961, a

"Associação dos Advogados _ de São
Paulo", com -sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 1 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
·A. COSTA-. E SILVA

Luís Antonio da Gama e Stlva

DECRETO NQ 62.214 -

DE 19 nE

FEVEREIRO DE 1968

Dispõe s6bre as atividades do DNOCS
e do DNOS e dá outras iaoníaen-

área de. sua atuação, são atualmente
exercidas pelo DNOS (Departamento
Nacional de Obras e Saneamento).
Art. 39 O DNOCS e o DNOS serão
objeto de progressiva reestrutcu-açã;),
mediante atos expedidos pelo _Ministro
do Interior, que terão vigência remporárta, até que a matéria seja defi_
ndda e consolidada por decreto do
Presidente da·- Repúbliéa.
Parágrafo único. A reestruturaeãr,
obedecerá ao disposto nos arts. 146
e 211 do Decreto-lei 200, de 25 de
fevereiro de 1967, remetendo-se, à medida que forem sendo expedidos, cópia dos atos referidos neste artigo ao
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (Escritório da Refor-,
ma Administrativa).
Art. 49 Os quadros, tabelas e níveis
de remuneração do pessoal do DNOCS
estão sujeitos à prévia aprovação do
Presidente da República e a admínístração do pessoal reger-se-á pelo disposto na legislação e normas gerais
em vigor.
Art. 5Ç1· :E::stéi"Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, 1Q de fevereiro de 1968;
147Q da Independência e 80Çl da
República.
A.

COSTA E

SILVA

cias.

Afonso- A. Lima

o

Helio Beltrão

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item lI, da Constituição ~ tendo
em vista a convemêncía de evitar superposíçãc ou duplicação de acnburçôes dos órgãos que 'sob a supervraáo
do Ministério oc Interior, atuam na
área do Nord esce, e nos termos dos
erta. 146 e 211 do Decreto-lei 'tOJO, ôe
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art.. 19 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas (DNOCS)
dcdícar-se-á primordialmente ao avettamento dos recursos hídráulí-cos,' respeitada a competência especifica do Ministério das Minas e Energia.
Parágrafo único. A área de atuação do DNOCS oorrespondera à da
SUDENE, excetuada aquela em que
atua a SUVALE.
Art. 2Ç1 O DNOCS absorverá, _mediante convênio, as funções que, na

DECRETO NQ 62. 2~'5 -

DE 2

DE

FEVEREIRO DE 19'58

Transforma em Altóauieça a Me s a
de Rendas de Foz de Iguaçu, CI·ia
função gratificada de Inspetor e da
outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83, íncísc U, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 145, parágrafo
único. do Decreto-lei nv 37, de 18 de
novembro de 19-ff'6, decreta:
Art. 19 Fica transformada em AI·fândega de Foz do Iguaçu a atual
Mesa de Rendas de Foz do Iguaçu
e crtada a função gratificada de jnspetor da mesma Alfândega, símbolo
2-F, extinguindo-se a função de áC:mímstrador, .símbolo 4-F.
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Parágrafo úníco.

As

providências

DECRETO NQ 62.217 -

adrmntstra.tdvas complementares, .relativas :'1, transformação de que trata
.êste artíe'o. se-ao adotadas pelo Departamento de Rendas Aduaneiras ao
Ministério da Fazenda, no prazo de
sessenta dias. '
Art. 2\' O presente decreto _en trará
em vígor na data de sua publícaçâo,
revogadas e.s rüsposlções em. con .
trárlo ,
Brasília, 2 de fevereiro de 19B8:
1479 da Independência e 809. da
República.
A. 'COSTA E ,sILVA
Antonio Delfim Netto
Hélio Bettrão

DECRETO

'N9

62.216 -

DE

2

DE

FEVEREIRO DE 19'68

Autoriza a ocupação de prédio, em
Natal, Rio Grande do Norte.

O presidente da República. usando
da atríbutcâo qu-e lhe confere o ar-.
tigo 8-3, nem !T, da Constítuícâo. e
tendo em vista o que consta do Processo nc 63.303~67, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica o Instituto Nacional
do Livro, do Míntstérlo da Educacào
e Cultura, àutor-ízado a ocupar, a
partir desta data, o prédtó onde funcionava a Escola Técnica Industrial,
em Natal, no Estado do Rio Grande
do nurte.
Art. 2Q O Míndstérto da Educação
e Cultura apresentará, dentro õe s-s..
senta (60) dias, plano de aproveíta-.
menta do citado prédio, indicando,
outrossim a forma de sua admimstração.
Parágrafo único. Enquanto não fór
aprovado o plano de aproveitamento
total e indicada a forma de adrntnistração do imóvel, o Instituto Nacional ::10 Livro ficará COmo administrador.
Art. 39 Revogadas as disposições
em contrário e. esp-ecialment,e,. o oeereto nc 61. 579, de 2rO de outubro de
19,67, êste Decreto entrará em otgor
à da ta de sua publicação.
.
Brasília. 2de fevereiro de 1968'
1479 da Independência e 80 Q d~
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DE

2 DE

FEVEREIRO DE 1968

Altera o. Regulamento para o corpo
de Ofíciazs da Reserva do Exercito,
aprovad.o pelo Decreto nv 41.475, de
8 de malo de 1957, e alteradOiJelOs
de ns 52,209, de 2 de julho de 1963
e 60, 272, .de 24 de tenereno de .t.967.

O Presidente da República, usando
da atrmutçâo que lhe contere o "\:U'tigo 83, inciso lI, da Constituição, .ele,...

ereta:

-

Art. 1\l Ficam revogadas as letras F
do art. 49 e B do art. 14 e o§ 29 elo
art. 16, do Regulamento Para o Corpo de Oficiais da Reserva do Exercito (RCORE), aprovado pelo Decreto
nc 41.475, de 8 de maio de 1957, e alterado pelos de nos 52.209, de 2 de
jUlho de 1963 e 60.272, de 24 de fevereiro de 1967.
Art. 29 O § 1Q do art. 99 e o aa-t.
129, do Regutàmento Para0 Corpo c'e
Oficiais da Reserva do Exército, 0<18sam a vigorar com a seguinte . rcca-

ção:
"Art. 9t.>.
,
,',.,
19' Além das condições especificadas neste artigo, os candídatos ao .íngresso nos Quadros de
Serviço, de .Saúde, Serviço de Veterinária e de Engenheiros Militares, exceto os da
categoria de
Auxiliares Técnicos, deverão ser
diplomadas por escola de formação profissional ou reconhecida
pelo Govêrnc Federal."
"Art.. 129. Nas díeposíçôes uêste Regulamento, referente ao recrutamento e inclusão no corpo
de Oficiais da Reserva do Exército, estàc compreendídos os '~ll.<:\f
dros da Arma de Comunícaçôas,
de Material Bélico, da Reserva e
outros que venham a ser criados
na atívav"
§

Art. 39 Passam. a constituir as letras
B C e D do art. 14 do RC0RE as
atuais letras C; D e E, respectivamente.
Art. 49 mste decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições" em contrário.
Brasília, 2 de tevereíro de . 1968;
147Q da Independência
e 809 da
República.
A.

COSTA E

SILV~

Aurélio de Lyra Tavares
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DECRETO N9 62.218 -

DE

DO

2

PODER

DE

FEVEREIRO DE 19'68

Delega competência ao Ministro àe
Estado da Aeronáutica para apr{)var, em caráter final, o Plano da
Zona de Proteção de' Aeródromo.

O Presldente tda República, usando

da atribuição que lhe co-nfere o

.'1;.~

tdgo 83, inciso 1.1, da Constítuíçâo, e

tendo em vista os artigos io, 11 e 12
do Decreto-lei número 2'Ür[), de 25 -de
fevereiro de 19'67, decreta:
.
Art. 19 lt delegada competência ao
Ministro de Estado da,Aeronáu:ka
para aprovar, em caráter final, o

Plano da Zona de Proteção de cád~
aeródromo, de que trata 00 artigo 6",
alínea b. e artigo '79 do Decreto numero 50,304, de 6 de março de ~9'.17
Parágrafo único. A portaria que
consubstanciar - o ato citado deverá
rercnr-sc ao dispositivo legal que
fundamentar:
Art. 29 ~ste Decreto

°

entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contra-te.
Brasília, 2 de fevereiro de 19<i8:
1479 da Independência e 809 da
Repúblíca .
A. COSTA E SILVA
Márcw de SOuza e Mello

DEGR":TI N9 62,.219 ......,. DE 2 DE
FEVEREIRO DE 1968
Regulamenta o Decreto-sei n9 313,
de 7 d março de 1967, alterado
pela Lei nO 5.343, de 28 de- outubro de 19,67, cue criou o Quadro
de Oficiais Engenheiros, no Corpo
de Oficiais da Aeronáutica.
O

presidente da República, usan-

do das atribuições que lhe confere .o
artigo 83, inciso II da Constituição

e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 18' do Decreto-lei número 313, de 7 de março de 19,67, alterados pelos artigos 59 e 99 da Lei
li? 5.343, de 28 de outubro de "1967,
respectivamente, decreta:
CAPiTUIro z

Constituição do Quadro,

.ért.: 19 .

.o

Quad:ro de Oficiais Engenheiros (Q O Eng) será ccnstítuido pelos:
1 - Ofícíaís-Generaís do Quadro
de Oficiais Aviadores da Ativa; atu-

EXECUTIVO

almente incluídos na Oategorla de
Engenheiros;
2 - Oficiais do Quadro de Ofi-,
cíals Aviadores da Ativa, atualmente incluídos na Ca!egüriade Engenheiros;
3 - Oficiais do ouacro de Otícíaís Eng nheiros da Reserva de2\!Classe, -fualmente convocados e que
se encontravam em serviço ativo -na
data úe 31 de outubro.de 19S7;
4 - Militares nas diversos Quadros . de Oficiais e do Corpo de Pessoal Subalternc da Aeronáutica, da
Ativa, ainda que não incluídos na
Oategorta de Engenheiros, que até o
dia 28 de março de 19'68, possuírem
Diploma de Engenheiro reconhecido
pelo Ministério da Educação e Cultura, nas especialidades fixadas no
Decreto nc 61.340, de 13 de setembro de 1967;
5 -- Oficiais dos diversos Quadros
da Ativa que estavam matriculados,
em 31 de outubro de 19'67, no Instituto Militar de Engenharia (IME) e
Instituto Tecnológico da Aeronáutica CITA).
c

CAPiTULO II

Ingresso inicial no Quadro de Oficiai? Engenheiros

AI't. 29, Os Oficiais de que tratam
Os incisos 1, 2, 3, e 4 do artigo enterror serão incluídos no Quadro de
Oficiais Engenheiros .por opção e medíànte decreto, independ-entement-e
do número de vagas.
§ 19. O Oficial incluído no Quadro, de aoôrdc ccom êste
artigo, e
considerado excedente do efetivo fixado para o pôs to, ficará agregado
até que a vaga se verifique, quando
então será numerado.
§ 2\'. A ordem de inclusão inicial
no Quadro será feita obedecida a
precedência hierárquica, existent-e
em 9 de março de 1967. A precedência hierárquica se estabelecerá de
acôrdo com o Estatuto dos Milita1'8'S;

Art. 39. Os militares do Corpo de
Pessoal gubalterno da Aer-onáutica
da Ativa, de .que trata .o inciso 4 do
artigo 19, ingressarão no Quadro mediante Ato do poder Executrvc e a
requerimento do interessado ao Ministro da Aeronáutica, via Estado-

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Maior da Aeronáu tica, depois de satisfa-zerem os seguintes requisit,n~:1 - Conceito favorável para o ingresso no Oífctalato emitido por seu
Comandante ou _Chefe;
2 _- Aptidão na seleção ftsíológrca
e psicológica;
3 Realização, com aproveitamento, do Estágio de Adaptação:
4 Anexação, ao requertmeutc,
do original cu fotocópia autenticada do Diploma de Engenheiro, de que
trata J inciso 4 do artigo ic; até o
dia 28 de ma-rço de 1968.
§ 1Q.
A ordem de mc.usaocuo
Quadro, para efeito ,- de antiguidade,
do pessoal previsto neste artigo, obedecerá à classificação final, obtida
no 'Estágfo de Adaptação.
§ 2 Q • OS militares referidos -neste
artigo serão considerados SegundosTenentes Estagfáríos, por ato ministerial, para efeitos de vencimentos,
uso de uniformes e precedência hierárquica, desde o ato de matricula
no Estágio até a data de sua inclusão no Quadro de Oficiais Engenhei-

ros.

§ 3Q. OS militares que rorem desligados de Estágio, por qualquer motivo, ou que não lograrem concluíreverterão
10 com aproveitamento,
autcmàticamente à situação hierárquica que possuíam na data anterior
à da matrícula.
Art. 4Q. OS Oficiais de que tra-.
tam OS incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo
9
1 deverão requerer, até 28 de -mar-.
ÇO de 1968, ao Ministro da Aeronáucíca, através do Diretor-Geral do
[Pessoal, sua inclusão no Quadro de
Oficiais Engenheiros, oc corpo de
Oficiais da Aeronáutica ãa Ativa.
Parágrafo único.. Os Oficiais a que
se refere o inciso 4 do artigo 19 deverão anexar ao erequerímento previsto neste artigo o original ou fotocópia autenticada do Diploma Qe
Engenheiro, de uma das especialidades constantes do Decreto .nv 61.340
de 13 de setembro de 1907.
.'
Art. 59. Os Oficia.is referidos nu
inciso 5 do artigo ·F' terão prazo de
45 (quarerta e cinco) dias, após o
término, COm aproveitamento, do
Curso de Engenharia, pa-ra requererem ao Ministro da Aeronáu-tica
através d- Diretor-Geral do pessoal:
sua inclusão no .Quadro de Oficiais
Engenheiros.
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Parágrafo único. Os Oficiais amparados par êste a-rtigo serão incluídos no Quadro de Oficiais Engenheiros mantida a precedência hierárquica que possuírem na data do término do Curso e ocuparão o lugar
correspondente às suas antígutdades
no Quadro, devendo umtnúmero de
Oficiais mais modernos igual ao de
excedentes ao efetivo fixado para o
pôsto, passar à situação de agregados, até que se verifiquem vagas,
quando então serão numerados.
_Art. 69. O direito de ingresso, DOl'
transferência, no Quadro de Oficiais
Engenhelrce prescreverá, se os mteressados não requererem dentro
dos seguintes prazos:
1 para os Oficiais ozastantes
dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 19;
-- até o dia: 2,8 de março. de 1968;
2 - para os Oficiais constantes do
inciso 5 do artigo ·1Q:
.
-até 45 (quarenta e cinco) dias
contados a .partâr da data de término dos respectivos Curses de Engenharia;
3 - para os militares do Corpo de
Pessoal Subalterno da Aeronáutica,
constante:" do inciso 4 do artigo 19;
- até 15 (quinze) dias após a data do término do Estágio de Adaptaçã-o.
Art. '7.9 Até o dia 27 de abril de
1968, o Ministro da Aeronáutica submeterá à aprovação do presidente da
República, em um único projeto de
decreto, tôdas as transferências para
formação inicial do 'Quadro de Ofi-ciais Engenheiros, respeitada rígorosamente a ordem hierárquica 60 pessoal transferido.
Art. 89. A inclusão dos militares
a que se referem os incisos 1, 2, 3e
4, do artigo 1.0 dêste Decreto, no.
Quadro de Oficiais Engenheiros, será
feita:
1 - no pôstc que possuírem na
data: de inclusão no Quadro de Oficiais Engenheiros.
a - em caso de igualdade de pôsto na data de inclusão no Quadro
de Ofícíaís Engenheiros, será cbedecída a precedência bterárquíca exlstente a 9 de março de 1967;
2 -" no pôsto de 1'! I'enente, para

Os 'atuais Segundos-Tenentes obedecida a precedência hierárquica existente a 9 de março de 1967;
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·3 - no pôstc de 19 Tenente, para
os militares que concluírem o Estágío de Adaptação, obedecida a classificação final imediatamente
após
o último Oficial do item anterior;

Art. 99._ se, entre 9 de março
de 1967_ e a data de constttuíçâc do
Quadro de
Oficiais
Engenheiros,
houver alteração na situação hierárquica do'> Oficiais que irão constatuír o Quadro de Oficiais Engenheiros, ficará assegurada aos Oficiais
que perderam a precedência hierárquica vigente a 9 de março .de 19{j7,
a retomada de sua posição, tão logo
sejam promovidos ao pôsto imediato.
Parágrafo único. perderá o direito
assegurado r_este artigo o Oficial -que

deixar de ser promovido áo pôstc
imediato, por não satisfazer os requlsítos exigidos pela Lei e Regulamento de Promoções de Oficiais da
_.Aeronáutdca.
CAPíTULO

rrr

Do Acesso no QuadTO de Oficiais
Engenheiros

Art. 10. Além dos requisitos essenciais previstos na Lei de Premoções de Oficiais da Aeronáutica, são
condições peculiares para promoção
no Quadrr de Oficiais Engenheiros:
1 - ao pôsto de Capitão:
----' exercer função privativa do seu
-Quadro, -durante 2 (do-is) ano-s, G0mo Oficial Subalterno, em Organlzação do Mlnlstérto da Aeronáutica;
2 pôst-o de Major:
a) possuir o curso da Escola de
Aperfeiçoamento de Ofícíaís da Aeronáutica;
b) exercer função privativa do seu
Quadro durant-e 2 (dois) anos como
Capítâo, em Organização- do Ministério da Aeronáutiéa;
3 - ao pôsto de T-enente-Coronel:
a) pos-utr o Curse da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica;

a-o

b) exercer função privativa do seu
'Quadro durante 2 (dois) .anos, 00mo Major, em Organização do Mi.nístérlo . da Aeronáutica;

EXECUTIVO

4 -

a'Ü pôstc "de Coronel:
possuir o Curso ,de Direção de
Serviço ou' já ter realizado o Curso
de Estado-Maior da Aeronáutica;
b) exercer durante um ano, como
Tenerite-Ooronel função privativa" de
seu Quadro, para a qual seja exigido um dOB Cursos previstos na alínea a deste inciso.
fj ~ ao pôsto de Brigadeiro:
-, exercer função privativa de seu
Qua.dr'o em ca-rgos de rnrecão. chefia' de Gabinete, Chefia de Dívlsâo
Ou Serviço, durante 2 (dois) anos,
Cio-mó 'Ooronel, em Organização do
Míntstério da Aeronáutica.
Parágrafo único. são dispensados
da exígênch. do exercício de funções
privativas, osOficia.is do-Quadro de
Oficiais Engenheiros (Q O Eng ): que,
quando satisfazendo as demais condições para ingresso no Quadro de
Acesso, não as hajam exercido por
não haverem as mesmas sido fixadas
em tempo útâl para as desempenharem.
Art. 11. Pa-ra a primeira promoção dentro do Quadro de Oficiais
Engenheiros, os Oficiais devem satisfazer os requisitos esaencíaés: e as
condições peculiare-s previstas
para
os respectivos Quadros de origem;
desde que não haja tempo útil, à critério da Administração, psca: serem
satísfettas as
condições
peculiares
previstas no artigo 10 deste Decreto.
Art. 12. Para a segunda. promoção
dentro do Quadro de Oficiais Engenheiros, será condição básica a satisfação de tôdas as condições ppculíares previstas no artigo 10 dêste Decreto, inclusive aquelas deixadas de ser atendidas na te promoção no que se refere a Cursos.

a)

CAPÍTULo IV

Disposições Fin(lis

Art. 13. As funções privativas para
os Ofíc' 's do cuacro de Ofícíaís
Engenheiros serão fixadas nos Regulamentos das Organízaçõea.
Art. 14. Os Oficiais dos diversos
Quadros de Oficiais da Aeronáutica
da Ativa, uma vez incluídos no Quadr-o de Oficiais Engenheiros, pede-

ATOS DO PODER

râo, a critério da Adminlatraçâo, de
acôrdo com o disposto no artigo 11
do jjecreto-Ieí nv 313, de 7 de marDO de 19'67, alterado ,pelo' artigo 79
da Lei nv 5.34.3, de 28· de outubro de
19,67, ter fixadas, anualmente, pelo

Ministro da Aeronáutica, as suas atl-.
vídades . aéreas.
Parágrafo úni'oo.Os demais Ofícíais do Qua:dro de Oficiais Engenheiros que, no exercício das suas
especialidades, ficarem sujeitos a atividade aérea poderão ter, por procosta do Estado-l\tlaiorda Aeronáutica, esta atividade fixada no Planode Provas Aéreas para militares da
'Aeronáutica.
Art. 15. Os casos omissos. serão, resolvidos pelo Ministro da Aeronáuüca.
Art. 16. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispüs'ições' em
contrár-io.
Brasília, 2 de fevereiro de 1267;
147/t· da' Independência e 809 da

Rapúbllca ,
A.

GOSTA
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DECRETO N° 62.221 FEVEREIRO DE 1968

DE 5 DE
-

Concede reconhecimento ao Curso à'e
História da Facuuiaâe de cíencíos
e Letras de Ubertãtuiia,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. ártigo 83, item 11, da Constituição, e
de acõrdo com o artigo 14. da Lei nv
4;024, de 20 de dezembro de 1961, Decreta:
Art. 19 E' concedido re-conhecim-ento ao curso de História da Pecutdade de Filosofia, Ciências e Letras
de. Uberlândía, no Estado ele Minas
Gerais.
Art. 29 1!:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de J968;
1479 da Independência e 80 9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

E SILVA

Marcia de Souza e Mello

DECRETO N° 62 . 222 -

DE 5 DE

FEVEREIRO DE 1968

DEORETO N9 02.2:2'0 -

DE 2, DE

FEVERE'IRO DE 1'916'8

Cria a Policlínica Militar de Niterói,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, inciso H, da' Constituição,
decreta:
Àrt. 1ÇI Fica'criada a Políclíníca
Militar de Niterói, com sede em Niterói, Es.tado do Rio de Janeiro.
Art. 29 O Ministro do Exército baí-.
xará os atos complementares neces-.
sanes à organização da referida Policlínica,sem aumento do efetívn do
Exército em ofíc.aís e praças.
Art. 3Q aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República;
A.

COSTA E SILVA

Aurélio ãe Lyra Tavares

Cria a Comissâo Naciotuü para as Comemoracôes do é,9 Centenário àe
Pedro Alvares Cabral.
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere c artig-o 83, item I, da Coriatituíção, Decreta:
Arr...19 Fica criada a seguinte Comissão Nacional para as Comemorações do 59 Centenário de Pedro. Ai;,
vares Cabral:
Almirante-de-Esquadra Augusto Hamann Rademaker Grunewald Mm15tro da Marinha;
General-de-Exército Aurélio de Lyra
Tavares, MInistro do Exército;
Deputado José de Magalhães Pinto,
Ministro das Relações Exteriores;
coronel Mario David Andreaaaa, Ministro dos Transportes;
Deputado 'I'arso de Moraes Dutra,
Ministro da Educação e Cultura;
Marechal-da-Ar Márcio de Souza e
Mello, Ministro da Aeronáutica;
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Histórico da Bahia;

assuntos referentes à ordem jurídica.
nacíonaüdaríe, cidadania, direitos poIíttcus, garantias constitucionais, reconnecimonto de utilidade pública a
enttdacee privadas, medalhas de discínçüo p forma .legal deis atos relativos a prerrogativas do Presidente (la

Senhor Renato de" Azevedo Duarte
Soeiro, Diretor-Geral do Património
Histórico e Artístico Nacional;

Art. Sv O Departamento de Justiça
comuõe-se de:

Senhor .rosué Montello, Presidente
do Conselho Federal de Cultura;
Professor Pedro Calmon Presidente
em exercício do Instituto' Histórico e
Geográfico Brasileiro;
Doutor Francisco Peixoto de Magalhães Netto, Presidente do Instituto

, Embaixador Sérgio Corrêa -da Costa

Secretário-Geral do Ministério
das
Relações
Brxterlores, CoordenadorGeral da Comíssão..
Art. 29 ~stE;! Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1968;
147 0 da Independência ~ 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Augusto H a m -a '!1- n _ Rcuiematcer

Griineuxüâ

Aurélio ae Lyra Tavares
Sérgio Corrêa da Costa
Mario David Anclreazza
Tursa Dutra
Márcio de Souza

e Mello

DECRETO NQ 62.223 FEVEREIRO DE

DE

5

DE

1968

rranstorma o Departamento do Interior e da Justiça, do Ministério da
Justiça, em Departamento de Justiça, e dá outras providencias.

a Presidente -da República, usanttc
da atrfbuíçàc que lhe contere o art.
83, item II, da
Constituição, e de
acôrdo com o disposto nus aztígoa 146,
parágrafo único, e 181 do Decreto-lei
u? :WO, de 25 de revereíro de 1967, ueereta:

Art. 19 Fíca transrormado em Departamento de Justiça (D. J.) o atual
Departamento do Interior e da Justiça, do Mínístérfo dn Justiça.
Art. 21} O Departamento de JUSti·
ça terá por finalidade o estudo dos

Repútinca .

Divisão de Estrangeiros (D_.E.
Dívísâo de Justiça (D.Ju.)
serviço de Administração (Sv. A.)
Art. 49 O Regulamento do Departamento de Justiça- será baixado, mediante decreto.
Art. 51} Fica extinto, -na Parte Per~
manente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Justiça o, cargo isolauo, em comissão, de Diretor da DívlSa0 do Interior, símbolo 4-C, constante do Anexo lI, da Lei nv 3.78060.

Art. 69 Os atuais cargos de InretorGeral do Departamento do Interior e
da Justiça e do Diretor da Dívísâo de
Assuntos Políticos dei referido Departamento, constantes do Anexo H, da
Lei nv 3.780-60, passam a denomtnar-se, respectivamente, Díretor-Geral do Departamento de Justiça e Diretor da Dívísâo de
Estrangeiros,
mantidos o cargo de Diretor da Divisão de Justiça e os símbolos dos memcionados cargos.
Parágrafo único. Os atuais ocupantes dos rerertdos cargos, em -comissão,
terão os respectivos titulas de nomeação apoatílados pelo órgão de pessoal
competente do Ministério da Justiça.
Art~ 79 O presente decreto ente-a
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de tevereíro de 196tl;
1479 da Independência e 80" da
República.
A.

COSTI\ E SILVA

Luís Antônio da Gama e Silva
Hélio Bettrãa
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DECRETO

N9 62.224 DE 5 DE
FEVEREIRO DE 1968

Regulamento do Departamento
de
Justiça, -do Ministério da Justiça.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .Q art.
83, item II, da Constituição, e
de
acôrdo com o artigo 11, da Lei ..... _
nc 3.780, de 12 .de julho de 1960, decreta:
Art. 19 'O Departamento de Justiça
(D.J.), órgão integrante do MinistérIO da Justiça, tem por finalidade estudar as questões e preparar os atos
relativos à ordem juridica, nacíonahdade, cidadania, direitos políticos, garantias constitucionais, reconhecímen-.
to de utilidade pública a entidades
privadas, medalhas de distinção, gra-ça, indulto, comutação de pena e política penitenciária,
CAPITULO

I

Da orçonseaçao

Art.

Departamento de Justiça
compõe-se de:
- Divisão de Estrangeiros (D.E.)
- Divisão de Justiça (D.Ju.)
-- Serviço de Administração (Sv.AJ
§ 1'! O Diretor-Geral do Departamento de Justiça terá um Secretário,
dois Assistentes e dois Auxiliares, por
ele designados;
S 29 Os Diretores de Divisão teraa
um Secretário, um AssIstente e um
Auxiliar, e a Chefe do Serviço de
Administração um Auxiliar por eles
aesignados.
§ 39 o Cargo de- Diretor-Geral
é
prtvattvo de bacharel em direito.
Art. 39 A Divisão de Estrangeiros e
a Divisão de Justiça compõe-se de
três Seções e seis Turmas, cada .uma,
e o Serviço de- Administração de duas
Seções e oito TUrmas.
§ 19 As denominações das Seções e
das 'rurmas,. bem como a competêncta daquelas, serão fixadas. em Portaria pelo Ministro da Justiça.
§ 29 Caberá' ao Diretor-Geral fixar
as atribuições das Turmas em que se
(D. J)

29 O

EXECUTIVO

desdobrarem as Seções ou o Serviço
de Admlntatraçáo, respeitadas as. reepectivas competências especificas.
Art. 49 Os órgãos que integram o
Departamento funcionarão perfeitamente articulados, em regime .de mútua colaboração, .sob a ortentação do
Diretor-Geral.
CAPÍTULO rr

Da Competência dos ()rgãol'J
SEÇÃO I

Da Divisão de Estrangeiros

(D.E.)

Art. 59 A D.E. compete examinar e
estudar as seguintes matérIas:
1. - Naturalização e titulo declaratório da nacionalidade brasileira;
II - Permanência, prorrogação de
prazo, deportação e expulsão:
III - Retificação de assentamentos -de estrangeiro;
IV - Prisão de estrangeiro à disposição do Ministro da Justiça;
V - Concessão de passaporte a asilado politico;
VI - Sociedades civis, associações
e fundações de estrangeiros;
VII - Extradição;
VIII - Asilo político ou territorial.
SEÇÃO

-rr

Da Divisa0 de Justiça (D.Ju.'

Art. 61,1 A D.Ju. compete examinar
e estudar as seguintes matérias:
.1 Garantias constitucionats;
Il - Nacíonalídade, cidadania e dírettos polítícos:
IfI - Sociedades civis, associações,
fundações e reconhecimento de utilidade públíca:
IV -- concessão de medalha de cHSUnção;
'V - Aceitação de emprêgc ue. governo estrangeiro;
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VI - Solicitação de amparo e de
ceresa, junto ao Ministro de .astaaoou- ao Presidente da República;

VII- Carta rogatorra:
VIII -

Relações do Poder Executt-

vocam os outros Poderes; coordenaçao e tnterferêncía do Mínístér.ío da
Justiça;
IX - Graça, indulto e comutação
de pena;

X -Retificaçào de

assentamento

de identificação civil;

XI -

ouestoes referentes li ordem

jurídica e institucional do Pais;

XII -

Assuntos relacionados com
u registro cívü na esrera do Ministério da .rusncu.
BEIJA0

rrr

Do Serviço de Administração (SV.A)

Art. 79 -Ao Sv.A. compete promover
as medidas necessárias à administração do pessoal, material, orçamento,
organização. obras. comunicações, portaria eLimpeza do D.J., bem como li

execução dos trabalhos mecanográtícos' de todo ° Departamento e a res-.
pectrva conferência.
_ Parágrafo único. O SV.A. runcronaráem perfeita .artículaçâe com o
Departamento de Administração (D.
A.) ,observando as normas e métodos
de trabalho, por êste -adotados.
CAPÍTULO III

Das Atrunuçôes do Pessoas
Art. 8.9 Ao Diretor-Geral do DJ.
compete:

1 .,....,. Superintender, orientar e coordenar as atividades do n.J.;
II - Despachar, pessoalmente, oom
O' 'Ministro de Estado;
III - - Optnar em todos os assuntos 'relativos às atividades darepartição, dependentes de solução da eutorídade superior;
_IV '"'- Expedir portartes.vtnstrucoes
e ordena 'de serviço;
V . ---,- Comunicar-se diretamente,
sempre que o interesse. do 'Serviço o

exigir, com quaísquer autoridades públicas, exceto com os Ministros de
Estado, Presidente do Supremo' Tribunal Federal, Superior Tribunal Militar, Tribunal Federal de Recursos,
Tribunal Superior do 'I'rabalho.. Superior Tribunal Eleitoral e dos Tribunais de Justiça, casos em que deverá propor, ao Ministro de Estado.
o expediente adequado;
VI ~ Adotar as medidas necessartas; ao aperfeiçoamento do servíoc,
ao Ministro de
Estado
sugertncto
aquelas que ultrapassem sua competência.;

VII - Submeter. ao
Ministro de
Estado os processos cuja decisão exceda de sua alçada, ou .que dependam
dos fixação de critério e de normas

gerara;
VIII - Resolver todos os, casos sõbre os quais haja ortentaçào trrmaua

pelo Ministro de Estado;
IX - Reunir, perródícamente, 08
Diretores de Divisão e o 'Chefe do
Sv. A., para debatel"e assentar providências relativas ao serviço, e comparecer às reuniões para as. quais seja
convocado pelo Ministro;
X ....:.. Organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas de trabalho com horário especial;
XI - Determinar ou autorizar a
execução de serviço externo;
XII - Designar e dispensar. os
ocupan tes de funções gratificadas e
seus substitutos eventuais,
XIII - Movimentar,' de acôrdo com
a conveniência do serviço, o pessoal
em exercício no D.J.;
XIV - Preencher os boletins de
merecimento dos funcionários que
lhe forem diretamente subordinados;
XV - Organizar e alterar a escala
de férias do pessoal que lhe fôr diretamente subordinado 'e aprovar a
dos demais servidores;
XVI - Elogiar e: aplicar' penas. dlseíplínares, inclusive e: de suspensão
até ;10 dias. e propor ao Mínístao de
Estado a aplicação de penalidade que
exceder de sua alçada;
XVII - . Determinar a
apuração
imediata de irregularidades ocorridas
no servIço,' por meios sumários; ou

ATOS DO PODER -ExECUTIVO

mediante a instauração de processo
administrativo;
XVIII .~ Designar
servidores do
Departamento para trabalho, missão
ou estudo em qualquer parte do termorto nacional.
XIX -r-- Antecipar ou prorrogar o
penado. normal de trabalho;
-XX - Apresentar, anualmente, ao
MinIstro. de Estado o relatório dasatividades do D.J.;
XXI - Indicar ao Ministro de Estado o Diretor de Divisão que deva
ser designado seu
substituto eventuar;
Al't. 99· Aos Diretores de Divisão e
ao Chefe do Serviço' de Administráçâo incumbe:
~
I -. Opinar em todos 'os 'assuntos
relativos às atribuições da Divisão ou
S.erVlç!?, dependentes de solução
de
autoridades superiores;
Il - -Ortentar, coordenar e superintender as atividades da respectiva
Dívtsão ou Serviço;
In - - Distribuir pelas Seções
08
processos por estudar;
IV -:-- Despachar, pessoalmente, com
o Diretor-Geral;
V -r-- Apresentar.. anuaíinente, . ao
Diretor-Geral relatório das atividades da Divisão ou".Serviç.o;
VI- Propor as providências necessárias ao aperfeiçoamento dos trabalhos;
VII - 'Comparecer as reuniões para. as quais seja convocado pelo Diretor-Geral;
VIII -,- 'Propor a organízação; conforme as necessidades do serviço, de
turmas de trabalho com horário especial;
IX- - . Indicar ao Diretor-Geral os
servidores que devam exercer funções
gratificadas, bem como seus substitutos eventuais;
X -t- Movimentar, 'de acôrao com a
conveniência -dos trabalhos, o pessoal
em exercício na Dívísao,
X r -r-: Preencher os-tiofettns de' merecimento dos -servidores,que lhe rorem diretamente subordinados;

XII - Organizar a escala de férias
do pessoal da divisão e submetê-Ia á
aprovação do, Diretor-Geral;
XIII- Elogiar e aplicar penas disciplinares, ínclusíve a de. suspensão
até 15 dias, aos servidores em exercíelo na Divisão etpropor ao DiretorGeral, a aplicação de penalidade que
não couber na sua alçada;
XIV - propor ao Diretor-Geral a,
antecipação QU prorrogação do pertodo normal de trabalho lia Divisão,
Art. 10. Aos Chefes de Seção compete:
I - Dirigír e fiscalizar os trabalhos da respectiva Seçao:
II - Distribuir os trabalhos ao pes..:..
soal Que lhes fÔ1' subordinado;
III - Orientar a execução dos serVIÇOS e manter a coordenação entre
elementos componentes da respectlva;
seção, determinando as normas 'e
métodos' que se fízeremcaconselháV~lS;

IV - Formular exigência, soucttae
informação e promover diligência
para que sejam os papéis dévídamente, instruídos, processados' e conclusos,
sem prejuízo de idênticas atribuíçôes
por parte do Diretor-Geral e dos Djretores de Dívísão:
V - Autorizara juntada eo de,
sentranhamento de papéis;'
VI - Despachar, pessoalmente, com
o Diretor a que estiver diretamente
subordínado:
VII - Apresentar, mensalmente, fl;)'
Diretor, o boletim dos trabalhos da
respectiva seçao,'e, anualmente,
o
relatório dos trabalhos realizados, em
andamento e planejadce,
VIII - Propor ao Diretor medidas
convenientes a boa execução dos. trabatnoa,
IX - Responder ás consultas que
lhes forem feitas por intermédio do
Diretor, sôbreassuntos que se .relacíonem com as sua-s atribuições;
X ......:... Distribuir o pessoal, de acôr-,
do com' a ccnveníêncía do serviço;
-XI - 'Preencher os boletins de merecimento dos. funcionários que Iheà.
forem díretaménte: suoorrnnados:
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XII - Aplicar penas de advertência e repreensão nos seus subordinados, e propor ao Diretor a aplíoação
de penalidade que escape à sua alçada;

XIIl- Velar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de
trabalho.
Art. 11. Aos Assistentes do 'DiretorGeral e dos Diretores de Divisão incumbe fazer a revisão dos processos e
papéis submetidos a despacho daquelas autoridades e desempenhar encargos que Ihea cforem determinados.
Art. 12. Aos Secretários do DiretorGeral e dos Diretores de Divisão com.pete:
I - Atender às pessoas que com
êles desejarem comunicar-se;
II - Representá-los; quando para
dsso forem designados;
!II - Redigir-lhes a oorrespondênciapessoal;
IV - .Conteccíonar-Ihes os respectivos relatórios.
Art. 13. Aos Auxiliares do DiretorGeral, dos Diretores de Divisão e do
Chefe do Serviço de Administração,
bem corno aos demais servidores, sem
funções especificadas neste Regimento, incumbe executar os trabalhos que
lhes forem designados.

"CAPiTULO

IV

Da Lotação

Art. 14. O D.J. terá a lotação aprovada em decreto.
CAPÍTULO V

Do Horário

Art. 15. O horário normal de. traoanio 'será fixado pelo Diretor-Geral,

respeitado o número :de noras semanais ou mensais .prescritas para
o
.Serviço Público Civil.
Art. 16. O Diretor-Geral não fica
sujeito a ponto, devendo, porém,
.obse-var o rroráríc fixado.

EXECUTIVO

CAPíTULO VI

Das Substituições

Art. 17. São substituidos, automàticamente, na forma da' legislação em
vigor, em suas faltas e impedimentos
eventuais, o Diretor-Geral, por um
Díretcr de Divisão de sua indicação,
designado pelo Ministro de Estado, e,
mediante designação do Diretor-Geral:
... -- Os Diretores de DiVisão e o
Chefe do Serviço de Administração,
pelo Chefe de' Seção de sua indicação;'
II - Os Chefes de Seção, por servidores indicados pelo Diretor de Divisão respectivo;
III - Os Encarregados de Turma,
por servidores indicados pelo Chefe de
Seção respectivo.
CAPÍTULO VII

Disposições Gerais

Art. 18. As Seções deverão organizar e manter atualizadas coleção de
leis, regulamentos, circulares, portarias, ordens e instruções de serviço,
que digam respeito às suas atividades
especírícas.
Art. 19. Nenhum servidor poderá
fazer publicações e conferências, ou
dar entrevistas sôbre assuntos que se
relacionem com a organização e as
atividades dó D.J., sem autorização
do Diretor-Geral..
Art.. 20. Ficam criadas e reclassífícedas, provisoriamente,' no Quadro de
Pessoal, Parte Permanente do Mínístérto da Justiça, as funções graüttcadas discriminadas no anexo e prevístas no artigo Sll deste Regulamento.
Art. 21. ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
notadamente os Decretos nvs 17,546,
de 5 de janeiro de 1945, 51. 917-A, de
26 de abril de 1963.
Brasília, 5 de fevereiro de UJ68;
14711 da Independência e 809 da
República .
A. COSTA E

SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

Hélio Beltrão
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DECRETO· NQ 6,2.2i215 - DE Õ JE
FEVEREIRO DE 1968

Reestrutura o Grupo de Coordenaçã?
de Comércio com os Países Soci;tlistas da Europa Oriental - '.'"
COLESTE ~ e dá outras ·provi-·
dências
o

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, H'Em lI, da Oonstdtuíçâo,
Considerando a eonvemêncía de
ampliar os mercadoa consúnndores de
prcdutcs brasileiros e de rüversiricar
as fontes supridoras das ímpcrtaçõas
nacíonaís:
Considerando o ínterêsse do Brasil
em planejar o crescimento de seu
comércio com a Europa Oriental; e

Considerando a natureza do comércio do Brasil com os paisea socíaus.tas e emprêsas COmel'CHÜS da EUl'l)pa
Oriental, o sístema de comércio exter.or das economias centrarcnente
planificadas e-o sístecna de pagamcntos que rege a Jíquídaçâc das op~.ra
ções com essa área, decreta:
.~t. 19. O Grupo de Coordenação
de Comércio coin os países socíahstas
daEU1'opa oriental - COLESTE -criado pelo Decreto nc 1. 880, de 14
de desemcrc de 1952, passa ~ denominar-se comissão ce Comércio com
a Europa Oriental- COLESTE -com sede no Ministério das' R-elaç6es
Exteriores, e fica reorganizado na
forma do presente decreto.
Art. 290 Compete à Comiss-ão, ceepeitadas as atribuições do 'Conselho
Nacional de Comércio Exterior, CTatar de todos os aspectos das relaçôea
econômico-comerciais do Brasil com
países e emprêsas da Europa Oriental, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:
a) assessorar o Conselho Nacional
de Comércio Exterior no exame d~os
assuntos relativos ao comércio 00m
a Europa Oriental:
b} coordenar a negociação dos acôr,
dos, ajustes ou convênios relacionados
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com o ccmérclo e os de cooperação
~~_.'" econômica com a auroca
Oriental;
•
C) preparar os trabalhos da Seção
brasileira nas reuníôea das COmissões
Mistas previstas nos' Acôrdos de Co~
mércioelltr~ o Brasil
e a Europa
Oriental;
d) ucompanhar o registro no Ban-co Central .dc Brasil dos contratos ele
ttnanciam-nr., de importações orlun(:Ias da Europa-Drfental ;
e) planejar, coordenar e promover
- em articulação com 03 órgãos de
promoção comercia-l - a participação
do Brasil em feiras e certames de
natureza comercial na Europa oriental;

fJ assessorar as autortdades com
petentes em assuntos relativos à oartíc.paçâo de países ou de ernprêsas
com-erciais da Europa Oriental em
feiras e exposições, .individuais ou coletivas, no território nacional:
g) incentivar a formação de consórcios e, outras formas de associação
de f:rmas brasileiras interessadas- no
comércio com a Eur-opa Oríen tal.
Art. 39. São membros permanentes
da Oomíssão:
I
O Secretário-Geral Adjunto
para Assuntos da Europa Oriental e
Asia do Ministério das Relações Ex-

tenores:
II -

13m representante do Ministério da Fazenda:
lI! -----'- Om representante do Ministério das Minas e Energia:
IV - Um representante do Ministério da Indústria e do Ccmérclo;
V /' Um representante do Minis",
térío do Planejamento e Ooordenaçâo
Geral;
VI. - Um representante do Banco
Central do Brasil;
VII - Um representante da Carteira de Comércio Exterior do Banco

do Brasil S.A.
§ 19 Os representantes acima enumerados serã-o Indicados pelos titula-
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reg dos órgãos a que pertencem, e
poderão ser substituídos, em s-eus impedimentos eventuais, por suplentes
designados pelos mesmos titulares;
§29 A Comissão, por proposta de
seu Presidente, convocará para participar' de seus trabalhos representantes de entidades privadas e públicas
- federais, estaduais e municipais cuja presença seja necessária ao desempenho de suas atribuições.
Art. 4°. O Secretário-Geral Adjunto
para Assuntos da Europa Oriental e
Asia do Ministério das Relações Exteriores exercerá a Presidência da
Comissão.
Art. 59. A Dtvísão da Europa Oriental do Ministério das Relações E;(-

terfores atuará como Secretaria Técnica e Executiva da Oomlssão.
parágrafo único. Ccenpete 'ai> chefe
da Divisão da Europa oriental a tunção de gecretárfo-Executívo da Oomissã-o.
Art. 6Q• Compete à Secretaria-Executiva:
a) submeter à Oomlssão os programas semestral e anual de trabalho;
b) organizar e manter atualizados
Os arquivos da Comissão;
c)
proceder a estudos e informes
eôbre '05 assuntos da competência .da
Comissão;
d) executar os trabalhos que 1118
forem eolícítados pela Comissão;
e) exercer tôdas as demais funções
necessárias ao perfeito funcionamento técnico e administrativo da Comissão.
AI't. 7Q A comissão reunir-Sê-á
quandoconvocada por seu Presidente.
Art. 89 As despesas de funcionamento da Ocrníssão serão atendidas
no exercício de 19,6,8, e. no que couber, -pelas rubricas. apropriadas do
orçamento do Ministério das Relacões
Exteriores.
~
Q
Art. 9 A partir de rg,&9, constara
da proposta orçamentária do Ministério das Relacões Exteriores rubrtca
para -atender 'ás despesas do runcíonamen to da comissão.

EXECUTIVO

Art. 10. aste decreto entrará em
vigor na data _de sua publicação, re-,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 8rOQ da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Sérgio Corrêa Affonso da Costa,
Antônio Delfim Netto
José Costa Cavalcanti
Edmundo de Macedo S'o a r e s e
Silva
Hélio Bettrão

DECRETO

'N.9 62.226 DE
FEVEREIRO DE 1968

6

DE

Retifica o Quadro de 'Pessoal da Caixa Econômica Federal de Santa Cctarina.
o Presidente da' República; usand
da atrfbuíçâo. que lhe confere O artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 19
da Lei n.';"4.345, de 26 de junho de
1964, e art. 56 da Lei n.c 3.780, de
12' de julho de 1960, combinado com os
Decretos ns. 48.921 e. 48.923, ambos
de 8 de setembro de 1960, decreta:
Art. 1,l? Fica retificado o Decreto
nv 61.655; de 7 de novembro de 1967,
.que aprovou o enquadramento dos
cargos e funções da' caixa Econômica
Federal de Santa Catarina, para o
fim de classificar no símbolo 5-C, 2
(dois) cargos de Contador seccional
constantes do Decreto n'.Q39.608, de
18 de julho de 1956, e no símbolo 5-F,
a função gratificada de Chefe da Seção do Pessoal.
Art.2. Q A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida pelos recursos próprios da Caixa Econômica
Federal de Santa Catarina.
Art. 3.Q 1tste. Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1968:
147.9 da Independência e 80.Q da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
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DECRETO NIl 62. 227 -

DE 6 DE FEVEREIRO DE 196'8

Classifica e recuunnca tunçóee çratificcuuie , do Quadro de Pessoal do Ml-neterío da Educação e cuuuro: e dá outras -prooiaencíoo.

o Presãcente da República- usando da atribuição que lhe confere o
a.rt. 33, ítem lI, da .Constíturção e tendo em vista o artigo 11 da Lei
nv J.780, de 12 de julho de: 1960,. decreta:
Art. ]'-1 Ficam cíussifícadas e reclassificadas, provísórtamente, na forma
do anexo que acompanha êste Decreto, 'as Junções gratificadas da Escola
de Par-nàcía vd- Ouro Preto, cnecas. no artigo 89 da Lei nv 1. 254, de 4 de
dezembro de 1950. e classificadas- pelo Decreto nv 35 44'7, de 30 de maio
de 1954, e da Faculdade de Ortcntclogta de Diamantina, criadas no artigo 49
tia Lei nv 3.846, de 17 de dezembro de 1960.
Art 29 As despesas com a execução dêste decreto correrão à conta
dos recursos orçan.entáríos próprios do Ministério da Educação e Cultura;
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas a-s disposições em contrário.
'
Brasília, 6 de fevereiro de 1968; 1479 da Independência e 809 da

Reoúbfíca.
A.

COSTA E: SILVA

Tarso Dutra

o anexo a que se refere o art. 19 rot pubncáco no
reiro de 1968.

DECRETO N9 62.22b

-".-DE

6

p.a.

DE FEVEREIRO DE

de 13 de feve-

1968

Declara príoritória ao aesencoioímenio do Nordeste, para efeito de isenção
de impostos e taxas teaertue, a' importação de equipamentos nonos, sem
similar nacional, neste descritcs e' consignados à. r;mpresa "Fiação e
Tecelagem Ribeirão S. A.", de Ribeirão (Pe) ,

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 83, item H, da ;ol1stiGiJiçiiü e nos têrmos 'do artigo 18, da wei 119
3.692 úe 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência dO.Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através da Resotuçao nv 1.27b,' de 8 de março de 1965, aprovou o
Parecer da Secretarra Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida .prrorttárta ao desenvolvimento da regrào, para efeito de rsençà.o de
impostos e taxas federais. a importação de equipamentos novos, sem similar nacional nestes descritos. consignados à empresa "Píeçâc e Tecelagem
Ríbeirão E,. A. ", de Ríbeiráo, Est-ado de Pernambuco e destrnados á exploraçao índustríal e comercial de. ftaçâo e tecelagem, inclusive tecid-o-s e
fios utüizados. na manufatura de sacos para emnaíagem 'de cereais;
considerando O atestado pelo' Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enrrm, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Supermbendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo d-. mesmo órgão, decreta:
Art. ]9 Fica declaraua príorttárra ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de isenção de impostos e taxas federais exceto a taxa prevista no
Decreto-Lei nv 83, de 26.12.66, Art.igo 9.9, a importação de equipamentos
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"Fiação e Tecelagem Ríben'âo S.

item

EXECUTIVO

seguir desorltos e ccnsígnados à emprésu
~

de Ribeirão (Pe):

Especificação

I
iQuantidade
i a ser
I importada
!
I

I
i Valor total
i
I CIF USS
I·

Material, peças 6 partes para reforma 1
do conjunto marca Platt existente:
(fornecido pela Platt aros. Ltd. - i
QLDHAM - Inglaterra)', oonsisun-:

do em:
I
1 [ôgo de peça" necessário para;
aumentar até 24 pés a atual esteira!
rolante- 1 jôgo' de peças e partes avulsas,
para modernizar a caixa de reserva'
do atual altmentador automático TI!?:
2, dotando-a de chapa vfbradora e!
outras melhoras
I
1 maquina. automáttca-pneumátroa]
para rormecâo e descarga do rôlo]
de manta, completa, inclusive com- i
pressor de 'ar, motores de acíona-]
menta principal e auxiliares, devt-!
damente acoplados . Dotada de pe-:
ças e partes avulsas necessárias pa- '
ra adaptar o atual batedor acaba-I
dor com a máquina acima descrtta]
Abrtdor-alimentador de 'resíduos, mar..!
ca Platt (rabrtcacàr. e íorneclmento:
de Platt Bras. Lta . - 'OLDHAM Jnglaterra , para complementar oi
atual conjunto de Saia de Abertu-!
-

2

7.829

ra modero MB\q 3, de 30 polegadas]
de largura, complete, porém sem!

os motores
3

çâo

fomecrmento de F'latt Bros. i
OLDHAlVI - , Inglaterra):
1'0.) modêlo MCE 1 Mark II, de 401
polegadas de largura, dotada, dei
dispositivo puntfcador "CrOSSl'Ol", i
latas de 18 X 'l2 polegada'}, compíe-]
ta mclusíve guarnícâo "mímnepv.]
exclusíve motor de acionamento .. [
Jôgc de aeessórb» para amolar car-]
das. marca Platt (fabricação e for-i
nectmcnto da Ple t r Bros. Ltd.1
Ltd.

4

5

i

4.254

Carda de nats UUi.rCB. Platt (fabríca-:
,~

-'-

8

- .OLDHAM -,~ rnataterrai oonstí-]
tntdo de; 2 emorucorea vaa .e vem,t
típo : 120; 1 e"'{~C\V8, para polrr e 1"1
escôvn para es,"regar .. ,
1 1 jôgo
Passador de fitas de algodão, marca
Platt (fabrrcacão e fornecimento I
de Platt Bros .Ltd .. - OLDHAM 1
- - Inglaterra') .constituído de 2 saí- I
das, 6 dobrage J.~ aíst.ema de esttragem dpc "PWt-5'1l1'e Bar" painel dei
comendo em.tw:i,dti", limpeza contí-]
nua "Magna vec", - para latas dei

r

55,360
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i

Específicaçào

Item

I

I

1
-r-r-rr-r-r-r-

1

6

14 x 42 polegadas, completo, ínctu- \
síve motores de acionamento e au-]
xílíarea com 5Ua-~. respectivas chaves I
Maçeruqueira marca Platt (fabricação]
e fomecrmento da Platt Bras. Ltd.l
- OLDHAl\1: - Inglaterra) modêlo]
MS2 Mark II, de 84 fusos, sistema I
de estíragem 3 sôbre 3 singelo no, \
btnas de 12 x '1 polegadas, oonjun-]
to de .aclonaniento e freio integra- \
dos com motor devidamente aco-]
plado, completa inclusive gaiola I
"semi-Cantry"

7

8

1

Conjunto de maquínísmo e aparelhos I
para retifica) (manutenção) rolí-]
nhos de paesadores, maçaroqueíras]
e tílatôrros marca "Petei- Volters"]
(f(! brtcaçâo de Peter votters: for-l
neclmento de R .. Petersen& Co. I
- Hamburgo ~ Alemanha) díscn- i
minados aSSIm:
1
-- 1 máquina para reutícar revesti-I
menta de roltnnos de pressão, mo-]
dêlo S]\,1!>.7/400dt 400 mm. de largu-]
ra útil completa Inclusive perten-]
ces e motor; dotado de: 1 dlsposí-]
Uva de aguçar modêlo VSM 7 -I
76; 1 par de protetores laterais]
modêlo VSM 7-387

e

---

IQuantidade I Valor' total
I a ser
I
j importada I CrF USS

4

24.9-68

1

19'.439

I

VSM 7-477;

cavaletes e erxos adicionais; coletor I
de poeira e -dtsposurvo de ihrmt-]
nação;.
\
- 1 aparelho para contrôle e. testes I
dos rolínhos de pressão modêlo]
WT 56, de 5(1(3 mm de comprimento]
e 145 de díâmetrc máximo.. adícto-]
nado com um suporte modêlo WTi
56 n'? 1;
1
1 .dlsposttívo para verificar concen~1
trtcídade e excentrrcddade dos roli- \
nhoa de pressão modêlo, WT; 56 nv]
2, -complementadc com o prisma]
modelo WT 56 nl? 3. Valor total doi
conjunto acima . .
I 1 conj.
Conjunto 'portátil para Iubríftcaçâo]
(manutencâo) de fusos de ftlató-]
rios marca SUESSEN (rabriceçãot
e -fol'Uec1UJ81üÓ de Spindel -Fa-\
brík .- Stlp.ssen & Grill. -r--. Suessen]
Wuertt. Alemanha Ocidental) mO !
dêlo SP 11, completo, inclusive per-]
tences e 'motor devidamente aco-l

7.295

M

plado .. ,
9

1

Instalação _ dE . Iímpezà pneumática'l
.continua sôbre 12 fllatôrlos, dispos-

ta em 2 grupos marca "WOMA"1

1

1.299
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I Valor total
a ser
IIj importada
j
Quantidade

Especificação

Item

EXECUTIVO

CIF

(fabricacâc. de Thoma Company: I
fcrneclmento de R
petersen &1

I

Co. - Hamburgo - Alemanha oci-:
dental) constituída de: 2 unidades]

móveis completas, ínclusrve motores, I
pertences trilhos, suportes e cone-I
xões elétricas
,
I
10

USS

7.363

Espuladetra marca ,::oCH"IiVEITER, fa-]

brtcaçâo e fornecimento de Maschi-]
nenfabrtk Schweiter AG. Enderêço: I
Horgen (Zuer-ich - Suíça) tipo MS,j

!

para utilizar com as eapulas doi
tear HOWA, de 21 fusos com ali~ I
menta do, automático de espulaj, va-]

I

ztas, completa, ínclusrve motor, elé-]
tricu devidamente acoplado à má-!

I

quina
'
Máquina retificadora f' ígualízadora]
de Iançaden-as para teares automà-]
ticcs marca STAEUBLI (fabricação]
e fornecimento de Gebr , Staeubli]
& Co. Enderêço: Horgen czue-]
rích-Suíca) tipo WEM_ completa, in-I
clusíve motor de acionamento de-I
vídemente acoplado ... -. .......•.... 1
Conjunto de aparelhos para Iaborató-]
rio têxtil marca Zweigle (fabrica-I
1

11

fornecimento I
de R. Petersen & Co. - Hambur-]
go ~AJemanha Ocidental) consu-!
tuido de- 1 testador de resístêncía.]
simples, mcdêlo. nv 37 para deter-]
mínaçâo de resistência e do alon-]
gamento de fios singelos ou reter- [
cíd os .
I
torcímetro motorizado modêlo 131
Vn. para comprimento entre O a 20 I
polegadas completo, inclusive aces-!
sórlcs e motor devidamente aco-I
cão de Zweíglê KG -

plado:

glêsa .

Valor

total

do

I
I
I
I
I

II
I

I:

I

I

I

conjunto]

Dinamômetro de precisão marca SCH-I
ROEDER (fabricação de KARJ;.,I
SCHROEDER.. K. G., rornectmen-]
to de R. Petersen &. Co. - Ham-I
burgo - -Alemanha Ocidental) mo-I
dêloFMG W -250, apropriado parai

11 conj .

1.726

I

I
I

acima .. ,
13

I

I

balança de precisão com intervalo I
de. escala entre O a 1.000 gramas.]
com divteões de 2 mg . graduada]
em escala dupla que permite a lei-I
tura simultânea da titulação in-I

10.301

II

I
I

aspeadeiru de precisão, de aciona-I
menta manual, modêlc ns 43-B,1
completa para 1,5 jarda -de círcun-!
ferêncía:

li

i
I

I

I
I
I
:1

I. 729
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Quantidade
a ser
importada

Específícaçâc

Item

Valor total
CIF

US$

I

14,

determinação da resistência à ten-]
são e da elasticidade de tecidos, sa-I
cos, lonas correias, para diversas]
escalas som graduações de preclsâo.]
para esforços à tração e alonga-I
mentes, provido de registrador grá-]
fico, completo, inclusive pertences I
e motor de acionamento devídamen-]
te accmaoo, que permite variações]
de velocidade de teste sem degraus]
Máquina para- cortar panos transver-]
salmente
(para
SdCOS)
marcai
HEIL (fabricação de Gebr. Heil]
'I'extdlmascmnenf'aurík: tomeotmen-]
to de R. Petersen & Co. - Hambur-]
go - Alemanha Ocíden tal) modê-]
lo 1960. de 120- em de largura útil I
para cortes de 20 em a 360 em, do-]
teda -de contador de c-ortes, disp,Q-j
sltívo automáttcc de dobrar jôgn]
de facas .sobressalentes e pertencea.]
completa, velocidade variável dei
'trabalhe através de motor devida-I
mente acoplado, provida de Ir eíu]
rápido

15

:

··.1

Engomadeira de fios marca WESTI
FOINT (fabricação e fornecimento]
de West Point Foundry & Machíne]
Co. Encerêço: West Polnt, Geor-I
gia 31833 - USA) doe 130 em de]
- largura útit, de 5 cilindros de seca-I
gero, sendo os 3 primeiros recober-]
tos de Teflon. A máquina com-]
pleta, provida de dísposítdvo de]
ccntrôle e regulagem da tensão do]
urdume do grau de írfipregnaçâo]
na caixa de goma, regulagam de]
temperaturas, regulagem e contrõ-j
Ie automáticos de grau de urmda-]
de dos' fios, _com utilização de apa-]
relho indicador da umidade. Dota-]
da r]p painel de comando e motor dei
acionamentoccom velocidade regu-]
láveí sem negraus e interligado I
com dícposttívo automático de 1'e-1
gulagem de verccíoade de avançc.]
Inclusive instalação pata preparo el
coaínhamento da goma. com depósi-]
tos de aço inoxidave l completa, in--I
crusívo painel de contrôle de tempe-]
ratura e ciclo de cozínnamento e]
grupo compressor inclusive os mo-I
teres de acionamento e auxiliares, I
devidamente acoplados à máquina]

1

2.092

1

6.544

1

43.410

r

TOTAL

\

194.391
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Parágrafo único. Com c'eepeito acs motores elétricos que acompanham
maquinaria, fica SUá similaridade, pare vefeito da isenção de que trata
·0 presente Decreto, para .sec examinada pela Alfândega de destino, quando
do desctncaraço o duanelro, na hipótese de 08 mesmos seguirem regime tatt

rifário próprio observando-se o disposto na Circular nv 16, de 28 de agôsto
de 1958, do Sr. Ministro da Pezcnda
Art. 2" :EsLI', Der-reto entrará em vigor na data de sua publicação, 1'8'-

vogatías as disposições em ocntrárío.
Brasilfa, 6 de fevereiro de 1968; 1479 da
República..

lndependéncía e 809 da

A. COSTA E SILVA
Ajonso A. Lima
AnluÍ'J.lo Dettm: Netto

DECRETO N° 62. 229 ~ DE 6 DE FEVEREIRO DE 1968
1J~clara

prw1'lttI.rta ao flesenvolvimcnlo do Nordeste, para efeito de isen-

çuo de 'Impostos e taoxu; federais, a importação de equipamentos novos,
sem 'evmiuir nacional reçistrcuio, neste etescritose consignados cf,em-ç.
prêsa "Hora Norte -

Relógios e Ins1)rumentos Ltda.", de Garcsüiuns

(Pe.) .

o Presídent.. da República usando das atribuições- que lhe confere o
art , 83, item lI, da Oonstítulçâc e nos têrmos do art. 18, da Lei nv 'i, 6,92,'
de 15 de dezembro de 19-59 e, ainda, considerando que O Conselho Delíberatívo da Bupermtendêncía do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE),
através da Resolução nv 3.257, de 18 de agôsto de 19,67, aprovou o Parecer
da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida priorttarta ao desenvoívímento da regfâo, para efeito de isenção de impostos
ê taxa';' tederats. ~1,,_ importação de equipamentos novos, sem similar nacíouaí registrado, neste descritos. consignados à emprêsa "Hora Norte Relógios .-0- Instrumentos Ltda." d- Garanhuns, Estado de Pernambuco e
ctestinados a munstrra, comercio, exportação e Importação de relógtos e
instrumentos de indústria mecânica fina de precisão;
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que constada Exposição de Motivos em
que o Supermcendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
.ért. lQ Fica declarada pri-oritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeit de isenção de impostos e taxas federais, exceto a taxa prevista
no Decreto-lei nv 8::l, de 26 de dezembro de 196-6, art. gQ, a importação de
equipamentos novos sem similar nacional registrado, a seguir descritos e
consignados i emr-rêsa "Hora Norte - Relógios e Instrumentos Ltda..
de Garanhuns (Pt:,):

I

Quantid·3.de! Valor Total
a ser
f

Especificação

Item

Importada

.

,, cnI

uss

I

Prensa, ESSA, tipo BH 30 to, corpo da I
prensa com quatro colunas, constru- i
çâo rtgtda.
Acoplamento de fricção I
sir.cromzacto. com freio para fun-J
ctonamento continuo acionado por]
meíc de pedal, com jôgo de ferra-]

mantas -

Motor Elétrico de

o HPI

1,;,B69

ATOS DO PODER

Especificaçao

ItArll

P~'e~!I:;"

9

lO

I
i
jQuantidade i Valor total
I a ser
I

i importada I CIF' US:S
~~~-,-I_
I

ESSA tipo RB-9; para repas-

sul". para corte vibratório.

d

34'[

EXECUTIVO

Dísposí-

tívo vibratório embutido no corpo
- principal. Acoplamento mecânico de
chaveta plana para natidas isola-]
das ou íunclonamento continuo.
Motor de velocidade fixa para o
corpo central e' o dispositivo vibratório - Motor elétrico de 2 HP "
t"~E;';1Sa ESSA, tipo RB-l1, para repasser, para corte vibratório. Dis-positrvo vibratório emoutdo no corpo
prmcípal. Acoplamento mecânico de
cnuveta plana para batidas isoladac ou funcionamento' continuo. Moto- com velocidade fixa com polia
para" correia em "V" para o carpa
principal - Motor de 6 HP
.
Maquina- de precisão para endireitar
Schubert, modêlo WM 1/220, com
largura de passagem de 220mm,
para materiais de 0..3 a Bmm de espessura -Motor elétrico de 2,5 HP
Maquine rebítadeíra rotativa "Schaad"
de precisão para rebítagem fina
S5&C, completa com dois motores,
com as respectivas flanges e engrenagenl5 redutoras. '~."."' ... ""'"
Instalação de lavagem com vapor trtclaraetileno. tipo Perfect, equipada
com tina de decapagem, interruptor de contato com pressão, bomba
auto aspirante Te 41, etc. Além de
um motor elétrico de 0,75 HP e um
outra de 0.25 HP,
:' .
Spíromatíc completo com acessórios,
aparelho eletrônico para aferição de
volantes e espirais
.
Ohronografio Record, aparelho eletrônico para controlar as marchas dos
relógios . . ."
.
Ohronogratío QUicktest, aparelho eletrôntco para controlar .a marcha dos
reíóg íos com microfones de pinça
Magnomàtíc ~20 volts, aparelho para a
desímantaçâo
..
.
Amphscop L com microfone de pé ...
Máquina
semi-automática
"Jema".
para equilibrar os volantes sem parafuso, completa com motores elétricos para 220 volts sendo um tipo
KM 70/30 e Um síncrono tipo SY .
Máquina de lavar automática "Jema"
modêlo 84 - ' 220 volts, comportando
quatro banhos e secagem a ar
quente forçado. Acompanha jogos

7.515

12.H38

1

4.35{)

3

2.629

1

1.295

2

4.248

3

1.315

3

1.502

1

47

1

9.95

2

1.475

348

tATOS

Item

no PODER EXECUTIVO

Especificação

I
I
I Quantidade I Valor total

I·. CIF

a ser

I importada
I

I

I

de cestas, porta-cestas e duas tam-]
pas ou coberturas. Possui a má-I
quina três motores elétricos, um I
para 220 volts tipo 70/20 com redu-I
ter, um para 220 volts tipo 65140 . A.I
UIT para 220 volts que movimenta 01

14

15

Bo~~~ti~~~~~i~a'18 to',' 's~~' '~~'to~:' i~~1

ctuíndo acessórios usuais para íns-]
talação a vácuo em 20 pontos dei
trabalho . . ,. '
I
Projetor Acheváge P··50-C, iluminação [
para díascopía, ampliação 50 vêzes I
completo com instalação pneumática I
e mesa de trabalho para um
bre de referência e um - dlspositio
adicional . . . .
,
Projetor para perfis MPI, padrão A,I
diversas ampliações, instalação sõ-l
mente para díascópia, Com acessó-]
rios normais, completamente -equi-I
pado, ajustado e pronto para fun-]

US$

I

,
3

2.367
I

1

854

1

2.445

1

743

1

70

cali-I

16

17
18
18

APi;~rha[ -'-par~ , c';~t;~!~r"'~' '~;t~~~~'~1

mento das caixas _de relógios - Vacuum-Erem-Bergeon, ref. 2,684",
Instrumento _ para instalar os vidros
inquebráveis simples e COm .anéís dei
tensão Bergeon, rer. <6,020- A "",. I

I

InS~~~~aesnt(ru~~gz ,3,0,',3.0.0:" ~~~~ ,_~~~~~~~I
Dinamômetro "CARY WM-2", motori-i
zado com acessórios, acompanhado '
com quatro jogos de mostradores el
molas padrão 1..000-1.800/2,500-1
7,500 g., Um jôgo de 26 limitadores
0,5 de zmm. um jôgo de 21 luvas de
redução ~ 6,16mm, um jôgc de oito I
luvas de red . ~ 16,5-20mm, pinçai
grande concêntrica e caixa para!
acessórios , . . , " .. ""'.",' .. '" I
Máquina para pôr em movimento ai
chapa dos volantes e das rodas, carril
dispositivo de projeção de aumento I
20 ou 40 vêzes o carregador para I
evítar a danificação dos p i nos, I
Para corrente de -220 volts, com to-I
dos os acessórios, Um motor stn-:
crono tipo 395/5 watts para 2'201
volts, .. ,_ "
,.,
"
,:
Prensa para espirais tipo soe modêlo]
PH-2, Essa prensa é fornecida em]
cinco peças separadas ."""", .. , I
I,Aparelho "Reglomat-144" para con-]
I ' trôle da reconstituição e do movi-I
I menta dos relógios automáticos. I

1

5

II
I

37
226

I

21

23

1.310

1

I
•

1
1

II
II
I

1.542
3.516

349

ATOS DO PODER' EXECUTIVO

Item

24

25

II

\I,' Quantidade
\ Valor total
a ser

Especificação

1
I
I

I importada I CIF US$
I
I
I
I

[Funciona com corrente alternada dei
I
220 volts e possui um motor "Re-I
I
glomat" especial .. :
,
1
I Mesa para galvanízacão. tampo de aço]
i
superior V4a, estrutura esmaltada.]
capacidade para 12 bacias. Dímen-]
sõea da mesa: 2,9 x '0,9m
1
Frezadora Universal Acíera no F'3]
Execução padrao,deslocamento au-]
tomátíco do, quadrante horizontall
nos dois, sentidos, oito velocidades
do eixo 100/2.000 'rçmrn. com vários acessórios inclusive dois moto-I
res elétricos - Um motor. trffásico]
c/0,7'5/2 cv e Um motor parai
bomba

26

1

1

1

28

29

30

Plainadorade precisão totalmente hi-I
dráulica. tipo MHP 500 com instala-I
çõea elétricas completas, com condutores de pressão 'e blocos de dístribuíçâo, recipiente de óleo com duas I
bombas de pressão e motor' de 0,751
HP. .Corredíça vertical com motor
elétrica de 2,5 HP
~
]
Furadeira coordenadora de precisão I
"Hauser" tipo 2A3 com os seguín-]
tes acessórios; um motor de aclc-]
namento principal de 0,35 HP, uml
motor elevador. de 0,15 HP, ferramentas para riscar, relógios de me-I'
dição, cabeçote divisor, uma placa
de três castanhas, dispositivo copiador completo,etc.
'I'ôrno para rerramenteíro Schaublln]
102-80 de alta - precisão. Possui o I
mesmo equipamento normal além de
dois motores especiais de duas velocidades: 75-0/3.000 rpm . sendo um]
1

4.308

I

i
I
I

1

I
I

6.282

1

I
\
I

796

II
I

I

I
I
1.

\

1.220

1

1
\

I
I

1

I
I
\
I
I
I

7.517

I

1

I

de 0,5 HP e outro c.e 1,25 HP

1

I

I

c::sa~o~r:s~~~ ..r.e~~~i~~.~~~~.~e.. ~~~~ I

409

I
I

í

Máquina de precisão para retificar e I
lapidar. para .ferramentaa de metal!
duro, tipo AB-175 - sem motor po-]
rém COm os SegUintes. acessó.rios:
bomba motriz e rebolos com pó de
diamante, duas chaves protetoras doi
motor, um eixo de prolongamento, I
Um suporte completo para bits, umal
bomba graxeíra, etc., e os aeguíntes acessórios especiais: um dispo-I
sitivo para retificar o canal quebrai

I

I
I
i

I

Amoladora de brocas a m e r c a n a s]
Omsten Oô-üsrcompleta. Cód. nor-]
mal de 03-6B e 05-8
I

27

I

i
1

I
I

11.421

I
I
2

I

4.4444

35Ó
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I
Item

I Quantidade

Especificação

I . a ser
I Importada

II Valor total
CIF

US$

I
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I

31

32
33

34

35

I

Dispositivo pere..» ensaio de dureza I
"Hauser" tipo EP, completo com tOM:
dos os acessórios normais inclusive!
motor elétrico para 110 volts, mono-I
fásiec e mais alguns acessórios espe- ~
cíaís como: base de chapas metálí- I
cas, pirâmide de diamante. vicsers I
1369, escalas Vickel's, placa padrão:
para aferição etc. . .. ,
I

2.669

Microscópio de medida para' oflcína]
ISOMA M-I03 com acessórios nor-]

1. 5L8

~
mais e especiais
Forno elétrico de banho de sal tipo!
4'SP15, temperatura. m á x i f i a .de]
4159 C, carga ligada 6 KW, comi
painel elétrico, um cadinho de Çjj
150mm, recipiente para água de reg':' i
fríamento etc. ,
-·1
Forno basculante e I é t r i c o, tipo I
RB-2,9009 C._ 2,3 KW, 220 volts, com-]
pleto com todos os acessórios ..... I
Gerador _de gás de proteção, tipo Meti
17 completo com acessórios, 4,5 KWi
para 380 volts e purificador de gáSI
tipo 8M6 completo com dispositivo
para remoção de enxõfre, 8009 C,

1.2 KW para 220 volts "

---

Total

".. "

.... ,....

II

L282
2.179

1

..1

2.190
112.429

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a .maquínaría, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que trata.
o presente Decreto. para ser examinada pela Alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime
tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular nv 16, de 28 de
agôsto de 19S8,4(J Sr. Ministro da Fazenda.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas. as dísposíçõea 'em contrário.
Brastlía, 6 de fevereiro de 1-958: 147Ç1 da Independência e 809 da
República.
A, COSTA E SILVA

Antônio Delfim tceu:
Afonso A. Lima

DECRETO N9 62. 230

~ DE

6

DE FEVEREIRO DE

1968

Retifica o Decreto nv 58.880, de 20-7 -66, que declarou prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção de taxas e impostos federais; a importação de equipamento nôvo consignado à emprêsa "Com-:
panhia Alafloana de Rações Balanceadas ~ CARB", de Maceió Alagoas.

O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 83, item II, da Constituição e nos têrmos do Artigo 18, da-

Atos

DO

PODER EXECUTIVO

Ler n» 3..692, de 15 de dezembro de 1959 e tendo em vista o que expõe a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Artigo 19 do Decreto nv 58.880, "de 20.7.66, na
parte descrttiva do equipamento cuja importação é reconhecida prioritária
para o desenvolvimento do Nordeste, observando-se a seguinte especlficaçâo:

Item

Quant.
a ser

Especificação

ín.poa-tada

!Valor Total
) CIF USS

-~~--,-'~--'-----------'--'--"------~---"---'-"---~--

I

1

;1

prensa marca Kahl, tipo "KahIadus", modelo 400 para fabricação i

1 r uma)

de prensados de ração-animal, com 3':
(três) matrizes perfuradas, completa.]
porém sem motor. Fabricante: ...
AMANDUS KARL NACRF -

Ham-:

burgo - Alemanha Ocidental. Peso
bruto 1. 370 kg, pêso líquido 1. 250' kg

I

1

j. 2.515.46

2.515.46

TOTAL

Art. 29 aete Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 6
da República;
A.

COSTA

de fevereiro

de

1968;

1479 da

Independência

e 800

E SILVA

Antõn{o Delfim Netto
Afonso A.' Lima

DECRETO N° 62. nl -

DE

fi DE FEVEREIRO DE 1968

Hetl!1Ca c Quadro ele Persciü du Caixa Económica Federal ae Minas Ger'1.is;

o Presidente da Rapúbnca, usando da àtrlbulção que lhe confere o
art. 83, item II, da Constituícâo, e tendo em vista o disposto no. ar! . 19
da Lei nc 4.345, de 26 de junho de- 1964, e art. 56 da Lei nv 3. 780, de 12
de julho de 19'60, combinado com os Decretos ns. 48.921 e 48.923. amuos
de 8 ae setembro de 1960, decreta:

Art. 19 Fica rcüncaoa, na forma do anexo, que constitui parte íntegran te . dês te Decreto, a . classifícaçâo dos . cargos e funções do Quadro de
Pessoal da Caixa Econorníca Federal de Minas Gerais, aprovada paro
Decreto nv 60.4'70, de 14 de março de 1967.
Art. 29 A despesa com a execução dêste decreto será atendida pelos
recursos próprics da Caixa Econôrmca Federal de Minas Gerais.

Aros na PODER EXECUTiVO
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Art. 39 âate Decreto entrará em vigor na' data de sua publicaçã-o,
revogadas' as disposições em contrário.
Brasilía, 6 de .í'evereíro de
República.

19-68;

1479

da' Independência e 809 da

A. COSTA E SILVA

Antonio Delji1n Netto

o anexo, a que se refere o art. 19 foi publícac'o no D. O. de 13 de fevereiro de 19GB.
DECRETO NQ 62.232 - DE 6
FEVEREIRO DE 19.08

DE

Cria' a Comissão Ititerminieterial '>ôbre a Exploração e utilização do
Fundo dos Mares e Oceanos.

o Presidente da R-epública, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, Item

ut.

da Constituição;

Tendo em vista a convenlêncía de
formular a política brasileira sôbre a
exuíoraca., ç ltLizaçãc para fins eC0-·
nômícos ,'7 estratégicos do fundo ,j03

mares e cceenos, além das plataformas continentais;
Considerando a necessidade de que
da formulação d.l-,S.'') política participem diversas agências do Governo, que
têm áreas especificas de Interêsse no
assunto;
Decreta:
Art. 1ÇI Fica criada a Comissão In-.
termínlstertal sôbre .a . Exploração e
utilização do Fundo dos Mares e
Oceanos (CIEFMAR), com sede .no
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 29 Compete à Comissão tratar
de todos os aspectos da questão da exploração e utilização do fundo dos tnare;ce oceanos, além dos limites da píatafcrma continental, cabendo-lhe, entre outra-s, as seguintes atribuições:
a)
proceder a um .evantamento
exaustivo de Informações eôbre atividades e planos de entidades relevantes para a matérfa.. bem como da-legislação brasuelra r-el'tJ,nente,e suometer recomendações sôbre nova legislação que ,se "aca necessária;
b)
preparar subsídios para as negocíações de que o Brasil partdcíp s,
em 'conferências ou organismos internacionais, sôbre .o assunto;

c) assessorar as autoridades competentes e entidades prwadaa Interes-.
sedas em questões relacionadas com a
exptoraçâo e utilização do fundo d05
mares e oceanos:
d)
estudar os meios de incentivar
a formação de pessoal adestrado nos
pr-oblemas 'da explo-açâo e utilização
do fundo dos mares e oceanos - em
seus aspectos político- [urtdlcos, mí.ítares estratégicos, coonômlcos, geológí-.
cos mineralógicos, etc;
e)
promover a pesquisa do fundo
do mar e do oceano, além da plataforma continental brasileira, visando à
conclusão de -um inventário preliminar das riquezas que contém.
Art. 311 Sao membros permanentes
da Comissão:
1 -

O Secr etarfo-Geral Adjunto pa-

ra Organismos Internacíonals do Mlmstérío das Relações Exteriores;
11 - . Um representante da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional;
111 - Um Representante do Estado1\I.1.aior das Fôrças Armadas;
IV - Um Representante do Ministério da Marinha;
V - Um Representante do Mm'etéIio da Agricultura;
.
VI - Um Representante do Ministenc das Minas e Energia;
VII - Um Representante do Ministério do Planejamento;
VIII - Um Representante do Conselho Nacional de 'Pesquisas;
IX - Um Representante da Comissã-o Nacional de Energia Nuclear;
X - Un, Representante da PETROBRAS.
§ 19 Os representantes acima enumerados serão Indicados pelos titulares dos órgãos a que pertencem e
poderão ser substituídos, em seus tmpedtmentos eventuais, por suplentes
desígnadca pelos mesmos titulares;

ATOS DO POnER EXECUTIVO

29 A Comissão, por proposta de
seu Presidente, poderá convocar, para
participar de seus .rabafhos. representantes de órgãos da administração
federal estadual e munícípal. bem ':;0,
mo sociedades de economia - mista, e
particulares, cuja presença seja necessária ao desempenho de suas atribuições.
Art. 49 O gecretárto-Geral Adjunto
para Organismos Internacionais exercerá a presidência- da oom'seüo.
Art. 59 A Divisão das Nações unidas do Ministério das _Relações Exteriores atuará como secretaria 'I'écntca
e Executiva _da Comissão.
Parágrafo único. Compete ao Chefe
da Divi.são das Nações Unidas a função 'de secretário Executivo da 00mtssão.
Art. 69 Compete à Secretaria Executiva, sob a orientação e coordenação
do Secretário Executivo e a supenntendência do Presidente da Comissão:
a)
proceder a. estudos e-prestar informações sôbre _os' assuntos da competência da Comissão;
b) executar os trabalhos que lhe forem solicitados pela Comissão; .
c)
exercer tôdas as demais fUTIM
cões neceasárlas ao perfeito funcionamento técnico e administrativo da
COmissão.
Art. 79 As despesas de funcionamento da Comissão serão atendidas,
no exercício de 196,8, e no que couber,
pelas rubricas apropriadas do 01'9,9-menta do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 89 A partdr de -1969, constará
da proposta orçamentária do Ministério das Relações Exteriores rubríoa
para atender às despesas de funcionamento da Comissão.
Art. 99 nste Decreto entrará em vígo, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6' de 'fevereiro de 1968;
147 0 da Independência e 809 da
República.
ê

A. COSTA E Sn.VA

Auçusto

Hamann
Raâenuúcer
Gríineuxüâ
Sérgio COrreaAjjonso ·da CostaIvo Arzua pereira
roee Costa Cavalcanti

neuo neurõo

DECREI'ü Nv 62.233 ,.

353
re 6 DE

FEVEREIRO DE 1968

Delega competência ao Ministro àa
Faeenâa para ex,tinguir ExatorioJ
Federal ou transjerir sua sede.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe-re o
artigo 83, item r r, da constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos 1-1 e 12 do .Decretc-Ieí nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
.art, 19. E' delegada eompetêncta
ao Ministro de Estado da Fazenda
para, de acôrdo com o disposto no
§ 49 do artigo 10 da Lei n« 4.503, de
30 de novembro de 19M, e mediante
proposta justifi-cada do Departamento de Arrecadação à Direção-Geral
da Fazenda Nacional, extinguir Exatoria Federal cuja manutenção -nâo
mais se justifique ou transferir a sua
sede para outro Município no mesmo
Estado.
parágrafo único. A Exatoria transferida manterá a mesma .lotaçâo, que
somente poderá ser modífícada pelo
Ministro' da Fazenda, mediante proposta justificada do Departamento de Arrecadação à Direção-Geral
da Fazenda Nacional.
Art. 29. A Exatoria transferida na
forma do artigo anterior terá sua
jurisdição fixada pelo Departamento de Arrecadação.
Airt.. 39. A -Exatoría transferida de
acôrdo com êste decreto adotará o
topônímo do Município em que fôr
fixada a sua nova sede.
Art. 4,g. O Diretor-Geral da Fazenda Nacional baixará os atos complementares necessários à efetivação
da extinção ou da; transferência de
Exatorlas Federais.
Art. 5Q • ãste decreto entrará em
vig-or na data de sua' publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Deljim Netto

354
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DECRETO N9 62.234 -

DE

7

DECRETO N.9 62.235 - DE 7 DE
F::::VEREm.O DE.1Eeê

DE

FEVEREIRO DE 1968

Exclui do enquadramento provisório
do pessoal do _Ministério da Agri-

cultura, de que trata o' artigo 23,
parágrafo único, da Lei n 9 4.069, de
11 de junho de 1962, em decorrén-:
cia de' irregularidades apuradas, os

cargos e respectivos ocupantes, que
especifica.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituieão

e

tendo em vista proposta do, Mfnis'tério da Agricultura, constante 'dos "Processos DASP números 11.342 e 11.666
de 1967, decreta:

Art. 1° Ficam excluídos do enquadramento prcvísôrfo do .pessoal benef;·ci,ad o pelo artigo 23, Parágrafo único, da Lei nv 4.069, de 11 de junho

de-1962, do Mmlstérro da Agricultura,
os cargos e respectivos ocupantes
constantes da relação anexa, em de~
corrêncía de irregularidades apuradas
quanto à falta de requisites legais
para o aproveitamento.
Parágrafo único. O pessoal a que
se refere êste artigo consta do enquadramento provísórlo, aprovado pela extinta Comissão de Classífícaçâo
de Cargos, por proposta do Minlstério da Agricultura, nas Resoluções Especlais números 146, de 8 de abril de
1963, publicada no Diário Oficial de
17 de abril de 1963, e 174, de 3D· de
agôsto de 1963, publicada no Diário
Oficial de 6 de setembro de 1963.
Art. 29 ests Decreto entrará em vígcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrano
Brasília, 7 "de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.
A. COSTA E SILVA

Ioo Arzua Pereira
Helio Beltrão

A. relação anexa a que se refere
o art. 19, foi publicada no D.O. de
12 e retificado no de 16 de fevereiro
de 1968.

Altera dispositivos do Decreto. número
60.079 de 16 de janeiro de 1987,que
aprovã. o "Regulamento GelaI do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia" e dá outras .proniâénciae.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe contere o-artigo 83, item II, da Constituição, decreta:
Art. 1'? Os artigos 19, 69, 12, 13, 15,
16, 17,20, 21, 37, 83, 106, 112 e 12,Od;)
"Regulamento Geral do 'Plano de Va.,
lorfzaçâo Econômica da Amazônia".
aprovaco q.eto Decreto n.c 60.079, de
16 de janeiro de, 1967, passam a vigorar .com a seguín te redação:
"Art. 1.9 O Plano de' Valorização
Econômica da Amazônia, elaborado
com base na Constituição Federal e
regido, principalmente, pelas Leis numeros 5.122, de 28-9-66 - 5.173, de
27_10_66 - 5.174, de 27-10-66 e 5.374,
de 27_12_1967, obedecerá às disposi-ções do' presente Regulamento."
"Art. -65' Constituem recursos para
a execução do Plano de Valorização
ECOnômica da Amazônia:
a) os recursos da SUDAM (Leinú_
mero 5.173-66 - . artigo 20, com a
nova redação que lhe deu a Lei 5.374
de 1967, artigo l,lt);
b) os recursos do Banco da Amazônia S.A. que se integrem nó planejamento .Cl.eí n.c 5.122-pft ~ artigo
4.9. "caputvj :
c) os recursos dos órgãos de adrrrl,
níatraçâo centralizada e descentralizada vinculados ao Plano na forma
dêste Regulamento (Lei n.c 5.173-66
~ artigo 6.9 § 1.9);
d) os depósitos decorrentes de de,
dução do jmpôsto de Renda e outros
estimulas fiscais destinados a Investí.,
mentes privados na Região, na -forma
dêste Regulamento (Lei n.c 5.173-66
~ artigo 45. alínea e, com a nova redação -que lhe .ccu a Iet .»,« 5.374-67
- artigo 1.9 - lei 5.174-66 - artigo
7°) .
.
"e/ os recursos do Fundo para rn.
vesttmentos Privados no Desenvolvimento da Amazônia (FIDAM) (Lei
n95,'173-66 - artigo 45, com 'ar nova'
redação -que lhe deu a lei 09 5.374,.67
-....:.. artigo 1.(1);
j) os recursos de qualquer natureza
ou fonte nacionais, estrangeiros ou
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in ternacíonaís. . que venham a ser obtidos por quaisquer dos
agentes -do
plano, para aplicação em. programas e
projetos a êste vinculados (Lei número 5.173-66 art. 23; Lei número 5.122-66 - artigo 2Q, alínea c
e artigo 11)".
"Art. 12. São órgãos da SUDAM
(Lei n.s 5 .1'73-66 - artigo 11 com
a nova redação que lhe deu a Lei no
5.374-67 ---;- artigo 15'):
I - Conselho Deliberativo;
II - Secretaria Executiva, íntegra,
da de Unidades Administrativas."
"Art. '13. Compete ao Superintendente o exercício dos podêree que a
legislação e o Regimento Interno da
entidade lhe confertrem e especificamente:
I - Praticar todos os atos necessá.,
rios ao bom desempenho (ias _atribuicôes ccnr ermas à SUDAM. (Lei númeto 5.173-66 - artigo 13 - annea a
com a nove redaçào que lhe deu a
LeI n.v 5.374 - .artago r.vr :
II - Encaminhai:' ao Ministro deEstado Ó Regrmento Interno e estrutura da Secretaria Executiva para homologação (Lei n.v 5.173.66 c..:... artigo

~~i:i~1an~9 ~~~:6~o~ ~~~~,~ã~.~~da

III - Representar a autarquia ativa e passivamente em JuiZO e fora
dêle (Lei n.c 5.173-66 - artigo 13,
alínea e com a' nova redação que lhe
deu a lei n.c 5.374-67 - artigo 1.9 ) ;
IV - Articular-se com o Ministério
do Interior, em todas as etapas relativas à elaboração do Plano de Valorização Econormca da Amazônia e
suas revisões anuais, para o fim de
-sua oompattbülzaçào com. a polítdea
geral do Govêrrio no respectivo Setor
(Lei n.v 5.173-66 - artigo 5. 9 ) ;
V - Submeter à aprovação do Pre.
sidente da República, através do Ministério do Interior o. Plano e sua!':
revisões anuais (Lei n.c 5.173-66 artigo 5,9);
VI Celebrar acordos, contratos,
convênios ou outros atos "da mesma
natureza, com entidades nacionais,
internacionais, ou estrangeiras, na esfera de sua competência (Lei número
5.173-66 - artigo 13, alínea e);
VII - Fixar os níveis. salariais do
pessoal que prestar serviços à SUDAM
sem obrigatoriedade de 'observância da
nomenclatura, niveís salariais e .símbolos previstos no Serviço Público Pe-
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deral, respeitado, contudo, o mercado de trabalho e ouvido o COnselho
Deliberativo (Lei n.v 5,173-66 - artigos 17, alínea d e 43, com as novas
...r edações, que lhes deu a Lei número 5.374-97 - artigo 19);
VIII - Autorizar despesas de pronto pagamento até 5 (cíncoj vezes o
valor ao maior salarío-mmtmo vígen.,
te no PaIS (Lei n.v 5.173-65 - artigo 28);
IX - Dispensar licitação e contrato
formal para a aquísíçâo de material,
prestação de serviços,
execução de
obras ou Iócaçâo de imóveis até qui-nnentas (500) vezes o valor do maior
salárro.mmímo vígen te nu pais (Lei
~U) 5,173--66 artigo 35);
X -- Apresentar ao Tribunal de
Contas da União, até o dia 30 de junho de cada ano, a prestação de contas correspondente à gestão admtnís.,
tratava do exercício anterior (Lei nú.,
mero 5.173-66 - artigo 36);
Xl - Solicitar, através do Mínlstério do Interior, a garantia do Tesouro Nacional para. as operações de cré,
dito Interno ou externo contratadas
pela SUDAM para a realização de
obras e serviços básicos previstos no.
Orçamento do Plano (Lei n.c 5.173-65
- artigo 23 e .§ .1.9) ;
XII - ptxar tabela de emolumentos
dos serviços prestados pela SUDAM a"
partaculares. após aprovada pelo Conselho Deliberativo (Lei 1}9 5.173-66 -,
artigo 24 parágrafo único é Lei número 5.374-67 - artigo 4.9);
XIII - Criar Unidades Administrativasna forma dêste Regulamento
(Lei n.c 5.173-66- artigo 48, com a
nova redação que lhe deu a Lei número 5.374-67 - artigo 19);
XlV - Praticar todos os atos relativos ao pessoal da SUD"AM. díretamente. ou por delegação, ínclusíve autorização para viagens a serviço mís..
são ou estudo em qualquer ponto do
Território Nacional;
XV - Autorizar o pagamento de
hospedagem, diárias e ajuda de custo
ao pessoal de que trata o item ante,
rior;
XVI - Designar e instruir os representantes da SUDAM nas Assembléias
Gerais 'das Sociedades Anônimas de
que seja aeíoutsta;
. XVII - Propor os nomes dos representantes da SUDAM nos Conselhos
Fiscais das Sociedades Anônimas das
quats deva participar, em especial o
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Banco da Amazônia S.A., na forma
dos respectivos estatutos (Lei número 5.122_66 - artigo 7.rn;
XVIII - Designar o representante
da SUDAM no conselho Técnico
Consultivo do Banco da Amazônia
S.A. (Lei n.v 5.122-66 - artigo 85',
parágrafo único, alínea a);
XIX - Indicar ao Presidente . da

República nome para Secretário Executivo da SUDAM (Lei n.c 5.173-66
- artigo 12, parágrafo único);
XX - Propor ao Ministro do In-

terior a fixação de diárias aos mem,
bros do Conselho Deliberativo, nu
forma dêste Regulamento (Lei número 5.173-66 -artigo 15 § 2.9 e Lei
n.c 5.374-67 - artigo 4.9) ;
.
XXI -

Apresentar ao Ministro da

Fazenda, até primeiro (1 Q) de março
de .cada ano, a relação de cinco (5)
nomes dentre os quais a AssembléiaGeral Ordinária do Banco da Amazônia S. A., elegerá um membro efetivo representante da SUDAM e o
respectivo suplente do Conselho .sts,
cal dêste (Lei nv 5.122-66 - art. -79);
XXII - Indicar representantes da
SUDAM no conselho da Política
Aduaneira, .atravéa de um membro
efetivo e um suplente (Lei n.c 5.173-66
- artigo 62);
XXIII - Fixar e delegar atribuL
çõea ao Secretário Executivo na -for~
ma dêste Regulamento (Lei n.c 5.173
de 1966 - artigo 13, com a nova redação que lhe deu a Lei n.c 5.374-67
_ artigo 1.9) ;
XXIV - Em relação ao Conselho
Deliberativo:
a) apresentar perfódícamente rela.,
t6rios referentes à execução do Plano .ü.eí n.v 5.173-66 -artigo 14, alinea b, com a nova redação que lhe deu
a Lei n.95. 374-67 - artigo 1.9) ;
b) enoamínhar.Ihe
o orçamentoprograma da autarquia (Lei número
-5.173-66 - artigo 14, alínea c, com
a nova redação qué lhe deu a Lei
119 5..374-67 - artigo 1.9);
c) provê-los dos meios administrativos e financeiros necessários ao seu
funcionamento (Lei n:9 5.173-66 artigo 15 § 3.9); ,
d) fazer executar
ou encaminhar
as suas Resoluções (Lei nv 5.173-66 artigo 41);
e) submeter" o orçamento da SU_
DAM e os programas de aplicação
das dotações globais e os recursos sem
destinação prevista em lei (Leinúmero 5.173-66 -:-= artigo 17, alínea l e

artigo 25 e Lei n.c 5.374-67 - artigo 4.9);
f) propor, justificada e específíca-,
mente, a efetivação de empréstimos
no Pais _e no exterior para acelerar
ou garantir a execução de programas
ou projetos
integrantes do Plano
(Lei n.c 5.173_66 ....".. artigo 23 e seus
parágrafos e Lei n.c 5.374-67 - artigo 4. 9 ) ;
g) propor a firma ou firmas auditoras a serem contratadas para efeito
dE: fiscalização e contrôle de aplicação, de recursos da SUDAM e dos
atos de sua gestão (Lei n.c 5.173,,65
- artigos 30 e 31 e Lei n.c 5.374--67
- artigo 4.9) ;
h) apresentar relatórios anuais (Lei
n.c 5.173-66 -artigo 17, alíneag e
Lei n Q 5.374-67 - artigo 4.9 ) ;
i)' apresentar balancetes semestrais
e balanço anual da Autarquia (Lei
nc 5.173-66 - art. 17, alínea h e Lei
nc 5.374-67 _ artigo 4 9) ;
j) encaminhar, para apreciação e
aprovação, a estrutura da Secretaria
Evecutíva da Autarquia, bem como
seu respectivo Regimento Interno para posterior homologação do Ministério do Interior (Lei nc 5.173"':'66. artigo 17. alínea b com a nova reda,
ção que lhe deu a Lei n.c 5.374-67 artigo 1.9) ;
l) propor alienação de. bens móveis
e imóveis integrantes do patrâmôrúo
da Autarquia (Lei n.c 5.173-66 - artigo 33, e seu parágrafo e. artigo 17
- > letra "j");
m) ouvi -lc sôbre fixação dos níveis .salariaís do pessoal que prestar
serviços à ,SUDAM (Lein9 5.173-66
- artigo 17, alínea d e artdgo 43 ooma nova redação que lhes deu a Lei
n.v 5.374-67 _ artigo t.er :
n) submeter, previamente, a fixação
de emolumentos dos .servíços presta-dos pela SUDAM a particulares (Lei
n.c 5.173_66 - artigo 24, parágrafo
único) ;
o) propor a declaração de prioridade .para empreendimentos relacionados ao desenvolvimento da Região
(Lei n.c 5.173-66 -r- artigo 46 - alinea a);
p) propor as normas' que deverão
oriental' a assistência técnica e finan
ceíra que a SUD AM prestar. para o
conhecimento e o aproveítamento das
recursos naturais da Amazônia, diretamente ou através de entidades públicas federais. estaduais ou' munící-.
pais, ou sociedade de economia mls-
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- artigo 39) ;
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Ministerial ou de autortdade vecuívalente pela forma e duração que Iôr
estabelecido em Regimento (Lei n.c
5.173-66 - artigos 14, alínea. e e, 15,
parágrafo 1.9, com a nova redação
que lhe' deu a Lei n.c 5'.374-67, artigo

aprovar, por delegação e ad reDeliberativo,
projetos que interessem ao desenvol1.9) •
vimento da Amazônia tendo 'em vis.
ta a concessão de benefícios fiscais
§ 3.9 As despesas de transporte e
ou colaboração financeira, na forma
hospedagem pelo comparecimento dos
das leis em vigor e dêste Regulamen- membros do Conselho às reuniões
to, devendo, porém, quando for' oca.. dêste órgão serão custeadas pela SU80 de rejeição, transferir a decisão
DAM, na forma e limitações previstas
diretamente ao Conselho (Lei númenos parágrafos anteriores.
9
ro 5.374-67 - artigo .5 ) ;
§ 4.9 O Superintendente da Supe..
XXV -. Exercer as demais atríbutrlntendêncla do Desenvolvimento da
ções inerentes à função e não espeRegião centro-Oeste (SUDECO) pocificadas neste Regulamento.
derá participar, sem direito a voto,
das reuniões do Conselho DelíberatdParágrafo único. Deverá o Bupertn-.
vo, e manifestar-se sôbre os projetos
tendente da SUDAM
submeter ao
de incentivos fiscais pertinentes à
conselho Deliberativo da entidade, em
área comum."
sua prímelra reunião após a sua
aprovação, os projetos a que se refere
«Art. 16. Compete ao Conselho Dela alínea q do inciso XXIV dêste
líberatívo:
.
artigo (Lei n.o 5.374-67 - art. '5.9 -I - Acompanhar a execução do
parágrafo único).
Plano de Valorização Econômica da
Art. 15. O conselho Deliberativo é
Amazônia através de relatórios peintegrado pelo Superintendente da
rfódíccs apresentados pelo superinSUDAM, pelo presidente do Banco da
tendente (Lei n.v 5.173~66, artigo 14,
Amazônia S. A. por um representan.,
alínea b com a nova redação' que lhe
te do Estado-Maior das Fôrças Ar
deu .a Lei n.c 5.374-67 - artigo 19);
madas, um da superintendência da
II - Recomendar a adoção de meZona França de Manaus, um de cada
didas tendentes a facilitar ou aceleEstado e Território integrante da
rar a execução de programas, pr-ojetos
Amazônia, um do Banco Nacional do
e obras relacionados com o desenvolDesenvolvimento Econômico, um do
vimento da Amazônia (Lei n.c 5.173
Instituto Nacional do Desenvolvímen.,
de 1966 - artigo 14, alinea â, com :1
to Agrário,' um do Instituto Brasinova redação que lhe deu. a Lei· n.v
leiro de Reforma Agrária, um da Fun.,
5.374~67,. artigo 1.9);
dação de Serviço Especial .de Saúde
pública, .um do Conselho Nacional de
IH - Aprovar. normas e critérios
Pesquisas e um de cada Mlnístérfo. a
gerais de análise de projetos e aplica-o
ç â o da legislaçã-o de incentivos fiscais
segulr. mencionado:
e suas alterações, poi- propo-sta do
Agricultura
Comunicações
Superintendente ou do Presidente do
Educação, ,e Cultura - Fazenda
-Bancc da Amazônia S.A. (Lei núMinas e Energia - Planejamento
mero 5.173-66 - artigo 17, alínea f,
Relacões .Exteriores - Saúde -lncom a nova redação que o artigo 1Y
dústrla e Comércio -Trabalho i;'
da
Lei n.v 5.374-B7 deu ao artigo 14
Previdência Social e Transportes (Lei
daquela 'Lei) ;
ri.c 5.173-66 - artigo 16 - com a noIV - Apreciar o 'Orçamento-Prograva redação que lhe deu a Lei núme,
ma da Autarquia (Lei n.c 5.173-66 _.
1'0 5.374-67 - artigo 15').
artigo 14" alínea c, e Lei n.c 5.374:_67;
§ 1.9 Os Governadores dos Estados
artigo 4.9);
e dos 'r'emtõrtos poderão assumir,
V ~ Traçar normas visando a assepessoalmente. sempre que o desejagurar a coordenaçã-o .dos programas
rem, as respectivas representações
dos .organismos federais com' ação na
(Lei n.v 5.)73-66 - artigo 16, pa., Região Amazônica, na forma, dêste
rágrafo úníco) .
Regulamento (Lei n.c 5.173-SB -- ar-,
tigo 29, § 29, e .Leí n. 9 5 .374- 67 -.ar§ 2.9 Os representantes dos órgãos
,
e entidades mencionadas neste arti- tígo 4.9);
go serão escolhidos entre seus serVI - Aprovar convênios. contratos
vidores e designados através 'do ato
eacõrdos celebrados pela SUDAM .o
q)

ferendum do Conselho
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por quaisquer órgãos ou entidades a
ela, subordinados relativos a progra-

mas ou empreendímentos integrantes
do Plano, em especial quando se refe,rirem à execução de obras (Lei nu
mero 5 .173-66 ~ artigo 17, alínea m;
com a nova redação que lhe deu lo!.
Lei n.c 5.374_67 -

artigo lYJ;

VII -

Aprovar o orçamento da
SUDAM e os programas de aplicação
das dotações globais ~ dos recursos
sem destinações' previstas em Lei (Lei
nv 5.173-66- artigo 17, alínea t, cor
a nova redação que lhe deu a Lei número 5.374-67 - artigo 15');
VIII -

Fixar, com base nos parece-

res técnicos submetidos .pelo Superintendente, as prioridades para aceita..
cão e aprovação de projetos ou emprecndímentos privados de Interêsse
para o desenvolvimento econômico da
Região, visando a concessão de be.
netícios fiscais de colaboração financeira na forma da legislação vigente (Lei n.c 5.173-66 - artigo 4.9 e
Leí 11.9,5.374--67 - artigo 4. 9) ;
IX - Aprovar com base nos pa-.
receres técnicos submetidos pelo Su
permtendente, os. projetos de empreendimentos privados, tendo e.m
vista a: concessão de benefícios fía,
cais ou colaboração financeira,
na
forma do presente Regulamento (Lei
TI.O 5.173-66 artigo 17, alínea i Lei nv 5.174-66
artigo 79, § 7 9,
Inciso Ie § 85', Lei n.c 5.374-67
artigo 4.9 ) ;
X,- Apreciar os balancetes sem~s
trais. e o balanço anual da Autarqtúa,
bem como o relatório anual aprasen-.
tado pelo Superintendente (Lei 1111.
mero 5.173-66 - artigo 17. alínea h~
com a nova redação' que o artigo 1.9
da Lei n.c 5, 374~67 deu ao artigo 14
daquela Lei);
XI - Homologar a escolha de firmas 'auditoras a que' se referem os
artigos 30 e 31 da Lei n.c 5.173-66
(Lei n.c 5.173-66
artigo 17. .allnea
c e 30 e 31 com a nova redação que
o artigo 1.9 da Lei n.c 5.374-67 deu
ao artigo 14 daquela LeD.;
XII - Aprovar os critérios de contratação de serviços técnicos ou. de,
natureza especializada com terceiros
(Lei n.c 5.173-66 ' - artigo 17, alínea
e e 40 com a nova redação que o
artigo 1.9 da Lei n.c 5.374-67 deu ao
artigo 14 daquela Lei) ;
XIII - Aprovar o Regimento In.,
terno da SUDAM, bem como suas
respectivas alterações (Lei nc 5.173
-r-.
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de 1966 - artigo 17, alínea b e com
a nova redação que '0 aruígo 1.9 da
Lei n.c 5.374~67 ·deu ao artigo 14 daquela Lei);
XIV - Opinar sôbre a necessidade de pessoal e níveis salariais das
diversas categorias ocupacionais da
SUDAM, inclusive para os encargos de
direção, chería, assessoramento e se-.
cretaríado (Lei n.o 5.113-66 - artL
go 17, alínea d e cem a nova redação que o artigo 1.9 da Lei n.c 5.374
de 1967 deu ao artigo 14 daquela
Lei) ;
XV - Aprovar, por proposta do Superintendente, a realização de operações de crédito, no País ou no exterior, para garantir, cu acelerar a
execução de programas ou projetos
integrantes do Plano (Lei n.v 5.173~66
- artigo ~3 - Lei n.c 5.374-67, artigo 4.9);
XVI - Aprovar mediante parecer
fundamentado do Superintendente,
ccncessáo de garantias de recursos
próprios da SUDAM, ou a solícítacâo
da garantia do Tesouro Nacional para as operações de que trata o incL
so anterior (Lei n.c 5.173-66 - artigo 23, S· 2.9, § 3.9.e § 4.9 - Lei. número 5.374-67, artigo 4.9) ;
XVII --:- Aprovar a tabela de emo.,
Iumentoa dos serviços prestados pela
SUDAM a particularesCLei n.v 5.173
de 1966 - artigo 24, e seu parágrafo
único - Lei n.c 5.374-67 - artigo
49) ;
XVIII - Manifestar-se sôbre os
programas e orçamentos de cada um
dos organismos que atuam na Ama.
zônla, bem .como aferir suas possíbilidades e necessidades. e. analisar 'OS
resultados da execução dos seus programas, com base nos pareceres técnicos dos órgãos competentes da SU-:
DAM (Lei n.c 5.173-66 -r- artigo 29
e seu § 1.9 - Lei n.v 5.374~67 - artigo 4. 9); .
XIX - Aprovar normas, mediante
proposta do Superintendente, para
prestação de assistência técnica e financeira visando ao conhecimento e
aproveitamento de recursos naturais
da Amazônia (Lei n9,5.173-66 - artigo 39 e seus parágrafos - Lei nú-.
mero 5.374-67 - artigo 4.9);
XX Aprovar, por proposta do
Presidente do Banco da Amazônia
S.A., normas e prograinaa.anuaía pa-.
ra operações de. repasse e refinanciamento de recursos do FIDAM pelo
Banco da Amazônia S.A, a outras
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instituições financeiras, assim. como
homologar a concessão de financiamento para projetos superiores em
valor a 6.000 (seis mil) vêzes o maior
salário. mínimo do País, à conta dos
recursos do FIDAM, sem prejuízo das
atribuições do Conselne Monetário
Nacional (Lei n.c 5 .173-66 ~ artigo
46, parágrafo único - Lei nv 5.374-67
.~' artigo 4,9);
XXI ~ Estabelecer normas e críté.,
rios para a emissão de declaração a
ser apresentada à autoridade fiscal
competente. objetivando o reconhecimentó de direito à isenção de Impostos
federais devidos por empreendímentós sttuados na Região Amazônica
(Lei n.c 5.174-66- artigo' 1.9, itens
I e II - Lei n.9 5.374-67 - artdgo
4.9) ;

XXII - sugerir ao -Conselho Monetário Nacional a relação dos produ,
tos regionais que devem ser incluidos
ou eliminados da lista de mercadorias sujeitas ao .ímpôsto de exportação e as respectivas alíquotas (Lei
n.v 5.173-66 - artigo 2.9 e Lei núme1'0 5 .174-66 ~ artigo 3.9 ~Lei número 5.374-67 ......:- artigo 45');
XXIII - Declarar, para efeito de
recusa, o pedido de ísenção e taxas incidentes sôbre a importação de má,
quinas e equipamentos destinados à.
Amazônia, serem êles técmcamente
obsoletos para o fim a, que se 'destinarem, ou serem produzidos no País similares, de modo a atender, em tempo
hábil, qualitativa e quantitatívamen.,
te e de forma econômica" as necessidades da Região (Lei n.v 5.174-66
- artigo 4.9. § 4.9- Lei n.c 5.374-67
- artigo 4.9);
XXIV ~ Autorizar a transferência
para fora da área amazônica, de máquinas e equipamentos, exclusíve motores marttímos, contemplados COm os
favores fiscais previstos neste Regu.,
lamento, observadas as cautelas nele
estabelecidas (Lei no 5.174-66 - artigo 5.'?' § L'? ~ Lei n.v 5.374--67
artigo 4.9);
XXV - Baixar o Regulamento de
definição e disciplina dos serviços bá.
sícos de interesse para. o desenvolvimento da Amazônia relacionados a
energia, ao transporte, às comunicações, à colonização ao turismo, à educação e à saúde pública, e serviços

~o~~,?el~tOteiL~~,? ~'. ~7l:i76~ ~l'~i~t~g~.~T~;

XXVI -:- Estabelecer critérios,· normas, e procedimentos para a delegá-
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a entidades financeiras ou técnicas para a contratação da prestação
de seus serviços, para efeito· de aná,
lise 'de projetos e programas de investimentos que não exijam financiamento bancário suplementar tLeí n.o
5.174-66 ~ artigo 7.9, § 7.9, inciso I
- Lei n.c 5.374-67 - artigo 4.9);
XXVII ~ Homologar a aprovação
de. projetos que se beneficiem de quais,
quer. favores fiscais previstos neste
Regulamento e que impliquem em investimentos totais, iguais ou supertores a 6.000 (seis mil) vezes o mator
salário-mínimo vigente no Pais (Let
nc 5.174-66 - artigo 79, § 89 - Lei
n.c 5.374-67 ~ artigo 4.9);
XXVIII - Autorizar que os depósitos decorrentes da dedução do Impôsto de Renda devido por pessoas
jurídicas para inversão em projetos
econômicos de' interesse para o desenvolvimento da Amazônia, sejam
nêlea aplicadas sob a forma de créditos em nome do depositante, ·reg1strados em conta especial e utilizáveis
na forma dêste Regulamento (Lei' nv
5.174-66 ~ artigo 7.'?, § 10 -..:...- Lei número 5.374--67 - artigo 4.9);,
XXIX ~ Deliberar, por proposta
do Superintendente da SUDAM OU do
Presidente do Banco da Amazônia S.
A., sôbre o cancelamento ou suspensão de favores e benefícios fiscais, administrativos gozados por' qualquer
emprêsa na forma do presente Regulamento e aplicação das penalídaoes
cabívefs (Lei n.c 5.174-66 ~ artigo 7'?,
§ 12 e § 13 - Lei n.c 5.374~67 ~ artigo 4.V);
XXX - Aprovar as, propostas do
Supertntendente relativas à alienação
de bens móveis e imóveis, ações e
partícípaçôes de .capítal. integrantes
do patrimônio da Autarquia (Lei nc
5.173-66 ~ artigo 17 alínea ,1, e artigo 56 e seus parágraf os ~ Lei núme.,
1'0 5.374-67, artigo 4,Q) ;
XX:b'1 - Aprovar, por proposta do
Superintendente, a aquisição de bens
imóveis à conta de recursos da SUção

DAM;
XXXII -

AProvar, por proposta do
Superintendente, a vcrtacâo de Escritórios Regionais (Lei n.v 5.173-66 artigo 9.9,§ 1.9 ~ Lei n.c 5,174-66 artigo 18 ~ Lei n.c 5. 374~67 .;,..-... artigo 4,9);
XXXIII ~ Delegar poderes ao Superintendente para aprovar projetos
de investimentos, resguardada a apre.
cíaçâo a -pcsteriori na primeira reu-.
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mao pelo Conselho (Lei n.c 5.374-67
- artigo 5. 9).
"Art. 17. O Conselho Deliberativo
reunir-se-á pelo menos uma vez- em
cada mês na sede da SUDAM ou em
outros locais na Amazônia (Lei n úmero 5.173-66 - artigo 15 - Lei no
5.374_67 - artigo 4. 9) .
§ 1.9 O Conselho deliberará com :t
presença da maioria absoluta de seus
membros sco a presidência de _UIa
dêlea, escolhido na forma Regimental
e obedecido o critério de rodízio (Le..
n.c 5.173-66 - artigo 15. §, 1.9, com a
neva redação que lhe deu a Leí nú;
mero 5.374-67 ---..,. artigo 1.9)
§ 2.9 As decisões do Conselho serão
tomadas por maioria .de votos dos
conselheiros presentes (Lei ri.c 5. í73-66
- artigo 15, § 19 - Lei nc 5.374-67
- artigo 4.9).
§ 3.9 Os membros .dc Conselho farão jus a uma representação de presença, correspondente ao comparecimento efetivo às reuniões do õonee,
lho, a ser fixada pelo Ministro- do Interior por proposta do gupérínten..
dente (Lei n.c 5,173-66 - artigo 15,
,§ 2.9- Lei n.v 5.374-67 - artigo 45').
§ 4.9 Para execução de seus serviços
o Conselho terá uma secretaria, dh-rgida por um Dir-etor (Secretárto) escolhido e designado pelo Superintendente, entre servidores do quadro da
Autarquia.
§ 5,9 A organização e funcionamen-to da Secretaria do Conselho serão
definidos em ato de Superintendente.
~ 69 Além das 'atribuições que lhe
forem conferidas pelo Regimento In..
terno, caberá à Secretaria do ocnse..
lho opinar sôbre quaisquer assuntos
de natureza administrativa que digam
respeito ao referido Colegiado, bem
como lavrar atos relativos ao S2:U
pessoal. "
"Art. 20. As Unidades Adminístratívas que integram a Secretaria Exe.
cutíva terão estrutura e atrfbulçôes
definidas na forma dêste Regulamento e do Regimento Interno da entí-.
dade aprovado pelo Conselho Deliberativo e homologado pelo Ministro
do Interior, competindo-lhes a execução das tarefas atribuídas à SUDAM
(Lei n.v 5.173-66 - artigo 48 - com
a nova redação que lhe deu aLe1
n.c 5.374-67 - artigo 1.9 e artigo 3.~
e seu parágrafo único)."

"Art. 21. A SUDAM contara exclusivamente com pessoal sob. o regime
da Iegfslaçâo trabalhista, cujos n i,
veis salariais serão fixados pelo Superintendente, Inclusive para os encargos de Direção, Chefia, Assessoramento e Secretariado, sem obrigatoriedade de observância de ncmenclatura, . níveís salariais e símbolos pre_
vistos no Serviço Público Eederal res.,
peitados, contudo, o mercado de trabalho e ouvido o Conselho Deliberativo (Lei n,c 5.173-66 - artigo 43
com a nova redação que lhe deu a Lei
n.c 5.374-67 - artigo 15').
§ U) O pessoal da SUDAM, excetuados os ocupantes dos cargos de Superintendente e de Secretário Executivo que serão segurados do IPASE, é
filiado ao INPS (Lei n.c 5.374-67 artigo 1.9, com a inclusão do artigo
43 da Lei n.c 5.173-66).
§ 2.9 O disposto no "caput" dêste
artigo não se aplica ao Superintendente, ao Secretário Executivo, ao
Presidente do Banco da Amazônia
S. A. e membros do Conselho Deliberativo."
"Art. 37. constituem recursos do
FIDAM (Lei n.c 5.173-66- artigo 45,
com a nova redação que .lhe deu a
Lei n.c 5. 374~67 - artigo ·10) :
a) os 'recurscstdos orçamentos plurianuais da união que lhe forem especificamente destinados;
z» o produto da colocação das
"Obrigações da Amazônia", emitídas
pelo Banco da Amazônia S.A.;
c) da receita líquida resultante de
operações efetuadas pelo FIDAM;
d) de dotações específicas, doações,
subvenções, repasses e outros;
e) dos depósitos deduzidos do. Im,
pôato de Renda. não aplicados em
projetos especificas, no prazo e pela
forma estabelecidos neste Regulamento;
t) os recursos atuais do Fundo de
Fomento à Produção (Lei n.v 1.184--c50,
artigo 7.9 - Lei n.c 4.829_65, artigo
29 e Lei n.c 5.173-66, artigo 45, alínea

n,

§ 1.9 As emissões 'de "Obrigações da
Amazônia" não poderão exceder, em
cada exercícío, -de 5% (cinco por cen-to) da importância do Impôstc de
Renda e adicionais não restdtuívels
arrecadada no exercício anterior (Lei
n,c 5.173-66 - artigo 45, § 1.9, com
a .nova redação que lhe deu a Lei número 5.37~67, artigo 1.9).
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§ 2.9 As obrigações a que 'se refere
o parágrafo anterior serão nominativas, Intranstertveís e resgatáveis, no
prazo de até 10 (dez) anos, contado-s
da data de sua aquisição, com as condições e vantagens estabelecidas pelo
conselho Monetário Nacional (Lei nv
5.173-66 - artigo 45, § 2.9, com a nova redação que lhe deu a Lei núme1'0 5.37i-67 .,.:- artigo 1.9).
§ 3.9 O depósito dos recursos a que
se refere a alínea (J, dêste artigo será
efetuado pelo' Tesouro Nacional' díre.
tamente no Banco da Amazônia S. A.
que se incumbirá ,de sua aplicação,
exclusivamente naârea amazônica,
observadas as normas estabelecidas
nele. Conselho MOnetário Nacíonal.
destinando-se pelo menos sessenta pôr
cen,to (60%) dos recursos dessa procedêncla.vpara aplicação em crédito
rural (Lei .n.c 4.829----:65 - artigo ,29
e 5.173-66 - artigo 45. § 3.9, com a
nova redação que lhe deu a Lei nú,
mero 5.374-67 - artigo 1. 9).
§ 49 A distribuição da dotação no
parágrafo anterior independerá, de
registro prévio no Tribunal de Contas
da União (Lei' n.c 5.173-66' - artigo
45, § 4.9" com a nova redação que
lhe deu a Lei n.v 5.374_~7, artigo 1.9 ) .
59 -

69

-

79 89 -

••

"Art. 83. A SUDAM exercerá obrtgatàriamente ',fiscalização técnica dos
servícos e obras executados com a .sUB
colaboração técnica ou financeira expedindo laudo em favor do órgão ou
entidade executora (Lei nv 5.173-66.
artigo 30, com a nova redação que
lhe deu a Lei nv 5.374-67, artigo 19 ) .
§ 19 A fiscalização de que trata êste ar tígo poderá ser de iniciativa da
SUDAlV! cu solicitaçã-o do órgão ín..
teressado, e terá por finalidade verífícar a observância das disposições
pactuadas com a SUDAM, bem como os planos, programas, projetos e '
especificações aprovados e abrangerá,
necessàríamente, o confronto das
obras e serviços realizados com 08
documentos comprobatórios das respectivas despesas.
§ 2'.9 O laudo mencionado neste artigo constitui elemento _essencial à
'prestação de contas do responsável
pelo órgão ou entidade executoras dos
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aludidos serviços ou obras e será sempre fornecido dentro de 30 (trinta)
dias após o pedido do mesmo (Lei, nv
5.173e:-66 - artigo 30. § z.v com a nova redação que, lhe deu a Lei núme.,
ro 5.374-67-artigo 1.9). .
§ 3.9 Os órgãos executores solicitarão à SUDAM com a antecedência de,
nele menos 60 (sessenta) dias da data em quedêles necessitarem, 08 laudos de que trata êste artigo, os quais
também acompanharão a última prestação de contas de cada ano.
§ 49' O representante da União ou
da SUDAM nas Assembléias Gerais
das Sociedades de Economia Mista que
houverem recebido recursos destinados ao Plano de Valorização' Econômica da Amazônia, sob pena de res,
ponsahllídade, somente aprovara as
CQntas da Diretoria se delas constar
o laudo de fiscalização' .passada pela
SUDAM (Lei n.e 5.173-66 - artigo
30, § 3.9, com a nova redação que lhe
deu a Lei n.c 5.37~67 - artigo 1.9).
§ 5.9 A SUDAM poderá suspender
a entrega de dotações consignadas em
favor de quaisquer entidades ou órgãos cujas, prestações de contas das
Iíberaçôes anteriores, que envolvam
recursos do Plano, tenham sido rejet.,
tadas pelo Tribunal de Contas, pela
própria SUDAM ou por outra autoridade competente conforme" o caso.
§ '6.9 A gestão financeira relativa
aos programas e' projetos a cargo de
entidades que houverem recebido recursos do Plano- de Valorização Econômica _da Amazônia fica sujeito à
ríscalízação da .SUDAM, que poderá,
também, exercer a fiscalização técní.,
ca das obras e serviços executados com
recursos do Plano. independente de
sua natureza., origem ou fonte, diretamente nu mediante contrato com
firma especializada, de auditoria, de
notória idoneidade -(Lei n.c 5.173-66 artigo 300, § 4.9, com a nova redação
que lhe deu a Lei -n.o 5.374---67 - artigoU') ."
"Art. 106. A SUDAM goza de tôdas '
as, ímuntdades ve isenções tributárias
existentes ou que venham a' ser deferidas aos órgãos e serviços da união
(Lei n.c 5.173-66 - artigo 38. com a
nova redação. que lhe deu a, .Leí número 5.374-67 - artigo 1.9)."
Art. 112. A S1JDAM; através do su..
'perintendente, apresentará ao Ministro de Estado a que está vinculada,
relatório anual de suas atividades
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(Lei n.c 5.173-67 -

artigo 42, COm a

nova redação que lhe deu a Lei número 5.374-67 - artigo 1.9)."

'''Art: 120 ...•.•.•.•••••..............
1.0 -.: ..

29-

39A'? - O Pessoal da extinta SPVEA,
.aprnveítado pela SUDAM, contara,
§

nesse órgão, para todos os efeitos previstos na Iegíslação trabalhista, todo
o' tempo de serviço', prestado anterior-mente ao órgão extinto, bem como lhe
fica assegurada a efetividade e esta,
.bilídade desde que preencha os requisitos constantes do § 2.9 do artigo 177
da Constituição (Lei n.s 5.374-67
artigo 2.9)."
Art. 2.9 São revogados Os artigos 18,
19, 25, 120 e demais disposições em

contrario do "Regulamento' Geraldo
Plano de valorização Econômica da
Amazônia" aprovado pelo Decreto nc
60.079, . de 16 de janeiro de 1967.
Art. 3.9 Tôdas as referências e remissões aos extintos Conselho do Desenvolvimento da Amazônia (CODAM) e Conselho Técnico, constantes
de dispositivos não revogados do Decreto n.c 60.079 de 16 de janeiro de
1967, entendem-se
como feitas ao
Conselho' Deliberativo. criado em su,
bstitulção àqueles órgãos.
Art. 4.9 l1:ste Decreto entrará em
vIgor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro
de 1968;
147.9 da 'Independência e 80,9 da
República.
A.

145, 146, 165. 167

Conaíde-anuc que .o art. _146 do Deereto-lei 1}0 .200 «e 20 de fevereiro de
1967, -s-a.oeíece que a Reforma Admi-.

mstratava será reahsada por etapas:
cons-derandc que a defln'çâo das
estruturas deve ser precedida dos trabalhos de revisão de normas vigentes,
da deenentcarzacâo de atividades meramenze executivas por meio de atos
de detes.acân de competência, da análise de ro.anas e de simplificação burocrática.
Cons-deomdo. noentanto, que, tendo
sido cneco pela Lei da Reforma AUminístraoiva. ( Míntstério das Comunicações necessita de uma estrutura que,
embora suscetível de futura revisão e
aprfm n-aroentc permita desde logo a.
coordenacào dos orgêos e atívfdades
que lhe são afetos,
DecretaArt. ..0 O Mímstérto das Oomtmíca-.
çôes, c-ia-to pelo art. 199, alínea III do

Decreto--1c' u» 20U, de 25 de fevereiro
de 19-1)" cuja área de competência
abrange as atrvtdactes relacionadas
com os serviço.. postais e 'de telecomunícações ern todo o território nacional,
tem a s~s'uintf! estrutura básica:
I· - órgãos de Administração DiTeta:
.

.sec-etane Geral;
tcsoctorta Geral de Finanças;
c) Departamento Nacional de T8Iecomurécaçôes;
d)
De-.tJil,1·ü:lmeI~t,.1 dos
Correios e
a)
b)

'I'elégratos;

GOSTA E SILVA

e)

Afonso A. Lima

DECRETO N9 62.236 -

seus artigos 39,
e 2ú9,

rjeo.rrtemento

de 'Administra-

ção;

DE

8

j) .órgaos de assístêncía direta ao
Mínistro (art. 39) .
DE

FEVEREIRO DE 1968

II a)

EstabeZece a estrutura básiCa do Ministér·o ao» Comunicações, define
áreas de competência dos
órgãos
que a integram e dá·· outras providências.

o Presr'ter-te da República, USando
da atribuição que lhe confere o Artigo
'83, item II, da Constituição e nos
termos dn Dec-ero-Ie! nc 200, .de 25
de fevereiro de 1967,_ especialmente

órgão de Deliberação Coletiva:
Conselho Nacional de 'I'eleco-

munícacc u.
IIr - órgãos de Administração Indireta:
a)
EmuIês2, Brasi.eíra de 'I'elecoEMBRATEL.
muntoacoes
Parágr afo Ú:i1"co. A estrutura básica, constante dêste artigo será, -objeto
de progressiva complementação e revisão, à medida que se desenvolva a
ímplantac'io da ·RefoI'ma-Administra-·
tiva.
c-.
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CAPITULO

I

DO Ministro àe Esrf:ado

Art. 2() O Mmtetro das Comunicações ~ t-espónsavel. perante o Presl-.
dent-e da Rs públ'ca, pela formulação,
direção orjenteçao e contrôle da execução Japolítica de comunicações,
observadas as drretrízes estabelecidas
pelo Presidente da República.
Parágrafo unico. O Ministro das
Comunícacôes exercerá. em relação aos
órgãos subordinados e, vinculados ao
Mmíste-rc. a supervieào de' .que trata
o Títu:o TV de Decreto-lei nc 200, de
25 de tev ereíro de 1957.
Art. ~:) O Ministro será diretamente
assistido pelos seguintes órgãos:
1 - U<ibinete;
II - ocnsuttorta Jurídicarrr -- Divísão de Segurança e Informações.
Art. y Compete ao Gabinete prestar
assistên -i ..t direta e imediata ao Ministro em sua representação política e
social, incumbindo-se das relações públ'cas 'Õ encarregando-se do expedí-.
ente pessoal do Ministro.
Parúg-afc Úl!jCD. O Gabinete do
Mlnísfvc será dártgído por um Chefe
de Gabinete.
Art s. o A Oor.sunorta Jurídica, díretamcnte subordinada ao Ministro de
Estado e dHigida por um, Consultor
Jurídico, compete assessorar o Ministro em matéria juridica.
Art,~ '3 Q
A Divisão de Segurança e
Informacôes é diretamente subordínada ao Ministro de Estado como órgão
complementar do Conselho de Segurança Nacional e mantém
estreita
colaboração com a Secretaria Geral
do Conselho' de Segurança Nacional
e com o Serviço Nacional de Infor.,
mações, aos' quais prestará tôdas .as
Informações que lhe forem solicita.. .

das.

parágra-c unrco. A Divisão de Se-

gurancs, e Informações será dírfgída

por um Diretor.
CAPÍTUL('-

II

Da Assembléia .Geral

Art. 7" A Secretaria Geral tem a
tncumbência de assessorar. díretamen-

te o Míntstro de F:st-fldo e, por fôrça de
suas atrfbuíçõer. (€a~:zarestudos para ro-r.nnacã., de diretrizes, desem-."
penhar funções de planejamento, 01'çamento or.entacão e coordenação e
elaborar programas setoriais e: regío-'
nais.
Art. 8° O Secretário Geraldo Minístér-íc das Comunicações exercerá a
Presídõr; ',;a do Coueelho Nacional de
'I'elecomur ir ações, cabendo-lhe desempannar as aunn-tções que lhe Iorem dei, 'gadas- pelo Ministro de Estado,
além de substituí-to em seus impedimento">.
CAPITULO

111

Da Inspetoria Gerul de Finanças

Art. 3") A Inspetoria Geral de Finanças dh etamente subordinada ao
Ministro de Es-ado, é- órgão setorial do
sistema ue adrrínístraçâc fmanceíra,
contaoitoaoc e cudttorta, e tem "as
suas a.õn nnçoes e o-ganlzaçâc estabelecidas nos atos que regulam a es~
trutura e funcionamento do sistema
(Título V do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 19€"'.
cAPiTl!J.O IV

Do Departementc Nacional de

reteccmunusações
Art. lü Ao Departamento Nacional
de 'I'elecc.munlcacôes, diretamente su--':
bordinado a" Ministre de Estado, cabe controlar. e' flscallzar as atividades
relacíonwtas com a", Telecomunicações
zelando pelo cumprtmento das normas
regulad -c-as da prestaçân de serviços
eonceavtcs ou pernntídos.
Parágrafo único. O Departamento
Nacíona de Teleccmumcaçôes será
dirigido par um Díretor-Geral .
C,\FÍ'rULO V

Do Dr3:Jarta1fi €1t to dos Correios e
relé']'J'ajos

Art. 11. O Departamento dos Correios :;}. Telégrafos, diretamente subordinado G.O Ministro de Estado, tem
seu cargo a execução dos Serviços Postais e de telégrafos em todo o 'I'errt....
tório Nacional.
§ 1Q O Departamento dos Correios
e Telegrafus funcionará como órgão

a

ATOS

364

DO

EXECUTIVO

PODER

da administraçâo direta, até a transrormaen-. provista no art. 167 do De-

tlgo :'.4B
do

parágrafo único, alínea b,
n» 2üO. de 25 de teve-

De,~reto·-lei

Art. 12. O Departamento de Admi-

-eíro de 19-67, necessáríos à efetiva inplantacâo da Reforma Admíntstratíva,
os órgãos subordinados ou vinculados ac ).1.imstério r.as Comunícaçôes
reger-se-âo pelas normas em vigor.
Parágrafo tjmco , Fica o Ministro
das Con.umcações eutortzado a dispor,
a titulo' provisóri-o, sôbre .a organl-.
aação interna e funcionamento dos
órgãos G;) Mír.tstérto. Duvido previamente v M.\nisté:::io do Planejamento e

nístracão, subururnado ao Ministro de
Estado, compreende os órgãos _setorias
dos sís.. .emae de pessoal, material e
serviços gerais (Titulo V do Decreto-

Art. J C. nste cecreto entrará em vigor na xtata de sua publicação, revogadas as dispoeiçóez em contrário.

decreto ~lG.t n« 200, de 25 de fevereiro
de 1967.
§

2g O Departamento dos Correios

'e 'I'elegrafos será dirigido por um Dt-

reter ae:rgl.
Cf,PÍlULO VI

Do Deiiartamerüc a-e Aâministraçiia

lei. nc 'ZU{), CE 25 de fevereiro de 1967).

Parárrnfo Oníco. O Departamento
d'e A::..r mmsta'açào será dirigido por
um _Diretor.
CAPÍTULO VII

Do Conselho Nacional de
T61.::-CC1Ji uU1cações

Art. L1. O consen,c Nacional de
'I'elecomunicaçôes, diretamente subordinado ao M!.lllstm de Estado, e prestdído pele Secretárío Geral, do Mtnístérío é órgão 'normativo, de consulta, ocrentaçao e elaboração da püIrtica nactona: de telecomunícaçôes
(Decreto-Ieí nv 2.00, Titulo 'XIV, Capitulo V), GlJS('~'VRüO o disposto no artigo 29
Art. 14, - ,A ccmpcsíçâo do Conselho Nacional de Telecomunicações é a
que CO'l.:;T.a do art. 165- do Decreto-lei
no 200, de 25 d-e fevereiro de 1967'.
CAPI'.tUl.G VIII

Dos órgão::; ,da Acmsnístroçõo
Indireta

Art, 15 A Empresa Brasileira de TeIeccmunícações, EMBRATEL, é víriCUlaC1h ao Mmísterio nas Comunicações e sujeita à supervisão ministerial,
nos termos do Titulo IV do Decretolei nv :::00, de 25 ae feverejrc de 19'67.
C!lPÍTULü IX

Art, 16. Enqt'amc não forem expedidos os demais atos referidos no ar-

Ooordeneçào Oeraí .

Brasília

<::

de

fevereiro

1479 da, jndepeudêncía
Repúbbz a,

de 1968;
809 da

e

A. COSTA E SILVA
caru» F. de Símae
Helio. BeItr60

DEC[R:E"TO N9 6i2. 2317 FEVEREIRO DE

DE S DE

1968

Dá nova redação ao art. 4:9 do Peçulamento da Diretoria da Se1'viç?
Geográfico.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o (l.J'tigo 83, item lI, da Constituição, decreta:
.
Art. 1Q. O art. 413' do Regulamento
da Díretorta do Serviço. Geogrartcc.
aprovado pelo Decreto ns 58.594, de
1Q de junho 'de ,191(]:6. passa a "ter a
seguinte redação:
"Art. I!!}. Para efeito de díscípüna
e justiça, o. Chefe do Gabinete 'cem
aos atr.buícôes de Comandante de
Corpo de Tropa; a. gubdlretor-Técntco, o subdir·etor-Adminietl'ativo, OS
Chefes de Divisão e seção 'j'écmca,
as de Comandante de Unidade Incoroorada."
ATt. 29. ~ste decreto entrará
vigor na data de sua publicação,
cauda revogadas as disposições
contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 19GB;
1479 da Independência e 80? t.a
República.
A. COSTA E SILVA
Aurélio de Lyra Tavares
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DEORETO N9 6,2.238 FEVEREIRO DE 1968

DE

8

DZ

Cria a Embaixada do Brasil em Coveite.

o Presidente da República, usa-ido
da atribuição que lhe confere \.I ar-.
tigo 83, ns. TI e VII, da Oonsttttuçãc
e tendo em vista o disposto no artig02,1, parágrafo único, da Lei númer., 3.91.7, de 14 de julho de 1961
decreta:
.
Art. 1 9 Fica criada a Embaixada
do Brasil no Emirado do Covelte
Art. 29 Inicialmente,. enquanto a
necessidade do servíço não aconse..
lhar a designação de um titular i:':"Oprío, a Missão diplomática de que
trata o artigo anterior será cumula-.
tive com. .a Embaixada do Brasil no
Cairo.
Art. ·39 :Ê:ste Decreto entrará 8""1:',
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 -de fevereiro de ) 9'38:
14'7Q . da Independência e 009 da
República.
A. COSTA E Sn.VA

Sérgio Corrêa Affonso da Costa

DECRETO N9 62.239 -

DE

8 DE

FEVEREIRO DE 196'8

Dispõe sôbre transferência de ccer.,
vos, a unificação do Instituto Nacional do Livro e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertígc 83, item II, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam transferidos para o
Instituto Nacional do Livro o acervo
-materíal da Bíblíoteca da secretaria
de Estado da Educação e Cultura, no
Estado da Guanabara, e o pessoal
lotado nesse órgão.
Art. 2l? Passam a integrar a Biblioteca da Secretaria de .Estado da
Educação e Cultura, transferida para
Brasília pelo Decreto n« 60.891 de 22
de junho de 1967, o acervo material
e o pessoal respectivo da Biblioteca
do Serviço Nacional de Bibliotecas.
Art. .3l? Fica - incorporado ao Instituto Nacional do Livro o Serviço Na.cíonaj de Bibliotecas, instituído pelo

Decreto nc 51. 223, de 22 de agõsto
de 1961.

Art. 41?- O Serviço incorporado passa a funcionar como' órgão do Instituto Nacional do Livro, em Brasília,
mantidas, no que fôr cabível, as dlsposições do regimento em vigor.
Art. 59 nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições. em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1968;
1479 da' Independência e 80l? da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra
Hélio Beltráo
DECRETQNI? 62.240 FEVEREIRO DE

Autoriza a
utilizaçáo
menciona,
ritório do

DE 8 DE

196&

césséo, sob a forma de
gratuita, do terreno que
situado em Macapá, TerAmapá.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição oS de
acôrdo com Os artigos 12'5 e 126 do
Decreto-lei 9.760, de 5 de setembro
de 1946, 'decreta:
Art. 19 .r'Ica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Legião Brasileira de Assístêncra, do
terreno federal com a área de 2.250
m2 (d-ois mil duzentos e ctnquenta
metros juadrados) , situado na Avenída Amazonas, no centro da cidade
de Mecapà, Território do Amapá,
tudo de acôrdo caiu o processo protocoliza-do no Ministério da Fazenda
sob o número. 189.722-66.
Art. 29 O imóvel referido no artigo
anterror se destina aos servícos sociais da Legião "Brasileira de Assistência, -tornando-se nula a cessão, sem
direito' a qualquer indenízeção. se lhe
fôr dada no todo ou em parte' utilização diversa ou, ainda, se houver
inadimplemento de cláusula de contrato, que deverá ser lavrado em livro próprio no gervrço do Patrimônio
da União.
Brasília, 8 'def.evereiro de 18,68;
1479 da, Independência e 801? da
Repúb-lica.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
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DECRETO N9 6:::<.241 -

DE

8

DE

FEVEREIRO DE' 1968

Reestrutura a Unioersuuuie Federal
da Bahia e dá outras promaéncuis,

o Presidente da Repúbéca, no uso
das atrtbuíçôes-que lhe confere o artago 83, item lI, da Constituição e

tendo em vista o disposto no artigo
do Decreto-Jeí nv 53, de 18 de novembro cte' 1966 e no artigo 13 do DeR
ereto-rei nv 252, de '28 ti,f;: fevereiro de
196'7, decreta:

{lu

art. 19 A Unívers'dade Federal da

Bama, criada pelo Decreto-Jeí número 9.155, de ti de anru 0.'; 1940, passa
a constituir-se das umdades uníver-

sttarras e orgacs suplementares a seguir mencionados neste Decreto:

A) Unídaues uníversétarias;
Instn.uto de Matemáuca
jnctitu;o de .FlSl~-:l
IH - Jnstatutc de '<'/... a-nca
IV -r- Instituto de Bi LOg a
I -

Il -

Instituto de Geocréncías
Instituto de LeW.'Ub
VII - Instctuto de Ciências ca
Sauae
VIII - Faculdade de Merucma
IX - Faculdade de Direito
X - Escola Politécnica
XI - Faculdade de Pnosof'ía e C1\I -

VI -

ências Humanas
XII - Escola de Belas Artes
XIII - Faculdade de Ciências EconÔllllCaS
XIV - Escola de Enfermagem
XV - Faculdade de Farmácia
XVI - Facu~dade de jdontoíogía
XVIl - Faculdade de Arquitetura
XVIII - Escola de ,'\.?ministração
X'IX- Escola' de Música e Artes
Oênícas
.
XX - Escola de Nutciçàc
XXI - Escola de Biblioteconomia
e CUHI.UHiCiiçao
XXII - Faculdade ce Bducaçac
XXIII - Escola de Agronomia
XXIV - Escola. de' Medicina e Ve-

tersnána

B) órgãos Suplementares
1 biblioteca Central
L - Hospitais tr.uversítártos
1:::1 - Museus Unrversítáríos
IV - Centro de Estudos Afw-Ol'i.. .

emaís
V, cos

§ 19

Núc.eo de Serviços 'I'ecno.ógtFormarão o "sistema

a que se refere o art.

C')::TIum"

29,~nciso' il

do
Decreto-rei 53,'8B" as seguintes uníuados:

1. mstttuto de Ma:elL1átlc<:t
2. Instituto de Písica
3. Instituto de Quimic~
4. Instituto de Bt.nogia
6. Instituto de Ge-iciêncías
6. Instétuto de Olênclas da Saúde
7. Faculdade de Filüsufi,,~ e Ciênctas Humanas
8. Instituto de Letras
9. Escola de Belas Al'~s
§ 2Q As untcades de ensino prortssionar e pesquisa aplicada a que se
refere o art. 29, inciso IIJ do Dt'L',reto-

lei nv 5316o, serão as seguíntes.
1. Faculdade de Medici na

2. Faculdade de. Direito
3. Escola Pclttécníca
4, Faculdade de Ciências Econôm1cas

5. Escora de Enfermagem
6. Faculdade de Farmácia
7, Faculdade' de Odontologia

8. Faculdade de Arquitetura
9. Escola de Admíntau açâc
.10. Escola de Música e Artes Cê-

nicas
11. Escola de Bihlíoteconomía e 80munícaçáo
12. Faculdade de Edueução
13. Escola de Agronomia
H.Escola de Medicina VeterináriaArt. 2Q As unidades mencionadas no
ar-tigo anterior serão encarregadas
das atividades de ensino, pesquisa e
extensão nas respectivas áreas de cUnnecímento ,

Parágrafo único. A estrutura de
caca uma das unidades resultará do

reagrupamento dos recursos humanos

A'I'OS DO, ,PODER EXECUTIVO

e materiais da Universidade, redtstrt-.
bumdo-se os atuais ocupantes dos

cargos de magistéric, pelas diferentes
unidades que passam a vconstétuír a
estrutura da Universidade.
Art. dQ A Universidade, além dos
órgãos suplementare. referidos no art.
1", incisos I a V dêste Decreto, poderá instituir outros, na forma do que
dispõe o artigo f:jQ do Decreto-Ieí número 252, de 2sde tcveretro de 1967.
Art. 49 A organ!.zação e o funcionamento da Universidade serão ctIScrplmadas no seu Estatuto e respectivo Regimento Geral e nos eeaímectO.'3 das unidades.
Art. 59 A ádmínrstraçâo superior da
Universidade compreenderá 'JS se~um~
tes. órgãos:
1. Assemblé'a Universitária

2. Conselho Universitário
3. Conselho de Curadores
4. Conselho de Coordenação de Ensírio

e Pesquisa

5. Reitoria

Parágrafo UllICO O Conselho de
Coordenaçao será ~ órgão de supervisão do ensino e na pesquisa com
atribuições deliberativas na coordenação das
tévídadea dírràtícas e dos
projetos de ínvestígaçào cientificas
das unidades é sub-unidades, cabendo recurso das suas, ôecisôes sõmente
por mcttvo «e ilegalidade.
.
O orçamento da Universidade p'eccraj da Bahia consignara aos Institutos,Faculdades e Escolas verbas
grooa's cuja discriminação será feita
por departamento.
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Art. 99 tste Decreto entrará em vi"
goi na data .;<t. sua pundoaçao, revogadas as dispOSIÇá8S 'em COUi..l'a!1Ü.
Brasilia, 8 de fevereiro «e tsôa:
1479 da Independéncza e 30'1 da
República.
A. COSTA E SILVA
Turso, Dutra

DECRETO NQ '62.242 -

DE

8

DE

FEVEREIRO DE 1968

Aprova o "Regulamenta para o Comando Nal;al de Natal".

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o Art.
83, inciso II da Ccnstatuiçao, decreta:
Art. 1 Pica aprovado c Regulamento para o "Comando rraval de Natal"
que com este baixa, assinado pelo 'Ministro de" Estado da Marinha.
Art. 29 este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência' e 809 da
República.
ç

A. COSTA E SILVA
Augusto H amann Rademaker

Grímeuxüâ
REGULAMENTO PARA O COMANDa NAVAL DE NATAL
CAPíTULO I

Dos Fins

Art. 89 A atribuição dos encargos
de ensino 'e pesquisa' ao pessoai cde
mcgfstérro ter-se-a nos termos do
disposto no artêgo 29. § <o, do Decreto-lei nv ,25::l, de d:8 de fevereiro de

Art. 19 O Comando Naval de ,Natal
(CNN) , criado pelo Decreto nv 52~271
de ~ 17 de julho de 19'63, com jurteüt-.
ção sôbre a área do Estado, do ruo
Grand-e do Noite, é o órgão da Marinha de Guerra que tem por rtnendade a coordenação .. e _a provisão do
apoio ldgístico às Fôrças Navais esta'betecvtas ou em trânsito naquela área,
bem como a defesa _da área, em cooperação cornos órgãos co~petent~s
do Exército e da Aeronáutíca Mílitar.
Art. 2 9 Para a execução de sua ünalídade, cabe aoCNN:
I - o comando das Fôrças Navais
e dos Navios que lhes forem atribuí-

19ti'l.

dos;

Art. 79 Pa:a\ a direção das novas
unidades serão nomeados coordenadoree, dentre. (lI:, seus professores, até
que possam as respectivas diretorias,
sei provídas na forma da tegrslaçâo
em vigor.
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II ~. O tomando dos Estabelecimentos ,e .órgâos da Marinha de Guerra,
situados na área de sua jurisdição.
CAPÍTULO II

Da

Orçamizaeão

Art. 39 O CNN é subordinado ao
Comando do Terceiro Dtstritc-Haval ,
Art. 49 O CNN, dirigido por um Co-mandante (CNN-Ol) é auxiliado por
um Gabinete CCNN-02) evccmpreende Um mstaüo-raator e Os Serviços
do Comando.
Art. 59 O Estado-Maior é ccnstítuí-.
do da Chefia do .Estado- Maior (C~
10) e de duas (2) Seções assim diacrfmínadas:
'
I - li!- Seção ~ organizaçã-o e l.:ogística- CCNN-ll);
II ~ 2?- Seção - Informações, operações e comunicações CCNN-12).
Art. 69 Os Serviços do Comando
são constituí-dos da Chefia Geral dos
Serviços (CNN-20) e das Divisões,
-contorme estabelecido pelo Regimento
Interno.
CAPÍTULO IH

VII - Oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de .acôrdo com 'a Tabela
de Lotação:
VIII - Pracas 'do CPSA ou .....
CPSCFN, 'de, acôrdo com. a Tabela deLotação;
IX - Funcionários civis do Quadro
de Pessoal do Mín'etérto da Marinha,
de acôrdo com a lotação numérica
respectiva;
X ~ Pessoal admbtído .na forma do
Art. 23 Inciso II da Lei oi?' 3.780, de
12 de julho de 19<50.
parágrafo único. O, pessoal será nomeado ou designado, de acôrdo com
a legislação em vigor.
Art. 89 ,O Regimento Interno do
Comando Naval de Natal preverá as
suas funções gratificadas, .a .nm de
serem criadas na conformidade com
a legislação em vigor.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 99 :msteRegUlamento será complementado por um Regimento Interno, que deverá ser elaborado e aprovado de acôrdo COm as normas em
vigor.

Do pessqal

Art. 79 o. CNN dispõe do seguinte
pessoal:
I ,- um (1) Oficial-General, da
atava, do Corpo da Armada - Comandante;
II - um (L). Oficial Superior, da
ativa, do Corpo da Armada - Che-fe
do Estad-o-Maior;
.
liI - dois (2) Oficiais Superiores,
da ativa, do corpo da Armada·~
Encarregados de Seções do EstadoMaior;
rv - um (1) Oficial Superior, da
.atóva, do corpo da Armada - OhereGeral dos 'Serviçca;
V um '(1) Capitão-de-Corveta,
da, ativa, do Corpo da' Armada - Assistente;
VI - um (1) Oapltâo-Tenente, da
.ativa, do corpo da Armada .:....... Aíu.dante-õe Ordens;

CAPÍTULO

V

Das Disposiçõt;s Trtmsttóriae

Art. 10. Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir. da data da
publicação do presente Regulamento
em Boletim do Ministério da Marinha o Comando do -rereetro Dístrtto
Nav~l submeterá à, apreciação do, Mi-.
nistro da Marinha, via Estado-Maior
da Armada e secretaria Geral da
Marinha, o projeto de Regimento Interno elaborado pel-o Comando Naval
de Natal.
Art. 11.- O Comandante Naval de
Natal fica autorizado a baóxar os Atos
necessários à adoção das disposições
do presente Regulamento até que seja
aprovado o Regimento Interno.
Brasília, em 8· de fevereiro de 1968.
- Augusto Hamumm Ra~mLaker Gríinewa;ld; Ministro da Marinha.
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ORGANOGRAMA- PARA O ·COMANDO NAVAL DE NATAL

COMANDAN!'E

íCNN.<Jl)

L-j
..

I

_

0_' __

... -_.'.

I
CHEFE
DOS SERViÇOS
(CNn20}
. ..
----

-

_l' ·SEÇAO
ORGANIZAÇAO
LOGISTICA
(CNN-l1)

2' SEÇAO
INFORMAÇOES,
OPERAÇOES E
COMUN1CAÇOES
{CNN-j2)

DECRETO N9 62.243 FEVEREIRO DE 1968

DE

8 DE

Cria a "Base Naval de Natal" e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, inciso lI, da Constituição, de';'
ereta:
Art. 19 Fica criada,' dentro da E.<'..trutura Orgânica do Ministério da
Marinha, a "Base Naval de Natal",
com sede na cidade de Natal, Es:;auo
do Rio Grande do -Norte.
.art. 2º A Base Naval de Natal p,

subordinada ao Comando Naval de
Natal.

C~RJ\r.

(CNN-lO)

'----

---._.

-- --

.

CHEFE
DO ESTADO-MAIOR

I--'-

.

l

GABINETE
(CNN.02)

Art. 3º A Base Naval de Natal terá
sua organização e atividades regidas
p-elo Regulamento para as Bases Navais, aprovado pelo Decreto nv 59.302'7,
de2,! de dezembro de 1986,
Art. 4º ~ste Decreto entrará - ccn
vigor na data de sua publicação, n.,.
cando revogado o Decreto nv 15,1-0'1,
de 20 de março de 1944, e demais
disposições em contrário.
Brasilía, 8 de fevereiro de 196B;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Augusto Hamann uaâemaeer
Grilneuxüâ
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DE0RE'TO NO;> 62.244 FEVEREIRO

DE

8

DE

DE 1968

Aprova o "Regulamento para o Comando Naval de Laãárío",

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere o
art. 83, Inciso n da Constituição do
Brasl1, decreta:
Art. 19. Fica aprovado o Regulamento para o "Comando Naval de
Ladárto" que COm êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da
Marinha.
Art. 2". :é:ste decreto entrara em
vlgcr na data de sua putilícacão, re-

vogadas as

disposições em contrá-

rio.
Brasília, 8 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E . SILVA

Augusto Hamann tuuiematceGrunewald

REGULAMENTO PARA O COMANDO NAVAL DE LADÁRIO
CAPiTULO

I

tios. Fins

Art.

19 .

O .Comando Naval de La-

dáríc (CNL) , criado pelo Decreto
nv 61. 171. de 13 de agôsto de 1967,
com vjutísdíçâc sõbre a área do Estado de Mato Grosso, é o órgão da
Marinha de Guerra que tem par finalidade a coordenação, e a provisão do apoio rcgístíco às' Fôrças, Navais estabelecidas ou em trânsito naquela área, bem como a deresa aa
área, em cooperação com Os órgãos
competentes do Exército e da .Aercnáutica Militar.
Art. 29 Para a execução de sua
finalidade, cabe ao CNL:
1 - o comando das Fôrças Navais
e dos Navios que lhes forem atribuídos'
IÍ - o comando dos Estabeleciment-os e órgãos da' Marinha de
Guerra, situados na área de sua jurisdição.

CAPíTULO II

Da orçanização
Art. 39. O, CNL é subordinado ao
Comando do Sexto Distrito Naval.

Art. 49 O CNL, dirigido por um
Comandante CCNL-Ol) é auxiliado
porlLm Gabinete CCNL-02) e compreende um Estado-Maior e os Serviços do Comando.
Art. 59, O Estado-Maior é constatuído da Chefia do Estado-Maior
(CNL-10) e de duas Seções assim

díscrímínadas:

Seção- Organização e Lo<CNL-ll);
Il ~ 2'·' Seção Informações,
Operações e Comunicações -- (Ci{LI -

1~

gística,~

12) •

Art. 69 - Os Serviç-os do Comando são constituídos da Chefia Geral
dos Serviços <CNL....:20) e das Divisões, conforme estabelecido pelo Regimento Interno.
CAPiTU~O

rrr

Do Pessoal
Art. 'lv , O CNL dispõe do seguinte
pessoal:
1 um (1) Ofíclai-General, da
ativa, do Corpo da Armada ~ Comandante;
Il - um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo da Armada - Chefe _-do Estado-MaiOT;
III dois (2) 'ortctaís Superiores.
da ativa, do Corpo da Armada Encarregados de Seções do EstadoMaior;
IV - um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo da Armada - Chefe Geral dos Serviços;
V um (1) Capitão-de-Corveta,
da ativa, do Corpo da Armada Assistente;
VI -r- um (1) Capitão-Tenente, da
ativa, do corpo da Armada - Ajudante, de Ordens;
VII ...:... Oficiais dos diversos Corpos e Quadros,de acôrdo com a. Tabela de Lotação;
VIII
Praças do
CPSA Ou
CPSCFN, de acôrdo com a -Tabela
de .Lotaçâo:
IX - Funcionários civis do QU~
dro do Pessoal do' Ministério da Marinha, de acôrdo com a lotação numérica respectiva;
X Pessoal admitido na forma.
do art. 23, inciso l i da Lei número
3.780, de 12 de julho de 1960.
Parágrafo único. O pessoal sere
nomeado ou
designado,.ie acôrdc
com a legislação em vigor.
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Art. 89. O Regimento Interno cHJ
Comando Naval de Ladáeío preverá
as suas funções gratificadas, -t fím
de serem criadas na conformidade
com a legislação em vigor.
CAPÍTULO

IV

Das Disposições' Gerais

Art. 9(1 :H:ste. Regulamento; será
complementado por um Regimento
Interno. que deverá ser elaborado e
aprovado de acôrdocom 'J.S normas
em vigor.
CAPÍTULO

V

Das Dispcsíçôes Transit<inas

Art. 10. Dentro de noventa. (90)
dias, contados a partir da data da
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publlcaçâo do: presente Regulamento - em Boletim -do Ministério da Marinha, o Comando do Sexto Distrito Naval submeterá a apreciaçâodo
Ministro da Marinha, via EstadoMaior da Armada e Secretarta-Geral da Marinha, o projeto de Regirr.ento Interno elaborado pelo Oomando Naval de Ladáríc.

Art. 11. O Comandante Naval de
Ladário fica -autortzado a baixarvoe
atos necessários à adoção das dísposições do presente Regulamento e
atéqüe.seja aprovado o Regimento
Interno.
Brasília, em 8 de fevereiro de 1968.
~

Augusto I-1amann Ruâemcker Grii-

newald,Ministro da Marinha.

ORGANOGRAMA PARA O COMANDO NAVAL DE LADARIO

COMANDANTE
{CNL-Ol}

LI
1

i

CHEFE
DO ESTADO-MAIOR

L

(CNL-1O)

'--

r- SEÇÃO
ORG ANIZAÇÃO
LOG!STICA
(CNL-li}
2' SEÇÃO
INFORMAÇOES,
OPERAÇOES E
COMUNICAÇOES
(CNL-12)

GABINETE
(CNL.02)

I
CHEFE
GERAL DOS SERVIÇOS
(CNL-20)

)
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DECR'E'I'O NQ· 62; 21415 -

DE

8

DE

FEVEREIRO DE 1968

Autoriza o Ministério da Aeronáutica
a aceitar d o a ç ã-o ae terreno em
Goiânia, Estado de GOiás.

O" Presídénte da República, no _uso

das atribuições _que lhe confere o artigo 83, _item II, da _Constituição, e
tendo em vista os artigos 1.165 e 1 ..180
d~

Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica 'o Ministério da Aero-

náutica autorizado a aceitar a doação que, COm base na Lei Estadual
n». 4.203, de 6 de novembro de 1962,
o Govêrno _do Estado de _Goiás - fê?
ao referido Ministério, do terreno com
a área aproximada de L OOOm2, constituído . pelo lote 8 da, Quadra 211}-A
de loteamento denominado "Set!}>:,
Aeroporto", na cidade de Gotâma
(GO) , tudo de acôrdo com -o que
consta do proc. M Aer 40-01-166-63.

Art. 29 A escritura de doação !3'oTvirá como título de propriedade para
efeito de transcrição no Registro õc
Imóveis local.
Art. 39 O presente Decreto entrará
Em vigor na data de sua publícacão,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 19':)'8;
1479 da lridependência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 62.-246, ....... DE 8 DE
FEVEREIRO DE 19'68
Cotüinêncía ao Comandante Supremo
das -Fôrças Armadas, formatura, d,e
Guardas-de-Honra, e Salvas de na/o..

o Preslrtente da República, usando
da atribuição que lhe .confere oArt.
83, Sncíso II, da Oonstltulçâo, decreta:
Art. 19 Ficam introduzidas no R~
gulamento de Continências, Honras e
Sinais de respeito das- Fôrça.sArmadas, aprovado. pelo Decreto nc 8. 7Hry,
de 1Q de fevereiro de 1942, as seguintes
alterações:
I - O TI 9 79 é acrescido de um Parágrafo-único, com a seguinte redução:
1'79, •• ; •••••.••••..•.•••• .-.- •••• '• ••.•

Parágrafo único. Para L fim ex
cluswo do certmoníal Militar, nas
'continências prestadas ao Presidente
daRepúblíca, na qualidade de Oomandante Supremo' das Fôrças- Armadu.s,
por, ocasião de simples visitas a organizações da Marinha, Fxércítc e Ap.ronáutlca; ou nas solenidades de chegatta.e saída, em viagem de rotina, S,;:râo executados tão semente a Intrcduçâc e os acordes finais do Hínc Nactonaf, conforme partitura anexa".
II - C Quadro 119 2, referido. no
no 79, deverá conter as prescrições do
inciso acima.
lU - nQ 141 fica acrescido de Um
Parágrafo único, com a seguinte radação:
"141

;;

""'.'

Parágrafo único - Nas honras rmIítares prestadas por Guardas-de-Honra, a fôrça armada íncumbtda de executá-Ias formará normalmente à chegada da autoridade que faz jus -a êsse
preito da tropa; a formatura à saída se realizará sõmente juando assim
fôr previamente
determinado
por
aquela mesma autoridade".
IV - O nv 174 fica acrescido de uma
alínea e, com a seguinte redação:
e) quando da chegada ou partida do
Presidente da República, em viagens
de rotina, as salvas serão executadas
exclusivamente quando formar Guarda-de-Honra _e, neste caso, sua dura
çâo deverá corresponder ac tempo ae ..
corrido entre o início da continência
e o término da revista áa tropa".
Art. 29 úste Decreto entrará em vigor na data d~ sua publicação, revogadas as dósposíções em contrário
Brasflía, 8 de fevereiro deW6H:
147\' da Independência e 809 na
República.
A.

COSTA E SILVA

Augusto- Hamann Raàemaker Grú-

neuxua

A. de Lyra Tavares
Márcio de Souza e Mello.

DEüRETO N.º 62.247 - DE 8 DE
FEVEREIRO DE 19,6'8
Aprova o Regulamento de Prornocôes
de -grartuados do Exérci-to. ~

O Presidente da República, usando
das .atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 83, inciso II, da Constituição,
decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o: Regula-,
menta de Promoções de Graduados
do Exército, que com êste batxa, assínado pelo Geríeral-de-Exércíto Aurélio" de Lyra Tavares, Ministro de
Estado do Exército.
Art. 2.9 ãste decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as díspõsições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de
1968;
1479 da Independência e 809" da
República.
A.COSTA E SILVA

Aurélio de' Lyra Tavares

REGULillvrnNTODE PROMOÇõES
DE GRADUADOS DO EXÉRCITO
(R-196)
CAPÍTULO

I

DiSposições Gerais.

Art. 1.9 ltst~ Regulamento estabeIeee o sistema de promoções dos-oraduados do Exército 'e as condições
que as regularão, tendo em vista:
1) as necessidades das Organizações Militares;
2) a sereção ríe .valcres profissionais;
3) o acesso gradual, regular' e harmônico às graduações' da hierarquia
militar, ,de modo a- proporcionar às
praças" em Igualdade de condições,
possibilidades iguais;
4) a centralização, em um único
órgão, dos encargos relativos às promoções' de Sargentos, de tôdas
as
qualificações militares, às graduações superforea.
Art.. 2.9 As promoções, dentro das
vagas' existentes, serão realízadas wisando a dar justo valor
capacidade
profissional e, às habilitações, especiais dos graduados,
obedecendo-se
ao prtncípío misto Antíguídade-Merecimento.
parágrafo único. Para a ereuvecão
do principio Antiguidade-Merecimento serão computados valores. proporciona-is. correspondentes' a êsses dois
aspectos, através -da aferição de fátôres posíbrvos.. ev.negativos, definidos
neste Regulamento;
.à
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Art. 39 As promoções às crad'la.çôes de Subtenentev Lv Sargento e 29
Sargento serão realizadas, no âmbito do Exército, pelo Departamento
Geral do Pessoal (DGP) , mediante
autorização. do Ministro do Exército.
parágrafo único. Será promovido
-pcst mortem' o Sargento que.. na
data do seu falecimento, já fizer jus
à promoção, por satisfazer às. condições fixadas neste Regulamento,
Art. 4.9 Fica criada a ccmíseêc
de promoções de Sargentos .W:?S),'.
para assessorar o Departamento. Ge..
ral do Pessoal em todos os assuntos
relativos à . promoção de Sargentos>
Art. 5." As promoções à gradua.~
ção de 3.9 Sargento. serão realizadas,
para preenchimento das vagas, me.~"
diante autorização do Ministro do
Exército, após habilitação .regulamen-.
tardas candidatos, da seguinte ma,.;;;
neira:
1) dos oriundos de Cursos de Formação em Escolas, pelos respectivos
Comandantes;
2) dos oriundos de 'Cursos de Forinação autônomos, pelo Diretor ou
Chefe da Organização Militar errr que
funcionar o Curso considerado;
3) dos oriundos de Cursos de Formação de âmbito de Exército ou . Co--.,
mando Militar de' Area, pelos CÇl"
mandantes dêsses Grandes Comandos, de' acôrdo com, os Quadros
Acesso elaborados pelas ,Regiões Militares, para promoção par Região
Militar, e conforme. o que !ôr~sta:
belecído pelo Departamento oerarüc
Pessoal.
Parágrafo único. A promoçêo .Pc}:"
dera ser no âmbito do terrttórío nacional, sob, o contrôle do Departa-.
mento Geral do Pessoal, sempre que
tal medida se justíüque.
Art. 6.9 As promoções à graduação •de Cabo serão realizadas. pelo
Comandante, Chefe ou Diretor da' 01'gunízação Militar·onde 'oc-orrerem as
vagas, para preenchimento das unesmas, apósr habüítaçâo "regulamentar
dos candidatos e segundo o seu merecimento intelectual.
Parágrafo único: Para a ercttvecão
do "principio de Merecimento -mteíec,
tuah vserá obedecida a classificação
da.pl'açano Curso ou Concurso de
habilitação correspondente,

'de
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CAPÍTULO II

Condições para Promoção

Art. 7,9 São condições ímprescin-

díveís para

promoção à graduação

superior, ressalvadas as prescrições
especiais, constantes dos Regulamentos das Escolas .em que. funcionarem
Cursos de Formação::te Sargentos
(CFS) :
1) ter sido inspecionado de saúde,
até a data limite fixada no Oalendárío (Anexo .:1:);
'2) estar classificado, pelo menos.
no comportamento "BOM";
3) ter. no
mínimo, os seguintes
interstícios, contados dia a dia:
- para 39 Sargento: 6 (seis) meses de praça;
----, para 29 Sargento: 6 (sers) anos.
de 3.'? Sargento;
- para 1.9 Sargento: 2 (dóis) anos
de 29 Sargento;
- para Subtenente: 2 (dois) anos
de 1.1' Sargento' e 16 (dezesseis) anos
de praça;
- os 'interstícios acima referem-se
às datas marcadas para as promoções;
4) ter sido aprovado, respectivamente, nos cursos de formação, aperfeiçoamento e extensão,' ou em 00Ucursos, conforme o estabelecido. pelas
"Normas Gerais de Habílttaçâo e
Estrutura. de Acesso das Praças", que
estiverem em vigor.
§ 1.9 . . O graduado que deixar de
ser promovido, em, vista de não ter
aído
inspecionado de saúde,
por
-eulpa de terceiros, terá uma única
-vea assegurado o seu direito de aces:::0,' na promoção seguinte, independentemente .de vaga, a contar da data
'em que teria sido promovido - desde
•que julgado "Apto".
§ 2. A praça pára-quedista devera
satisfazer,' além do requisito previsto
no item 1) dêste artigo, às condições
especiais de aptidão física e psíquica
necessárias a integrante da
tropa
aeroterrestre.
Art. 8.9 'COm referência ao reqtnsito do item 1) do Art. 7.9 , no caso
de se verificar a incapacidade, a Junta Militar de Saúde declarará se
aquela é temporária ou definitiva.
§ 1.0 No caso de incapacidade temporária, - decorrente cu' não de acidente em serviço OU· de moléstia nêle
Q
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o graduado será promovido na data em que tal lhe couber,
desde que aquela haja ocorrido dentro do prazo máximo de 6 (seis)
meses, 'a contar -da data da tnspeçáo
de saúde, até a data da promoção,
Excetua-se o caso em que o graduado, nesse período, tenha sido julgado incapaz para o exercício de sua
Qualificação Militar e esteja em processamento a mudança- dessa
para
outra Qualificação Militar.
§ 2,9 No caso de a incapacidade
temporária não ser decorrente
de
acidente em servico ou de moléstia
nêle adquirida, e "de haver ocorrido
em data que ultrapasse o prazo maxtmc de 6 (seis) meses. o graduado
só será
promovido ao- ser julgado
"Apto". Sê-lo-á a contar da data
de promoção anterior mais próxima,
independentemente de existência de
vaga. Nesta eventualidade, ficará
excedente, até a abertura de vaga,
pro-cedendo-se, então, como determinado no parágrafo 2. do Art. 13.
§ 3.9 ouenoo a incapacidade temporária fôr decorrente de acidente
em serviço ou de moléstia nêle adquirida, por prazo superior ao' estipulado no parágrafo 1.9, o graduado
será promovido na data em que isto
lhe couber, desde que o respectivo
Documento Sanitário
de
Origem
tenha sido apresentado à Comissão
de .Promoções de Sargentos dentro
do prazo previsto no' Anexo 4 (parte
relativa à inspeção de saúde).
§ 4.9. No caso <te incapacidade definitiva, ou de incapacidade temporária por período superior a 2 (dois)
anos, o graduado será reformado, de
acôrdo com a Lei de Inatividade.
Art. 9,9 O prazo de validade da
Inspeção de Saúde é de 12 .(doze) .
meses.
Art. 10. Pata que o Sargento ou
Cabo seja promovido à
graduação
superior, .deverão
ser
satisfeitas,
ainda, as seguintes condições:
1) estar classificada, por
pontos,
mediante a, respectiva Ficha de PrOmoção, dentro do número .de . vaga~
de' preenchimento autorizado;
2) ter sido incluído no, Quadro de
Acesso respectivo, para promcçâo no
semestre considerado.
Art, 11. Para promoção dos que
se destinam a. Organ'ização Militar
adquírfda -

Q
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de atividade especial será exigida,
além dos requisitos estabelecidos nos
Arts. 79 e 10, a correspondente habilitação. Assim, por exemplo: para
a promoção do pára-quedísta, o candidato deverá, necessàrfamente, ter
concluído com. aproveitamento a Instrução Básica Aeroterrestre ou ter-se
habilitado com "o CurEO de Mestre
de Salto, conforme o caso.
Art. 12. A bravura, em caso deoperações de guerra, poderá ccnstdtulr motivo de promoção, índependentemente de quaisquer outras condições. '
§ 19 Para os fins dêste artãgo. a
bravura deverá ser comprovada, em
ato ou atos não comuns de coragem,
audácia, valor diante das responsabilidades, firmeza, energia,
tenacidade, sentimento de dever - exteríczados em feitos úteis às cperacôes
militares, pelos resultados obtidos' ou
pelo exemplo dado à tropa.. obecf;';cídas as instruções dos Chefes.
§ '2.9 A bravura, caracterizada nos
têrmos do parágrafo anterior,determinará a promoção, mesmo que do
ato praticado tenha resultado morte
ou invalidez.
§ 39 A promoção por bravura. será
feita pelo Ministro do Exército' ou
por autoridade por' êste credenctada..
§4.9 Será ,possibilitado, ao graduado promovido por bravura,habiliter-se ao acesso que" teve, mediante
sausraeão das condições normais exigidas para o mesmo. Se .nâo sattsfizer a essas
condições" dentro do
prazo estabelecido, ser-lhe-á concedida a faculdade, de permanecer em
serviço, na graduação a que atingiu
por bravura, até a idade limite de
permanência na Ativa. Ao ser transferido para a Reserva, terá os beneficios que a Lei lhe assegurar.
Art. 13. Não concorrerá à premoção, embora satisfaça às condíçôea
exigidas, o graduado que:
1) estiver "sub__ judíce", COm pro-cesso no fôro civil ou militar, ou submetido a' Conselho de Dísc'íplína:

2) não estiver em efetivo serviço
no Exército, em consequênctavde:
a) licença para tratar de ínterêeeea particulares;
b) serviço estranho às Fôrças Armadas, ressalvado o prescrito no pa-
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rágrafo 4." do ;!\rt. 94 da constituição
do Brasil;
c) cumprimento de sentença;
d) deserção:
e) extravio ou desaparecimento;
3) 'Sngressar no comportamento "Insuficiente" ou "Mau";
4) tornar-se
rísícamcnte incapaz
para o serviço do EXército, temporária ou definitivamente, ressalvado o
constante do Art. 89 ;
5) tiver sido julgado incapaz fisicamente para o exercícto de sua Qual!.fieação, Militar e ainda não se tiver
hebüttado para a nova' Qllfl.Hii::aç~o
Militar, de acôrdc com as «Normas
Gerais para a Qualificação Militar
-das praças", que estiverem em vigor.
§ 19 Absolvido em última 'nstáncte,
0'1 declarado sem CUlpa pe1,Q Conselho de Disciplina, será o graduado
promovido em ressarcímen-o de preterição, independentemeutrde vaga e
data, ficando excedente, se f61' oca·
so, até abertura de vaga, procedendose de acôrdo com o 29 do Art. 14.
§ 29 A incidência ou a cessação de
qualquer das situações prevíetas noe
jtens de- li a 5) dês-e artigo devera
ser comunicada, COm a máxima urgêncía, diretamente à Comissão de
Promoções de Sargentos, pelo Comandante, Diretor ou Chefe da Organí-.
zaçâc Militar a que pertencer o Sat-.
gente, ou ao Comandante da Regfàc
Militar a que pertencer o, Cabo.
§ 39 Os nromovldos em ressarcimento de prete.tcâo. decorrente de qualquer motwo, ficarão. excedentes até
que se abra vaga, procedermo-se de
acôrdo com o § 29 do Art. 14.
§ 49 Embora enquadrado neste artigo, o graduado será obrígatót-íamente incluído no Quadro de Acesso.
â

§ 5Q Tôdas as alterações enunciadas
neste artigo,' ocorridas após o encerramento das alterações, deverão ser
participadas com ~ máxima urgência
e diretamente à Comissão de Promoções de. sargentos, sem prejuízo de
outros órgãos aos quais devam também ser comunicadas.
Art. 14. Será promovido à graduação imediata, independentemente de
número de pontos e de vagas, desde
que atenda às demais exigências, o
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graduado que tiver satisfeito as seguintes condições:
1)

3Çl Sargento: 10 (dez) anos de

efetivo serviço li.a graduação e, no
mínimo, 13 (treze) anos de efetivo
Sf'rV!LÇO;

2) 29 Sargento: 10 t cez) anos de
efetivo serviço na graduação .e; no
mínimo, 20 (vinte) anos de efetivo
serviço.
~ 1v A promcçâo de que aqui se
trata será feita na primeira data de
promoção seguinte àquela em que o
graduado completar os prazos prevletos neste artigo.
§ 29 Enquanto houver excedentes,
êstes preencherão vagas da graduação
imediatamente inferior. Ocorrendo
vagas nas suas graduações, deverão
os excedentes _ocupá-las, respeitadas
as Qualificaçue,s Militares Gerais
(QMq) e, - se fôr o caso, as Qualificações Militares vartículares (QMP).

Parágrafo .mico .. A cada data de
promoção- corresponderá somente um
Quadro de Acesso, por graduação.
Art. 1,8. o. recrutamento para preenchimento de vagas de Auxiliar de
Administração FE, previsto nas "Normas Gerais para Qualificação· ~';,i'~tar
das praças", será reíto através <:'8
relação única; em que figurarão os
candidatos habilitados à promoção,
possuidores de maôor número de pontos, e que pertençam às QMG e QMP
especificadas nas citadas "Normas".
Art. 19. O graduado concorrerá à
promoção dentro do número de -vagas
autorizadas e obedecendo-se às condições de habilitação exigidas nas
"Normas Gerais de Habilitação e Estrutura de Acesso das Praças", que
vigorarem.

Art. 16. Quadro de Acesso é um
conjunto de relações de graduados em
cond-coes de serem promovidos 01'4
ganizado segundo o 1 aposto neate
Regulamento e rigorosamente -por oJdem decrescente depouto.s
parágrafo único. NãL serão incluidos em Quadl'o de Acesso os Sargentos que vierem a a.ungír ai.rtnrlt:
limite de permanência os Ativa na
sua graduação. antes da data prevista
para a respectiva promooâo (CaJeDdár'o, Anexo 4).

Parágrafo único. Os Sargentos, ou
cabos, serão relacícnados para premoçâo segundo os pontos- apurados nas
respectivas Fichas de Promoção .(Anexo 1 e l-A).
Art. 20. .xs vpromoçôes de Músicos
e' de Radíotelegrafístas, cujo acesso
se baseia ~.<t prestação de concursos,
serão feitas de acôrdc com o presente
Regulamento e obedecerão às prescrições especificas, contidas em Instruções concernentes.
Art.21. E' concedido o prazo de
10 (dez) dias, a COntar da daTa d~
transcrição do Quadro da Acesso em
Boletim Interno da organização ;v.I~"",
litar "em que estiver servindo ) graduado, para que o interessado requeira o que julgar de seu direito.
§ tv Somente serão
considerados
pelos órgãos encarrega-dos de· realizar
promoções (Comissão de Promoções de
Sargentos, para Sargentos; Exércitos
e Comandos Militares df; Areas, para
Cabos) os requerknentos que uêles
derem entrada até 10 (dez) dias an-.
tes da data marcada para a promoção correspondente.

A1'L 17. o Quadro de Acesso, será
org anízado discriminadamente, por
Qualificação
M iIit a r
Particular
(QMP) ou por grupos de QMP, conforme estabelecerem as "Normas Gerais de Habilitação e Estrutura de
Acesso das Praça-s", que estiverem
em vigor.

§ 21? Somente será admitido recurso
se a entrada da documentacáo 'com
atraso na Comíssân de Promoções, '-bem assim, o extravio de dooume-a'eçâo remetida àquela Comíssâc --- .fôr
devidamente comprovada ,p-e:!'j, Orga-,
nizaçâo Militar reaponsárel ue'atsua
remessa.

CAPíTULO - :CII

Acesso dos Grtuuuuioe
Art. 15. O acesso às diversas graduações será processado, mediante habélítaçâo regulamentar do graduado
incruído
QuadrL de Acesso, dentro da (s) Qualíficaçào(ões) Milita.. (es) para que tof-tormado, OU -no
campo de sua Qua.dficaçáo Militar
Geral, de acôrco com as "Normas
Gerais de Habilitação e Estrutura d~
Acesso das Praças", que estiverem
em vigor.
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CAPi'fULO

IV

Relação àe Alterações õe sargent':J

Art. 22. A Relação de Altera~õesJ.e
Sargento, ora; em vigor, passara a <;~7
preparada em 3 (três> vias a sauer :
- a prtmeíra (original) se destinará
à Comissão de Promoções dê Sargentos - a segunda (com contra-cópia)
pertencerá ao interessado, que deverá
ficar em condições de apresentá-ta,
quando solicitado; -~ terceira v.\!j,.,
sempre que o Sargento rõr movímen.
tado, deverá ser remetida de Orgamzação Militar de or!,ge:1n para a de
destino, após completado o registre
das alterações ocorridas corri o. sergente na Organização \1:Utar de origem.
Art. 23. A Relaçâo de Alterações de
Sargento deverá conter, em ordem
cronológica, todos os fatos de' sua' vida
n ..íhtàr, a contar da data de praça, e
será emet'da à Comissão de Promoções de sargentos, pela primeira vez,
a partir, do semestre (ano civil) em
que. o 39 Sargento completar 5 (cinco)
anos na graduaçáo,de acordo com o
Calendário (Anexo 4).
Parágrafo único. As Relações de
'zerações subseqüentes, abrangendo
períodos de 6 (seis)
meses, serão
igualmente remetidas à, Comissão de
Promoções de Sargentos, de acôr do
com o Calendário (Anexo 4).
p

Art. 24. A documentação necessária
ao preenchimento da Fiicha de Pre.moção de Sargento usto é: Relações
de Alterações, resultados de Inspeção
de Saúde, etc.) deverá ser remetida
diretamente à Oomíesào de Promoções
de Sargentos, pela Organização MiIítar onde o Sargento testíver servindo, respeitada a data de entrada. tJrevista no Anexo 4.
§ 19 Em caso de transferência a
Organização Mmtar de origem remeterá as alterações registradas até a
data do desligamento, cabendo à Organização Militar de destino a remessa das 'alterações nela, ocorridas,
desde 'a data da inclusão do Sargento até a data de encerramento da
Relaçáo de Alterações.
§ 29 A elaboraçác e a remessa dessa documentação será obrigatória e
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da exclusiva responsabilidade do Comandante, Chefe ou Diretor da respectiva Organização Mil~tar.
§ 39 O Sargento interessado ceverá
apor o "ciente" nas suas Relações de
Alterações e em todos Os ofícios (2~
via) que lhe digam respeito, remetidos à Comissão de Promoções de -Sar-.
gentes. No caso de a urgência e fi.
natureza da informação justificarem
sua remessa via rádio, deverá a mesma ser .conrírmada por ofício, com a
brevidade compatível.
§ 49 Quando, por motivo de rôrçamaior, não fôr possível o cumprimento da exigência da aposição do
"ciente" o Comandante, Chefe ou
Diretor responsável consignará a ni..
ZM da impossibilidade.
Art. 2:5. A entrada" da Relação de
Alterações na Comissão de Promoções
de Sargentos, depois da data limite
estipulada (Anexo 4), acarretara a
inclusão do Sargento no Quadr0 de
Acesso com total de pontos do f~I{:imo
semestre regfatrado na Comissão de
Promoções -tc Sargentos.
Parágrafo único. No caso dêste artigo, não caberá recurso posterior,
para ornmocãc em tessarcmentu,
com base nos pontos do (s) semestre (s) não computado (s), ressalvado o disposto no artigo 27.
Art. 26. A falta de entrada -íe
resultado de Inspeção de Saúde, na
Ccmíssâ o de ,.Jrf',Mo('ô,~s ele -sarcentos
até a data fixada (Anexo 4), tirará
ao Sargento a possibilidade de ser
prcmovido nas promoções relacionadas com aquela data.
Parágrafo umco. Não haverá recurso para promoção em ressarcimenta, pela apresentação de resultado de Inspeção de Saúde postertor-,
mente àquela data, ressalvado o disposto no Art. 27.
Art. 27. Sômen te será admltddo o
recurso nos casos seguintes:
1) entrada de, documentação com
atraso. na comissão de Promoções de
Sargentos, por culpa exclusiva C1e
terceiros, - bem assim, extravio de
documentação remetida àquela Comissão - -tudo devidamente compro-vado pela Organízação Militarresponsável, e desde que a referida do-
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cumentaçâo atendesse ao estabelecido
nos artig-os anteriores (Art. 22 - 23
e "24);
2). o previsto no § 19 do- Art. 79,
devidamente justificado pelo seu Comandante, Diretor ou Chefe.
Art. 28. As Organizações Militares, para os efeitos dêste jtegulemento, deverão dirigir-se diretamente a
Comissão de. Promoções de Sargentos
- e vice-versa.
CAPíTULO V

Ficha de Promoção
(Sargento -

Cabo)

Art. 29. A Ficha de Promoção de
Sargento será escriturada na comrssão de Promoções~e Sargentos, com
base nas Relações de Alterações de
Sargentos e segundo um crítérío úm-.
co, obedecendo-se ao princípio misto
Antigüidade-Merecímento ,
§ 19- A escrituração será feita 88-gundo o modêlo (Anexo U e confor-.
me as respectivas Instruções (Anexo
3) .

2Q A Ficha de Promoção de sargentoserá atualizada pelo Complemento (à Ficha de promoção de Sargento), para cada promoção a que o
Sargento concorrer. O Complemento
obedecerá . ao modêlo (Anexo 2) e
será escriturado também conforme ~,S
Instruçõeg (Anexo 3).
Art. 3U. A Ficha de Promoção de
Cabo obedecerá ao modêlo (Anexo
l-A), devendo ser escriturada na.
respectiva Organização Militar e remetida à sua Região Militar, para
servir de base B, organização do Quadro de' Acesso regional.
§ lQ A Ficha de Promoção de Cabo
será .atualizada pelo Complemento (à
Ficha de Promoção de Cabo), para
cada promoção a que o Cabo concorrer. O Complemento obedecerá eo
modelo (Anexo 2~A)_ e será escriturado também conforme as Instruções
(Anexo 3).
§ 2Q Será encargo da Organização
Militar do Cabo o preparo e a remes-

EXECUTIVO

sa do Complemento à respectiva Região Militar.
Art. 31. Os pontos serã-o apurados
até, milésimos e, no caso de empate,
prevalecerá a precedência hierárquica
estabelecida na legislação então em
vigor.
Art. 32. Na contagem dei' qualquer
tempo de serviço, será atribuído 0,25
(um quarto de perito) por mês e por
fração igualou superior a 15 (quinze) dias.
Art. 33. O tempo máximo computável como Monitor, como Monitor-Inspetor de Alunos, em Guarnições Especiais ou no Quadro de, Instrutoree (QD,
será de 5 (CInco)
anos, consecutivos ou não, na graduaçâo de sargento.
Art. 34. Para os efeitos deste Regulamento, considerar - se - á c o mo
"Serviço -em Campanha" o período
passado pelo graduado como íntogrante de fôrça militar empenhada
em ações de guerra contra inimigo
externo, no territórío brasileiro ou íora dêle, bem como empenhado em
açÕE'13 militares, que tiverem sido ou
venham a ser consideradas como "em
campanha", por legfslaçào competente.
Art. 35. Somente serão computados
os elogios individuais decorrentes dos
seguintes casos:
1) ação fiL1J campanha;
2) ato 'de bravura;
3) ação meritória, de caráter excepcionaj, com risco da própria vida;
4) dcaçâo cde sangue' - desde que
comprovada perante o respectivo Comandante, Chefe. ou Diretor, e sem
outro objetivo que não o humanitário,
ele conformidade com a Iegtslaçâo em
VIgor (Lei no 1. 075, de 27 de março
a.e 1950)~
19 Dos elogios relacionados nos
itens 2) e 3), serão computados, para
efeito de contagem de pontos, todos os
que descreverem inequivocamente a
açâo destacada realizada pela praça.
Entretanto, relativamente a cada ação
(ou ato), só será computado 1 (um)
elogio.
ê
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§29 Os E'logiosde sangue serão
computados na base de 1 (um) para
cada 12 (doze) meses.
§ 39 Os elogios por ação em campanha serão todos compu taõos, .desde
que a ação possa ser conceituada na
forma do art. 34.
Art.' 36. Cada .graduadc terá, imcíalmente, um abono de 100 rcemi
pontos, dos quais serão subtraídos
tantas vêzes 12 (doze), 6 (seis) e 3
(três) pontos, quantas forem as punições sofridas pelo candidato, por
falta de natureza grave, média ou leve, respectívamente.
§ 19 O graduado
condenado por
fôrça de sentença passada em julgado, embora posteriormente venha a
obter "melhoria de comportamento
militar", de acôrdo com a Jegtslaçâe
vigente, terá subtraídos 12 (doze) pontos, em qualquer situação, na sua Ficha de Promoção.
§ 29 O' número máximo d·e pontos
a subtrair será 100 (cem), não poden1)

Tempo de
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do pois, aparecer pontos negativos na.
Fi~ha de Promoção de, Sargento.
§ 39 Quando a praça-tiver sido punida, na graduação atual, por falta
quer de natureza desonrosa, quer ofensiva à dignidade militar ou profissional, quer atentatória às instituições
Ou ao, Estado, embora o fato não chegue a consntuic cnme. a' transgressão
serrá classificada como grave, e vem
conseqüência, seuâo cancelados de sua
Ficha todos os pontos positivos !"estentes. abonados. por este artigo.
Art. 37. As contribuições de caráter
técnico-profissional serão julgadas pe1fJ Estad6-Maior do Exército Ou pelo
Departamento de Produção e Obras,
conforme o caso, merecendo cada trabalho aprovado a classificação "Regular", "Bom" ou "Muito Bom".
Art. 38. Os coeficientes f pontos i:t
serem atribuídos aos diversos títu.os
da Ficha de Promoção de Sargento
(Cabo) e do seu Complemento, são
o seguintes:
Ccefícíente

B0~·Viç'O

Tempo de serviço total
_.. .
Tempo de serviço como Bargento <Cabo)
Tempo cecservrco em campanha
.
'I'empo de serviço ria graduação atual:
em função arregimentada
_
.
em função nâo: arregimentada
.
em G uarniçâo Especial
. .. ,
.
-em serviço nacional relevante: em função de' Monitor ou
de Monitor-Inspetor de Alunos; como integrante do Quadro de Instrutores . .
'
.

Sgt 4, Cb 1
Sgt 6,Cb 4
5

Sgt 5, Cb 3
Sgt 3, Cb 2
3

2

Sargento Topógrafo'
como operador de aparelho de restituição aerorotogramétnca . .
,
,
~
.
em erotívo serviço de campo
.
como integrante do Quadro de Radíotelegraffstas do Exército:
em função na rêdeiprtncípal
.
em outras funções do QRE
.

2) Cursos
Curso de Formação dê Cabos, ou curso de FOrmação de
Graduados - P fase (até 1958, ínclusívej'
(sómemte
para Cabos) .. ,
'
, ,,',,~ ..,..'
'
, -'c.

1

3

2

1

v-;

4
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Curso de Formação de Sargentos, ou Curso de Pormaçáo de
Graduados '-'- 2? fase (até' 1958, ínclusrvej , ou equivalentes
Curso dB, Aperteícoamento d:;; Sargrmtos, ou Curso considerado equivalente, pela legtslaçec em vigor
: .' .
. . C urso de Extensão:
Curso doe Extensão de QualifKação Militar Particular

Sgt 4, Cb 6

5

.

3

Curso dei, Extensão de FunçãO tsunçêo -Militar - Função
Especial) .' . '!> •••••••••••.••••' ••. ' ••••• , ••• " ••.• '.' •• '.' ••••••

2

(QMPl

3) Oontríbutçâo de Caráter

Técnico-Profissional
(Sõmente para- Sargentos)
(Coeficiente: 1)

Classífícaçâo:

Pontos

Regular . . ..•............. ,
..
..... ..........................
Bom
;
;..............
Buíto bom
-o.................
4) Condecorações
(Ccefícíente: 1)

2
6
10

Pontos
Cruz de combate, de P Classe
,.............
Cruz de Combate, de 2~ Classe;
Medalha de Sangue do Brasít:
Ordem do Mérito Militar
,.............................
Me-dalha de Campanha;
Medalha do Paclfícador (com palma) :
Medalha Marechal Hermes (Aplicação f' Estudo)
Medalha Milita.r de Bons Serviços;
L···.·
;
" '..,........
de ouro (30 anos)
de prata ('2.0an05)
de bronze (lO anos; .,.......... .
-" . .. . . . . .. . .
Medalha de Distinção (concedida pelo Ministério da .Justiça) :
de 1~ Classe
.
dA ·2~·· Classe ..~'-..'
--;'.....
Medalha Mallet (campeão de pontaria, de Artilha-ria,' pa.l·J,. Cabo)
Medalha de Guerra;
Medalha -oemnenna uo Attântíco Sul":
Medalha da Fôrç~j, de Emeogêncra da,ONU (FENU);
Medalha da Fôrça Interamerfcana de Paz (FIP)
'. ;. . .. .
Diploma de "Praça Mais Drstmta' (só para CabOS)
·0

••••• ' •••••••••••••••• ; •••••••••• ,.......

20

15

10
8.
5
3

3
2

2

1
4

5) Elogios Individuais

(Coedtcíente 1)
Para premiar ato de bravura, ou outra açao vmíhtar altament-e
meritória (na paz ou em campanha)
;
:
.-.......
Recebidos quando em campanha
; .. ;.<;
~......
Por .naver doado seu sangue
. ".'-", .'
, .'.'-'-'-"'-.'.. .-.'.......

3
1
1
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6) Compontamento Militar
(Coeficiente: 5)
Classificação:

Insuficiente ou mau ,
Bom
ótimo
'"
Excepcional .
7) Faltas Punidas
De acõrdc com o art. 36.

.

.
.
.
.

,

Pontos
zero
10

15

"O

8) Conceito do Comandante
<coeficient-e: 1)
Máximo
Médio -.
Mínímo

............ ''"

'

.

~

:,.

Parágrafo único. Qualquer- outra
medalha só deverá ser computada SEi
houver ato que .determíne sua inclusão neste artigo.
CAPÍTULO VI

Prescrições Diversas
Art. 39". O Cabo que, por motivo
de movíméntação, mudar de Região
Militar e estiver habilitado à promoção, deverá ser Incluído, se já não' ostiver, no Quadro de Acesso da Região
Militar de origem, onde concorrerá à
prímeíra promoção normal que se realízar epós seu desligamento.
Parág-aer único." Não sendo pro-movido 'nessa promoção, passará a
concorrer as promoções seguintes na
REgião Militar de destino.
Art. 40. O graduado transferido
para Guarnição. 'Especial <Categoria
"A"), por motivo de ordem disciplínar, não fará jus a pontos relativos
a referência respectiva da Ficha de
Promoção (Anexo 1,' l-A), durante o
primeiro ano de. efetivo serviço nesse
guarníção.
Art, 41. As vagas consideradas
existentes, para efeito de preenchimento; serão computadas até o dia
10 (dez) do mês da promoção COr.:"
respondente (Calendário,Anexô' 4)'.
Parágrafo único. As vagas abertas como decorrência de promoção
em ressarcimento, ou por qualquer
outr9 motivo, mesmo em caso de promoçao "a contar de ... ", só serào
computadas se-os ata.') que' as ortgt-

.-

.

10
5
1

narem forem publicados até a data
referida neste artigo.
Art. 42. As vagas a serem preenchidas por promoção (inclusive a 39
Sargento) deverão ser .computadas
pela Diretoria do Pessoal da Ativa,
de acôrdo com os prazos fixados no
Calendário (Anexo 4) e remetidas
em caráter de' urgência à Comíssào
de Promoções de Sargentos.
Art. 43. O Sargento que satisfizer
às condições dos itens 1) e 2) do Artigo 14, somente será promovido na
forma do citado artigo se não lhe
couber promoção normal, por fôrçá
de sua colocação no' Quadr; ~ de ncesse da respectiva Qualificação Militar,
de acôrdc com' as "Normas Gerais de
Habilitação e Estrutura de Acesso
das Praças", que estiverem em vígor .
§ 19 Quando se der o caso previsto
no Art. 14, deverá ser organizado
um Quadro de Acesso paralelo ao
Quadro de Acesso normal, por Qual1ífcaçâo Militar.
§ 29 Sõmen te. após preenchidas as
vagas existentes, com base no Quadro de Acesso normal, serão feitas. as
promoções de conformidade com D
Art. 14.
Art. 44. Para os efeitos dêste Regulamento, será considerado:
1) Curso de Formação (de Cabos
ou de Sargentos) -- o Curso que tIver dado, ou vier a dar condições de
habílítaçâo a militares, para acesso
às graduações de cabo (CFC) ou de
39 Sargento (CFS). de acôrdo com
Iegíslaçáo adequada.
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curso

de Aperfeiçoamento (de

Sargentos) ~ o Curso destinado a
aperfeiçoar Sargentos, para o exer-.
cícíc de funções até a graduação
máxima, com a denominação de cur80 de Aperfeiçoamento de Sargentos
(OAB); bem assim, o Curso que, por
legislação apropriada, tiver sido considerado "equivalente" a Curso de
Aperteíçoamento de Sargentos.
3) Curso de Extensão - o Curso
que tiver esta denominação, ou outra,
julgada correspondente (ou equivalente)' a ela, por ato de -autortdade
competente.
Parágrafo único.

A

Comíssâc

de

IPromo'ções de Sargentos deverá manter atualizada uma relação de todos
os Cursos a que se refere êste artigo,
dívulgandc-a, se achar conveniente,
sempre que ela sofrer modtncações
substanciais.
Art. 45. Qualquer Ato, (Decreto,
Portaria, Aviso, etc.) que possa influir' em promoções cujo processamento já tiver sido iniciado, por' fôrça dos prazos previstos no Oalendá1'10 (Anexo 4), 'somente -será aplicado para as promoções que se seguirem aquelas.
Parágrafo único. Considera-se como ínícío do processamento, para de'terminada promoção, a data do encerramento das alterações correspon .
dentes (Anexo 4).
,
Art. 46. Compete à Comissão de
Promoções de Sargentos preparar e
provídencíar' a pubhcação, .íc 2 ídüis)

em 2 (dois) anos, do "Almanaque dos
Subtenentea e Sargentos do Exéruíto".
Art. 47. Os casos omissos neste
Regulamento deverão ser resolvidos
pelo Ministro do Exército, 'com base
em parecer do Departamento Geral
do Pessoal.
CAPÍTULO VII

Disposições Transitórias

Art. 48. Os Cabos habilitados à
promoção a 39 Sargento antes da- .vigênclaida Portaria nc 1. 711 (de 1 de
outubro de 1963) - "Normas Gerais
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de Habilitação e Estrutura de Acesso
das Praças" :- serão promovidos nas
mesmas' condições estabelecidas no
item 3) do Art. 59.
Art.. 49. As Normas Para Funcionamento da Comissão de promccões
de Sargentos deverão ser elaboradas
por uma Comissão, constituída de, representantes do Estado-Maior do
Exército e do Departamento Geral do
Pessoal.
Parágrafo único. As Normas de que
trata êste artigo deverão ser submettdas à, aprovação do Ministro do
Exército, dentro de tiO (sessenta)
dias, contados da publicação dêste
Regulamento.
Art. 50. Considerando-as que as
prescrições dêste Regulamento só ~
mente poderão vigorar, em sua plenitude, depois de definitivamente ínsralada .u Comissão de Promoções de
Sargentos, "as primeiras promoções
de Sargentos, nêle .baseadas, terão
sua data oportunamente fixada pelo
Ministro do Exército, por proposta do
Chefe do Departamento Geral do
Pessoal.
Parágrafo único. Tõdas as promoções de Sargentos, anteriores àquela
datav contínuarâo regidas pelas "Normas Gerais para Promoção de Graduadcs" - baixadas corri d, Portaria
nv 2.400, de 20 de novembro de 19'59
- e demais legislação ora: em vigor.
Art. 51. Enquanto persistirem as
razões que vêm justificando o aumento do coeficiente relativo ao Our80 de Aperfeiçoamento de sargentos
teu equivalente), para as' promoções
de 39 Sgt a 29 Sgt, fica o Departamento Geral do Pessoal autorizado a,
adotar ai
coeficiente 10 (dez).
Art. 52. A Comissão de Promoções
ne Sargentos devera encarregar-se do
preparo de Normas relativas ao prescrito no Art. 46 deste Regulamento,
em condições a serem fixadas pelo
Departamento Geral do Pessoal.
Art. 53. A primeira promoção normal de Cabo a 39 Sargento, seguinte
aquetà que estiver em processamento na data da publicação dêste Regutamento, por -êle já será regida. -'"'"
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ANEXO 1

Total Geral
Total 00;110 Sargento
Em campanha

FATõRES

•

.

,., .. )

srsviço

G-

,., .. ,

FICHA ::JE PROMOÇÃO DE SARGENTO

(Para as promoções em

(ou

I

I

29
30

26
27
28

23
24
25

20
21
22

17
18

I

I

\

II

I

I

I
I

1

I

1

Militar

de

Bons

I

classe ................ J
classe ................ I

2~

1~

Medalha de Dis.tinção

De ouro ............. -1
De prata................
De bronze ..............

serviços

Medalha

Atlântico Sul ._..........

Medalha de campanha

Medalha Q€ Campanha - ...
Medalha de Guerra ..... 1

M~ga~h~.~.~. ~.~~~~:.~.~ ,~~~~ I

2?- cresse ................

1?- classe .............. "1

Cruz de COmbate

CONDECORAÇÕF;S

O M M ................... 1

I

19 1

Curso de Icxtensão

equivalente) _ .. _.. _..... [
OAS (ou equivalente). .....

CFS (ou CI<'G, 21). fase)

FATORES

De QMP ................ 1
De Função (Militar ou]
Esp)
• .. • . . . . . . . . . . · .. 1

I

l

I

I
I
I
I
I CURSO

I
I

16

15

ReL

Dados

I

I

I

I

I

I
I
I
I

3

8
5
3

1

2

I

II
I

1

1
1
1

1

1
1
1

10
10
1

1

2

3

4
5

1
1

I

I

I

I

1

Coef ,

20
15

15

Pontos

I

I

I-

I

r
ot

aI

I

I

I

I

I
I
OBlilLRVAÇõ":S

o

~

~

~

q

'o~"
""'

~

o

>-s
oin

S':

w

sangue
.

.

.

Comportamento Militar .....

.

4.

3.

:do

L

Outras observações:

Da-ta de nascimento:

~

.. )

Méd.:
Min.:

B

Máx.: ..O

ME:. 10

Bom: C

Reg:

{lOO~

Excep.: :W

I

1

1

5

1

I

1
1

1

I

I

.

'

aJ

.
, ...•...... de 19"

.

(Ass, do oi. rrsp. pelo preencnímentc desta ficha)

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

Quartel el':-1. ' •.... «e

.

.......................................I

(3)

(12)
(6)

ro

ótimo) :Ih

Bom:

3
3
1
1

1

I

lO

lO

Data de promoção à graduação atual:
Data e resurtado da última Inspeção de saúde;

ub.'Jenações:

I

Total de pontos da. ficha ',' ...

43

comandante ... \

Conceito

~L

nico-prorissional . . ...

Ccntrfbuíca- de Caráter Téc-

42

41

40 1'Número e natureza das taltasl Grave:
que resultaram em punição. Medra:
L..eve:

39

.t-.

Em campanha

'torta

Doação

iTI~Y

38

Ação

Ato' de nt.avura

ELOGIOS iNilIVIDUAIS

cana -re Paz (FIP) ",. ,;.]

cia, <JNLJ (FENU)
1
Medalha Fôrça Interamert-]

Medalha f'(j~'ça de Emergên-I

(aplícacáo/estudo) .. " .. 1

M~~~~~ . LV~~~'~~h~'l' '.à~~,~.~~ \

Medalha 0(; Pacificador com 1

37

35
30

34

~.'l

32

31

cc
cc
o.

~

~o

~

'1J

s

00

~

,.

I

I

I

13

12

10
11

9

8

~

I
i

FA'rõRES

"

.
'. . ""..
"."".

I

I

Medalha do Pacificador com
Palma
1
Medalha Marechal Hermes [
(aplicação e estudo) ....

1=. classe
classe .............•
""'
2·
,
.

Medalha de Distinção

PRÊMIOS

C F C (ou

OFG, 1:;" Fase ..
C F S (ou CFG, 2~ rase.".

CURSO

Arregimentado
.
Não arregimentado "" .
Em guarnição, especial ..
Serviço nacional relevante

Como Cabo

Total Geral "."
Total Como Cabo
Em campanha ,

TEM:PO DE' SERVIÇO

G -

I
~I

2
3

1

Ret.

üM:

Cabo

Dados

10

10

3
2

Pontos

..

""."

1

1

1

1

'4
6

2
3
2

3

4
5

1

Ooef.

Q M G:
Q M P:

Encerramento Alt

"

FICHA DE PROMOÇÃO DE LABO

(Para .as promoções em

T ot aI

-.. )
'." .. ,
.

OBSERVAÇÕES

.

ANEXO l·A

.

~

~

n

i

s

li"
g

~

00
00

.

.
.

.
.

I

Maisl
.

I

I

I

r:;~~~r

:

Grave:
(3)

(fi)

(12)

Total de pontos da ficha ....

I

a)

Data e resultado da última inn.. eçào de saúde:
Outras observações:

3.
4.

2.

Data de nascimento:
.
Data d» !)j'~ moção à graduaçac atual:

de

\

•• 1

I

I

I

I

.

..... de 19....
(Asa. do of . .cep. velo preenchimento desta ficha)

Quartel em

.

(100 - ..

Bom: 1G
ótimo: 15
Excep.: ~O
5

1
1
1

3
1
1

1

1

1

1

3

4

1

1

2

I.

Obsertzzçôes:

25

~--'--------_ ... _ - - - _ .

\

Conceito jc· Comandante .... I

24

que resultaram em punicâo]

I Número e natureza das faltas \

23

Comportamento Militar ..... it

Em campár.ha
Doação de sangue

20
21

22

Ato de ru avura
Ação merttórta

·1

"praça

ELOGIOS rNDIVIDU AIS

Dístínta

Diploma
. . . "de

de Paz IFIP)

Medalha Mallet
_[
Medalha ua Fôrça de Emergência, ONU (FENU) .. j
Medaina ,d,3 Fôrça rutera.m.

18
19

17

16

15

14

~

cc
00

~

c

"'o
""
"'2~

s

in

~

âG'l.;

.

16

15

14

13

12

11

.

í

!

API!I

'I

2~

fase)

OAB (ou equivalente)

equivalente)

CF8 (ou CFG,

CURSOS

.

""'1

(ou!

I

Como operador de
de Aerofotogram ....
e t e t vo SV de
Campo
1

Em

Topógrafo

Como integrante do, QI ._/

(Rêríe principal)

Como írnegrante do QRE

c~~U~lri;~l"egl:~~t~' d~' QRE!

10

I

Serviço r:al;~onal relevante
Como n.onítor
.
Como monitor-inspetor de

7

8
9

'I'

I
I

A:t.:reglm€n~ado .'
Nao arregtmentado
.
Em 'vuarníção especial ..

,

Na GraáuaçãoAtual

Em cauipenha
I

1

-1

Jom(~_

Sargento

Total Geral

F.,~ôRES

II

Total

.

Danos

Pon .rs

, .......................•..•••. , •..••...

TEMPO DE SUlVIÇO

G -

4
5
6

3

2

1

Ref.

OM:

(Para as promoções em

5

4

3

1

2
2

1

2

2

2

3
3

5

5

4
6

Coef.

Q M G:
M P:

Q

)
a

ANEXO 2

I

Te-tal

!

Ij

I

I

OBSERVAÇôES

• • • • • • •o•• • • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Semestre: de

,

COMPLEMENTe A FICHA DE PROMOÇAO DE SARGENTO

o

~

q

o

~

"'"

~

o

"""'

"o

e
o
w

,.

~

gg

.

,

ELOGIOS INDIVIDUAIS

cana de Paz (FIP)

I

I

I

1

Medalha Fôrça Interameri-

ONU (:-'ENU)

[

34

Medalha r ôrça Emergência

33

10

lO

3
2

M~~~~: ~'_'. ~.~~i::~,~~~:. ~~~I

1

I

MedaJ!h 2vrar'ech. aI Hermes.. 1
(aplícacâc e estudo) ....

~ •••••. ,

32

2(1 Cla,3S8

30

,

3
o

1

15
10
1

15

20

15

31

]Q.

classe

Medalha df Distinção
[

,[

De prata
De bronze

.
.

Bons

De ouro

de
1

Militar

serviços

Medalha

29

28

27

2'8

25

Medalha: u-' Guerra
.
Medalha dp Campanha
Atlânuco Sul
.

j\([~~ait;~1' Ó·~; 'c~'~P'~~h~'::::

J

24

23

I

'

,

Medalha. rif Sangue do Bra-!

.

.
.

1i). classe

ou

21.\ classe

Cruz de Combate,

OMM

CONDE~:::O;:

(Militar

I

22,

20
21

19

De

18

Função

De QLVIP"

17

Curso sie Extensão

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

2

3

~

00

~

o

~

~

""

g

"'

~w
o"

.
.
.

I

I

fa!t~sl

Militar .....

Ato de cravura
Ação ~ meritória
Doaçao ::H' Sangue
E1p campanha

I Comportamento

I

I

'I

I
I

I Pontos

I

tlesir:: complemento ....

I

IIConceito .to Comandante .... Ij

I

li

! Total

I

de peritos

em .. ;

.

(6)
(3)

2

Mín.

Méd.

Máx.

a)

;1

10

Bom: o
ME: '0

Reg:

(100- ..

Total

.

de 19... ,
(Ass. da of. resp. p'210 preenchimento deste complemento)

,)<'

I

~

"'o
~

~

in

o

li"o

o

~

----00

OBSERVAÇOES

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

I
.....I
I -_ _---i

Quartel em

1

5

1
1
1

Bom:
:(G
ótimo. 15
Excep.: 20

1

3

Coef.

3
1
1

Pontos

,
.
2. Dat a de pvomoçàc a graduação atual: .,
.
3. Data e resultado da última Inspeção de saúde:
4. outras observações:

Observações:
1. Data de nascimento:

45

44 I Pontos do semestre am.ertor .

43

42

40

(12)

Dados

Grave:
Número e natureza das
que resultaram em pumçao Mf;C1!h:
Leve:
41
Contribuição de caráter téC-!
I nico-proí'issional._
!

39

38

36
37

3E

FATORES

--,-----------..-------,-------~---__o_---__,_----

Ref.

FATORES

l~
~~

2

Medalha Mállet

14
15

Medalha ds, Fôrça de jâmer-]

\

10

Medalha. Marechal Hermes.
(aplícaçâc e estudo)
[

13

1
1

1

10

Medalha de' Pacificador com
Palma
,
.

12

classe

11

2~

11.' classe

10

1

4
6

2

3

2

3

4
5

1

coer.

2

Pontes

G:

Q M P:

Q M

.

Dados

.

I

I

semestre: de .....

1

.

Fase) ..
Fase) ..

relevant~1

Medalha de Distinção

PRÊMIOS

C F C (ou OFG,
C F S (ou CFG,

CURsa

Serviço nacional

__
Em euarnícâo
especial ..

.

'II

Como Cabe

Arregimentado
Nao arregrmentado ,

.
_/.

'Total Geral
,
Total Como Cabo
Em campanha

TEMpO DE SERVIÇO

G

3

8
9"

7

6

4
5

3

2

1

Ret.

OM:

Cabo

(Para as promoções em

,

,] o ta l

0'0

)

COMPLEMENTO A FICHA DE PROMOÇAO DE CABO

I

1

I

?

.........
•••••••

,.\,

OBSERVAÇõZ'S

•••••• , • . • • . . • . . • • • • • . • • •

ANEXO 2-A

~

~
~

o

~

d

rr

o
~

•

"'
'~"

s

~
'"

:Mrül3'
1...8Ve:

I Total de contos em ..........

I

"0'

1
2.
3.
4.

1

I

Min.:

Méd.:
1

-

5

1
1
1
1

1

1

1

I

I

I
I

.................I

I

I
Coef.

j

Data ele nasr.Imentc:
_..
Data de prcmoçãc à graduação a.tuar:
Data e rvsuttado da última mspecào de saúde:
outras observações:
a)

CASSo

I
II

I

\

I

I

I

II

I

I

I

\

OBSERVAÇÔES

~

~

g
'g

~

Cl

:>

"

~

w

de

I

I

'

de f9

..

----'---------~------- ~

TOTAL

I
I
I
I
I

do of. resp. pele preenchimento deste complemento)

Quartel em

...................... ··············1

.................. ··················1

'.

I Máx.: :0

I

000 - ... ô

Excep . :tO

W
ótimo: Ir·

1

1

3
3

4

1

I Bom:

I

I

I
I

I

:1

Pontos

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

pontos no semestre anterior. ..

I

I

(3)

(6)

(12)

Dados

I Número
e natureza das faltas Grave:
-que resul tem em punição ..
I
. '
I Conceito do comandante····1

.....

o.

Em campanha ..........
Doação de sangue ........

Ação merttóna ............

Ato de ct avura ...........

ELOGIOS INDIVIDUAIS

07Jsel'v arões:

27

26

i

I

gência, ONU (FENU) .. 1
Medalha oe Fôrça Interam
de Paz (FIP)
Diploma Q' "pi·~,ç~· '<M~:i;
Distínta" ...............

I Comportamento Militar

I

I

I

I

11

I

II

FATôRES

I
25 I pontos dêste complemento

24

23

22

2l

20

18
19

17

16

I
I

Ref. I

I

ATOS DO .PODER EXECUTIVO

INSTRUCõES PARA O PREENCHI~
MENTO DA FICHA DE PROMOCÃO (SARGENTO - CABO) E DO
SEU COMPLEMENTO.
Para efeito de promoçáo, seré
obedecido o seguinte
1. Ficha de Promoção de Sargento

(R,ef. 1 - Tempo compreendido entre a data de praça e deencetr;.i··
mento das alterações, excnueos, entretanto. os seguintes
períodos, que
não ríeverào ser contados para nenhum efeito:
em lic-ença para tratar de interésses particulares;
b) em licença l_'ara tratamento je
saúde de pessoa de SUa famüüê (si)~
m.eute sara abatido o tempo que ex~
cecar a, um ano);
C) no cumprnnento -de s-entença judicial passada em julgado;
di coma desertor;
e)
como extnavtado:
j) afastado das Fôrças Armadas em
virtude de exciusáo do serviço ativo.
a)

No caso da letra 1. o tempo a sei
abatido será o compreendido entre
a data do licenciamento e a da reinclusão seguinte (nova data de praça i , admitindo-se a possibilidade de
que haja duas (OU mais) datas de
praça.
Ref 2

~

Da data de promoção a

Sargento até a de enc-rran.envi das
atteraçôes, abatendo .se tamoétn
os
tempos já citados naRef 1

o casoj .

U,e

Jôr

Ref 3 - Serão compu ta dos os perfodcs de tempo que sE' enquadrarem
no art. 34 déste Regulamento.
No
momento, neste ,,-''l.': só se encontra
(J
período relativo .8 2}' Ouerra Mnnc.a. compreend-oo eYHH~_ ~fJ de 5ete~-1l
uro de 1942 a B de n:h'( de 1.945.
Ref 4 ....:.... Serão considerados como
de serv.eo arrec.mentadc
os
p-vrodos passados t-ere Sargento servindo em Unidades, Subunídades. Pe.lotôes das Armas e Servícos e Comoanntas de Coâ.anco .:;. Serviços .1hS
Escolas e Estabulccírner lOS' de t!;'\lsitt';1iPO

(l')

Mílitar .

Do tempo arregimentado deverão
ser desc-ontados, soe fôr o caso, os

393

tempos const-antes da Ref L mais os.
seguintes:
a) em licença para tratamento desaude própria ou de pessoa da tarm.ia ;
b) em serviç-o estranho ao Ministérrc do Exercito;
c) em trânsito;
d) como aluno de Escola, Centroou Curso;
e) passado em serviço em Contan-

geme;
1) baixado à enfermaria de OM O~
a organização hospitalar (militar ou

civil), - somente o que exceder alO (dez) dias consecutivos, - ressalvado o caso de baixa em conseq-íênela de doença adquirida em serviço.
Ref - 5 - Serão considerados corno
tempo doe serviço nào arregtnwntado
os penedos passados pelo Sargento
servindo em OM não capituíaúas na
Ref 4.
Sar ác considerados como não- erre-

gtmentados:
alas alunos de .ascores 'Centros ou,
Curs-os;
b) as praças pertencentes 8. Contlngentes.
O-o tempo não arregtmentarto deverão ser descontados, se fôr o caso,
cs tempos constantes da Ret 1, mais
Os seguintes:
a) em licença para tratamento de
saúde. própria 0iJ de pessoa ela tãmilia;
b) em servtco estranho ao Ministério do Exercito;
c) baixado à enfermaria de ONl
ou a organização hospitalar (mtlitar
cu civü i , - somente o que exceder
a 10 ld-2Z) dias consecutivos, - re5baixa em C-OlJ5Bsalvad-o o caso de
qüêncía de doença- adquirida em serViço.
Ref 6 ~ Serão consideradas Guarníçôes Especiais as constantes do 'TJtulo I <Categoria "A") do Decreto
n5' 54.466. de 14 de outubro de 1964.
Ver restrição do art. 33 dêste Regulamento.
Ref 7 Considerar-se-á Serviço
Nacional
Relevante o prestado por
militar em localidade ou em função
d-efinida' com aquela denominação porato de autoridade competente.

-"'394

Ref 8 e 9 -

ATOS

DO

PODER

Serão comnucados os

períodos passados. nessas funções, in-

.clusíve em outras Fôrças Armadas ou
Auxiharea (federais ou
eat.aduaís.r ,
ressalvada a restrição do art. 33.
No Exército,
serão
considerados
«monitores" os Sargentos nomeados
segundo as "Normas para a designa.ção e dispensa de Monitores dos Estabelecimentos de Ensine de, Exer'cito". constantes da Portaria número 736, de 30 de março de 196~.
Ref 10 - Serão considerados apenas os períodos passados em se-viço
nas estações de rádio da «rêde 3i'CUndaria" do SRME, na D Com e noutras funções privativas do QRE (excluída a "rêde principal").
.Ref 11 - serão considerados apenas os períodos passados em serviço
nas estações de rádio da "rede prm.cípal" do SRME.
Rei. 12 _. Tempo contado desde
.h data da
apresentação no SMR,
pronto para o serviço até a data de
.desfígamento da tunçâo de Instrutor
- salvante a restrição do art ;:13.
Ref 13 -- Será computado c tempc total na tunção, desde que atln.gfdo o mínimo de 12 (doze: meses
Q<!-? serviço
continuado nos aparelhos
restituídores ,
Rei '14 - Considerar-se-á efetivo
serviço de campo o passado pelo
.Sargento Topógrafo como integrante
dos "órgãos de campo" da DSn, a
saber: DL (Divisão de Levantamento), CL ccomtssão de Levantamento). CELNE cOomíssâo Especial de
Levantamento do Nordeste), e outros
-que venham a ser criados.
O ose-rcções:
a) Considerar-se-a como tempo de
serviço numa Organização Mtlttar o
passado, pelo Sgt..; entre a data de
.sua apresentação e a
data do seu
desligamento d-essa OM;
b) A soma dos coeficientes relativos ao Tempo de Serviço na Gra.duação Atual (Ref 4 ai 13) nàc poderá em qualquer situação, ultrs.pas.sar o total resultante do exercício -de
função arregimentada em Guarnição
Especial (5 + 3 = 8).
Ref 15 a 18 - Será considerado o
grau final do Curso correspondente
a ReI. No caso da Ref 17, será

EXECUTIVO

computado apenas um Curso, deveudo prevalecer o de maior grau .
Ref. 19 a 34 -------: Condeccraçôea.
a) ,Das medalhas R0J 26, 27 e 28,
somente se computará a. de maior
valor.
b) As demais medalnas serão tôdas computadas.
Ret 35 a 38 -- "'lu~r:.to aos elogios
ínorvtctuais, serao ee-mputados todos
os que se cncuadraron- no Art. 35
deste Regulamento
Rei 39, 41 e 42 ~ O teta, será obtido multiplicando-se
número de
pontos da cespecttva ctassmcaçào pelo
coeficiente.
Ref 40 - Serão consmeradas tôdas
as punições, as quais, multiplicadas
pelo nv de pontos correspondentes à
sua natureza, darão vatõres que, após
somados. deverão ser subtramoe de 100
.cemj . Essa diferença Seta o total
relativo à Ret 40.
Ref 43 - Soma da coluna "Total".
de tôdas as Reterêncías
2.

Complemento li Ftcno de Promoção de fiargentr;

Ref í a 42 - O -preenchini8nto será
feito nas mesmas condícoea indicadas
para a Ffcna OI;:;! Promoção. Entretanto, somente 'ipare~erau preenchidas no Compíemeu te as Rei que tiverem sofrido alteração no semestre
considerado.
Ref 43 - Soma da coluna "Total".
ReI 4 4 - doma do tetas de Pontos da Ficha com o (8) total (ais) de
ponto (s) do (s) compremento (s)
anterior tesj ,
ReI 45 - Total Igua. a soma dos
pontos das Rer 4:1 E: 44 na data Iímíte de encerramento das arteraçôes
para as promoções correspondentes .
3. Ficha de Promoçac df Cabo

Rei 1 a I -

Como QH~

do item 1 dêate Anexo

Rei 1 a 7
no que f6l

cabível.
Rei 8 e 9
Será ccnsíderado o
gra li final do Curso correspondente à
Ret.

Rei 10 a 1'1 - Os orémíos serão
toaos cOnlputados.

ATOS

no

Rei 18 a 21, 22, 23, 2.1 f- ::It' - Como
(respectivamente: 35 a 38,
39, 40, 4::1 e <J.3 do item . . neste Anexo.

nas Re!

4. Complemento à F'icher: de Pro·
moção de (. eco

ReI 1 a :d6 - O preencmmento será
rerto semelhantemente \w que consta
no item 2 aêste Anexo, {Jura o Complemento à
Sargento.

Ficha de

Promoção de

íNDICE DE ASSUNTOS
A

Abono de 100 pontos - Art. 36
Absolvição (última instância)
Art. 13, § 19
Acidente em serviço - hort,8 9, §
19 e 39

Açao
- em campanha - Ar":; 15 item
' - meritória - Art. 35 item 3)
Almana.jue - ArL 46
Alterações - Art. 13, § 59.

Ato
-

1)

(5)

de bravura -
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Art. 35, item 2)

_ que alterem promoções em processamen '·0 - Art. 40
Autorízaçào (Ministro do Expt'''J"U_')
- para promoção a gradcacâo de
39 Sargento -- Art. J.\'
Auxiliar de Administ-acâo FE
Art. 18

Cormssâo de Promoções dê Sargentos (CPS) - Art. 49

'Ementa
- de Ficha de Pr0mOç8,.O ':lI" Sã r .
gente (Modêlo: - Anexe 2
- de J:;"icha de Promoção de Cabo
tModêlo) - Anexo 2-A
Jor~:1-

Comportam en to
"Bc:o-n - Art. 7(>, Item 2)
- "Insuficiente" - Art. 13, item 3J
-- "Militar (Pontos) Art.. 38.
ltem (jJ
Cômputo de vagas - Art. 41
Conceito do Comandante (Pontos,
- Art. 38, item 8)
Condecorações (Pontos) - Art. 3H,
item 4:
Contrfbuicões de caráter técnicoj-ronssronat - Art. 37
Culpa de tercerros - Art. 79, § Iv
Cumprimento de sentença' - Art.
13, letra c, item 2)
Curso
_ de Aparfelcoamento - Art. 44,
item 2)
- de Extensão - Art. 44 item 3)
- de Formação - Art. 44, item 1)
- de Mestre de Salto - Art. 11
Cursos (C-oeficientes) - Art. 38,
item 2)
-D

Deserçâc - Art. 13, item 2, letra ã
'. Documento Sanitário de Origem -

Art. S9,§ 39
B

Bravura
- em caso de operaçôe- de guerra
- Art. 12

c
Calendário - Anexo 4
Casos omissos - Art. 47
CAB - Prcmocão 3(>j29 Bgt (Coeficiente) - Art. 5:
Ciente - Art . 24, § 4\
Clessifícaçâo por pontos - Art. lU,

item 1)

coeficientes

-

Art. 3'8

E
Elaboração da documentação
Art. 24, § 29
Elogios
Individuais Art. 35 e
-

item

38·

5)

Encerramento de Alteraçôes - Art.
13, § 5Q e Anexo 4
Excedentes - Art. 89, § 2(>
Extravio de documentação. - Art.
27, item 1)
Extravio ou
desaparecimento
Art. 13,ite>n 2), letra e
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,Faltas punidas (Pontos) Art. 38,
it-em 7 (Ver também, Art. 36)
Ficha de Promoção
Art. 10,
Item 1)
- de Cabo - Art. 30 e Anexo l-A
de Sargento- Art. 29 e Anexo 1

Pára-quedista -

Sauae- Art. 99
Promocào
Art. 14

post mortem -

fo

Art. 89

Quadro de

Inspeção de Saúde - Art. 7Q , rtem
D. e Art. gç e2,S
Interstícios - Art. 79, nem 3)

Instrução Básica Aeroterr'estre
Art. 11
Instruçõ-es para preenchimento de
Ficha de Promoção - Anexo 3
L

Licença para tratar de ínterêsse
Art. 13, item :,D, letra a

Medalhas (a serem criadas)
38, Paràgrato único

Art.

Melhoria de comportamento

Art.

36 § l Q
Movimentação de Cabo lQA)
Art. 39
Monitor - Art. 33
Mudança ce QuaJifwfidl,1) Militar Art , 89, § 19
Músicos - Art. :W

Normas para o tuncronamen to da
,~:t.

49

Orzanízaçao do Quadro de Acesse
Ar~,.L'l

- Art. 15
- definição - Art. 16
- inclusão no ...,... Art. 10,. item 2)
- paralelo -Art. 43
l°
Quadro de Instrutores ~QJ)
Art . 33

*

R
Rc.díotelegraflsta - Art. 20
Recurso .será adtnitid<c.,.) --'- Art.
21,
29.
Resaçâo de Alteracôe, Art. 22.
23, 24 e25

Remessa da documentaça.. -- ArL
29
Ressarclmentc de pretercçao '- Art.
13, S 39

s
Sangue (Doação) -

Art. 35, rt.em 4)

servtc..
_... em campanha -

Ait. ,:>1
- estranho às Fôrças Armadas
Art. 13 item 2), letra b
Suo-juc.íce. - Art. 13, item 1)

T'
Tempo .Ie Serviço
- coer.cíente - Art. 38, .item
- .ontagem - Art. 32

1)

'I'ranscríçâo do QA en, BIiONJ
Art. 21

o
-

.?~c-esso

'2;:;, §

M

CPS -

Art.

Q

Incapacidade temporária ou 'defini-

particular

Art. 4'< Parágra-

U111Cü

~ ínicío do processamentu 45, Parágrafo úníco

I

tiva -

-

independente de vagas e pontos

-

Guarnição Especial (Categoria "A")
Art. 4.0

:,:"

- apuração - Art. 31
- nega tívos _ Art. 36, â::i"
Prazo dI:. validade de Inspecao 1!"

G
-

Art. 'j9,

Pontos

Transferência (remessa
ções) - }~rt. 24, § 19

.e

~.11

V

Vagas autorizadas -

Art. 19.

fra-

rut

29 Sg t

31 Out

li

10 Dez

10 Jun

10 Jun
30 Abr

Cabo

39 Sgf

10 Dez

10 Out

10 Abr

10 Age

10 F-ev

10 Derz

10 üut

a

10 Abr

10 Ago

10 Fev

10 Dez

10 Jun

DPA

to .run

Inspeção

pela!

Data-

20 Jun
20 Dez

\

20 Dez

Jun

I
I
I

i

~O

Inspeção

doe Saúde

limite
da

i

I

I

31 Ago

I

.

I

vagas

das

Oômuuto

28 Fev

30 Jun

31 Dez

31 Out

30 Abr

Acesso

de

Quadros

I

I

PRAZOS

2.9 Sg t.

I

I

___ "ao doe

Publí-.

CP.LENDÁRIO

39 Sgt

19 Bgt

li

br

~gO

Suuten

n

rev

M

CPS

19 Sgt

GRADUAÇãO

ANEXO 4

HEGTJLA::VIENTO DE PROMOÇõES DE GRADUADOS

31 Dez

30 Jun

31 Out

30 Abr

28 Fev

31 Dez

Data

2'

J9

2'

l'

2'

l'

2'

ç

1

tre .

Semes-

Promoção

~

~

~

'"

o

<

o

§

~

~

'u

~

o

00

>-
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DECRETO N.'? 62.248

-.DE
FEVEREIRO DE 1968

9

DECRETO N,Q

6~. 25C DE 9 DE
FEVEREIRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pública o "Cenira Socuü Stella tâorís", com sede
em Florianópolis. Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da Repúultca usanuo

da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição

atendendo ao

qU'8

e

consta do processo

M.J. 11.371. de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrm.x .ro art. 19
da Lei n Q 91, de 28 de agústo de 1931),
combínado com o artigo L.v do H,cgu-

Iameuto aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961 o
"Centro Social Steíla Marts" com S8de em Florianópolis, Estado de San-

ta Catarina.
Brasília, 9 de fevereiro
LI8 1968;
147.<) da
Independência e 80.'! da
República.
A.

Declara de utilidade,pública a "Casa
dos Pobres Sâo João Batista", com
sede em Curitiba, Estado do
Paraná.

O Presidente da República. usando
da atrtbuíção que lhe co'..,-ferf'.' anago 83, item n, da Constituição
e
atendendo ao que consta do. Processo
M.J. 18.271, de 1967.
decreta:
Artig-o único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmoc do artigo
1.(,> da Lei n.c 91, de 28 de agôstc de
1935, combinado com o artigo I.v do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.v 50.517 de 2 de maio de 1961, a
"Casa dos Pobres São Joâo Batista",
com s-ede em Curitiba, Estado do
Paraná.
Brasilia, 9 de fevereiro
c.e 1965;
147.° da
Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA

COSTA E SILVA

Luis Antonio cta Gama e Silva

Luís Antonio da Gama e Silva

DECRETO N° 62.251 DECRETO N.9 62.249 -

DE 9 DE

FEVEREIRO DE 1968

Declara de utilidade pública o "Instituto Nossa
Senhora da GtoTia",
com sede em Macaé, Estado do' Rio
de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83. item 11, da Consttturção
e
atendendo ao que consta do processo
M.J. 8.601, de 1967, decreta:
Artigo único. É declarada de uulidade pública, nos têrm-.« d~ act: 19
da Lei n.c 91. de 28 de agôsto de
1935 combinado com o artigo L') do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.v 50.517, de 2 de maio de 1961, o
"Instituto Nossa Senhora da Glória",
com sede em Macaé Estado do Rio
de Janeiro.
Brasília, 9 de fevereiro
de 1968;
147.° da Independência e 80.9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antonio da Gama e Silva

DE 9 DE

FEVEREIRO DE 1968

Dispõe sôbre e enqtuuiramontc de
servidores do extinto Seruiço de Alimentaçâo da Previdência social, e
dá outrae nrccuiéncias,

o Presidente da República, usando
da a trfbt.íção que lhe confere o· artigo 83, item n, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrarc único do artigo 23 ua Lei número 4.069, de 11 de junho de '196~,
e no Decreto-lei nv 299, de 28 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, na forma
dos anexos, o enquadramento, bem
como a respectiva relação nominal,
dos servidores amparados pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
que integravam o Serviço de Alimentação da Previdência Social
.
(S.A.P.S.), cuja extinção foi determinada pelo Decreto-lei nv 224, de 28
de fevereiro de 1967.
parágrafo único.' O enquadramento a que se refere êste artigo constitui Parte Especial do Quadro de
Pessoal do S.A.P.S.

ATOS DO

'Art. 29 Passam a integrar c
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~ua

dro e parte menciona "os no artigo 19
O~ f'X-t'~li.l-rregados da Cormssâo Mis-

ta Ferroviária Brasileiro-Boliviana,
mdícados na relação anexa, aproveitados de acordo .com o Decreto numero 52. 588-A, de 30 de setembro
de 19,63.
Art. 39 Fica mantido, temporàrtamente, o enquadramento provisório
dos integrantes da classe de -r-aoaIhador, GL-401.1, na si -uccêo em que
se encontra, ate a apresen'c.çâc dos
elementos necessárros aí exame da
respectiva situação runcicnal ,
Parágrafo único. Os dados de que
trata _êste artigo deverão SHr er.camínhadoa ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP) , no
prazo de 120 (cen'.o ~ vinte) dias, sob
pena de responsabilidade.
Art 49 Os valores dos níveis r'e. vencimentos dos cargos constantes dos
anexos são os previstos no Anexo I
da Lei nv 4.069, de 11 de junho de
1982, reajustados por leis posteriores.
Art. 5'? De acôrdo com. o disposto
no Decreto-lei -:a~ ~R9, de 23 de fevereiro de 1967ficaITI as classes de
Atendente, P-1703.7 e Enfermeiroaux-iliar, P-170.6.8, reclassífícadas na
classe de Atendente, P-1709,. 9, extinta, e na de Auxiliar de Enfermagem,
P-1701.13.A, respectivamente, mantados seus ocupantes.
Art. {:19 O enquadramento aprovado por êste decreto não homologa sítuações que, em virtude de sindicâncias ou ínquéríto administrativo, venham a ser consideradas nulas, flegeís ou contrártae às normas administrativas em vigor.
Art. 79 O órgão de pessoal do ....
S. A. P. S. expedirá títulos declaratórios da situação funcional dos servidores abrangidos 'por êste decreto, observando o disposto no artigo 188 da
Lei no 1.711, de 28 de outubro de
1952.
Parágrafo único. Caberá aos ór.;.,
gãos de pessoal das entidades a que
se refere o artigo 59 e seu § 59, do
Decreto-lei no 224, de 28 de fevereiro
de 1967, expedir os -títulos aos servidores que já se encontram a êles
vinculados defínttívemente ,
Art. 89 As vantagens financeiras
decorrentes dêste decreto vigoram a
partir de 15 de junho de 1962, exceto

quanto I1s decorrentes do artigo 59,
que vigoram a partir de 28 de fevereiro de 1967, e à~ do pessoal de que
trata o artigo 29.
Parágvaro únt-o. Caberá ao .... "'

S,A.P.S. o pagamento dos vencimentos do pessoal a que alude o artígo 29 dêste decreto, a partir de 19
de novembro de 1963, data do respectivo exercício na autarquia.
Art. 99 f:-ste Decreto entrará em vigor na data de sua pucncaçâc, revoga-las as d~SP.J,3i~(!e& em coinrano.
Brasília, 9 de fevereiro de 1968;
147<,l da Independência e 809 da.
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho

Os anexos a que se retere o artigo 19, foram publicados no D. O.
de 28-2 e retificados no de 5 e 27 de
março de 1968.
DECRETO

1IT9 62.252 - DE
FEVEREIRO DE 1968

9

DE

Delega ao Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral as
atribuições
previstas nos
artigos.
38, 39 da Lei n 9 4.131, de 3 de setembro de 1962.

O Presidente da República, no uso
da competência que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituíçâo e na
conformidade do disposto nos artigos
11 e 12 do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 São delegadas ao Ministro de Estado do Planejamento e Coordenaoâo-Geraí as atribuições previstas nus artigos 38, 39 e seu parágrafo único, da Lei nc 4.131, de 3 de'
setembro de 1962, regulamentada pelo
Decreto nv 55,762, de '17 de fevereiro
de 1965 (artigos 34, seu parágrafo
único 35 e seu § I'?) e alterada pela
Lei nv 5.331, de 11 de outubro de1967.
Art. 2'? lilste decreto entrará em
vigor na da-ta de sua publicação, revogadas as 'disposições em contrário.
Brasília, 9 de. fevereiro de 1968;:
1479 da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA

Hélio eeurao
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PODER

DE

FEVEREIRO nE 1968

Autoriza estrangeiros a adquirir, em
transferência de aforamento, o domínio útil do terreno acrescido de

marinha que menciona, no sstuao
do Rio de Janeiro.

de 1946, decreta:
Artigo único. Ficam Nívero Amendela e sua mulher,

vtttona gaggio
de

nacionalidade

italiana, autorizados a adquirir,

em

transferência de aforamento, o dorm.nío útil do terreno acrescido de marinha, lote 2168, beneficiado com o
.prédío nv 41, da Rua Cônsul Francisco Cruz, em Nlteróí; no Estado do
Río de Janeiro, conforme processo
protocolizado no Ministérioda Pazemda, sob o nv 174,823, de 1956.
Brasília, 12 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
Repúbüca .

A.CogTA

E

cesso protocolizado no Ministério da
Fazenda sob 0- nv 55.473, de 1967.
Brasília, 12 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Dettrm Netto

DECRETO N9 62 ~ 255 -

o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II da constituição e uendo
em vista o disposto no artigo 205, do
Decreto-lei nv 9.760, de 5 de setembro

Amemdola, ambos

EXECUTIVO

SILVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 62.254 - DE 12 DE
P"F.VEREIRO DE 1968
Autoriza estrangeiros a adquirir, em
transferência
de aforamento, a
fração ideal do terreno de marinha
que menciona, no Estado da Guanabara.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, inciso lI, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 205, do
Decrero-Jeí nv 9,760, de 5 de setembro
de 19~6, decreta:

Ar-tigo único. Ficam Bernard RíaDd
e Gee-trutta Elísabeth Maria Ríand,
ambos de nacionalidade suíça, autorizados a adquirir, em transferência de ,
aforamento, a fração ideal de 7/320
do terreno de marinha situado na
Avenida Atlântica nv 1.910, correspendente ao apar tamrm to nv 1.102, no
Estado da Guanabara, conforme pro-

DE 12 DE
FEVEREIRO DE 1968

prové sôbre a convocaçao da Conteréncia Nacional de Educaçao,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o <:11'ttgb 83, item lI, da Constttuíçáe e
tendo em vista o disposto no artigo
93, § 19, alínea 0, da Lei nv 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, decreta:
Art. 19 Pa-ssam a ter a seguinte
redação os artlgos üv e 2Q do Decreto
nv 61.125, de 2 de agôsto de 1967:
"Art. 19 O Governo Federal convccara. bienalmente, a Conferência
Nacional de Educaçao, para estudo
das quretôes retau vas à educação nacional,esp·eciaiment-e no que diz respeito à coordenaçà.o das atividades
concorrentes, de responsabilidade s{}-:lidária das díferentes esferas do 0'0doer Públíco e da cooperação da iniciativa privada.
Art. 29 Constituirão a Conferência Nacíoual de Educação os membros
do Conselho Federal de Educação, as
Diretores dos Departamentos, das 'Diretcrías de Ensino e do Instituto Nacional de Estudos pedagógicos, do Ministério da Ed-ucação e Cultura, os Secretários de Educação dos Estados,
Distrito Federal e Territórios, e mais
um representante de cada Oonsnlho
Estadual de Educação, do Conselho de
Educação do Distrito Federal, do Con-selho Federal de cultura, do Conselho
de Rmtcres das Universidades, da Associação Brasileira de, Educação, 'lia
Federação Nacíonaj de Batabelecímentos de Educação e Cultura, da Confederação dos Professôres Primários
do Brasil e 'da união Nacional das
Assccíaçõee Famtlíaía".
Art. 2Q :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, i-evogadas as disposições em c-ontrário.
Brasilia, 12 de fevereiro de 1968;
147 9 da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SiLVA
Tarso Dutra
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DECRETO N9 62. 25B -

DE 12 DE

FEVEREIRO DE 1968
'Convoca a I .Reunião Nacional fi':'s
Conselhos de Cultura.

O Presidente da República, usando
.das atribuições que. lhe são conferidas
pelos artigos ... item II, 171 parágrafo único e -172 parágrafo único da

Constituícâo, . tendo em vista o Artigo 93, nº 49 e S 29, aímea "c", da
Lei nv 4.024, de 20 de dezembro de
1961, e nos termos das alíneas "b".
"f", "m", do artigo 29 do Decreto-lei
nv 74, de 21 de novembro de 1966,
.combínado com o artigo 39, itens 2, 4,
7, 8, 10, 16 do Decreto número 60.448,
de 13 de março doe 1967, decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da Educação e Cultura através do Oonselbo
Federal de Cultura autorizado a convocar a Primeira Reunião jqacíonal
dos Conselhos de Cultura, para estudo 'das questões atinentes
articulação, coordenação e execução do Plano Nacional de Cultura.
parágrafo único. A Primeira Reunião Nacional dos Conselhos de Cultura realizar-se-á em Brasíüa, no O~
riodo de 22 a 24 de abrfl de 1968.'
Art. 2 9 Deverão participar, ex 0/jícíO, da Primeira Reunião Nacional
dos Conselhos de Cultura os membros
dó Conselho Federal de Cultura e '.. .s
Diretores dos seguintes órgãos vinculados ao Conselho referido:
a) Biblioteca Nacional
b) Instituto Nacional do Livro
c) Instituto Nacional do Cinema
d) Museu Histórico Nacional
e) Museu Nacional de Belas Artes
j) serviço Nacional de Teatro
g) Serviço
de Radiodifusão Edu'cativa
h) Diretoria. do Patrimônio Hístórico e Ar tístico Nacional.
à

Art. 39 O Presidente do conselho
Federal, de Cultura convidará para a
Primeira Reuníâo Nacional dos Conselhos de Cultura, como partícípantes
.natos as seguintes autoridades:
a) Presidente do Conselho' Federal
de Educação
b) Secretário-Geral do Ministêrto
da Educação e Cultura
c)
Inspetor Geral de Finanças do
Ministério da Educação e Cultura
d) Representante: do Ministério de
_Planejamento e coordenação Geral

401

e) Representantes dos
Territórios
Federais
j) Membros da- Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados
g) Prefeito do Distrito Federal
h) Presidente da Fundação Culturai do Distrito Federal .
i) Representante do Departamentode Turismo do Distrito Federal
j) Reitor da Universidade de 131'0,-

silía

l)
Diretor do Departamento CUltural do Mmísterro nas aeracões Exteriores.
§ 1'.1 Os Conselhos
__ staduaís de
Cultura, por seus representantes, deverão apresentar, devidamente preenchido, o questionário que lhes tcí
previamente encaminhado pelo Conselho Federal de Cultura.

S .2 9 Fica, outrossim, o Presidente
do Conselho Federal de Cultura autorizado a -ccnvídar, sem ônus para este
órgã-o, a participar da 1 Reunião Nacíonal dos Conselhos de 'Cultura, na.
qualidade de observadores, Representantes residentes no Brasil, de organismos internacionais ou estrangeiros,
inclusive .os de Países com os quais o
Brasil' mantenha- acôrdos culturais.
§ 39 Presidirá a _I Reunião Nacional dos Conselhos de Cultura o Ministro de Estado da. Educa-ção e' Cultura, cabendo ao Presidente do Conselho Federal' de Cultura. a coordenaçã-o geral. dos trabalhos.
Art. 4'.1 A I Reunião Nacional' dos
Conselhos de Cultura debaterá i.gen-.
das com temas e subtemas, de Incerôsse regional ou na-cional.
§ 19 As conclusões e recomendacões
serão lidas no encerramento
r.
Reunião Nacional dos Conselhos de
Cultura e deverão ser comunicadas
a-o-s
r g à o s culturais, promovendo
também, o Conselho Federal de Cultura, sua ampla divulgação.
§ 29 O 'Ministro de Esta-do da Edt:.cação e Cultura expedira o Regimento da I Reunião Nacional dos Conselhos de Cultura fixando ositemas e
sub temas indicados pelo Conselho Federal de Cultura.
Art. 59 A despesa 60m a realização
da I Reunrão Nacional dos Oonselnos
de Cultura correrá à conta da dotacão do Orçamento do corrente exer-.
cicio financeiro, Lei nc 5.373, de fde
dezembro de 1967 ..,--- Anexos 5 - 1'0-

a::

ó
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der Executivo 05
Ministério da
Educação e Cultura
5.05.03
Conselho Federal de Cultura -.
259.2.0475 Elaboração, ~ execução
do Plano de Cultura pela Secretaria.
Executiva do Plano Nacional de Cultura - 4.1.20 -Serviço em Regjmc
de Programação Especial.

Art.€'! Est,,, decreto. entrará em vi-

gor na data de sua publícaçâo, ncendó revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1968;
14'n1 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SlLV/\

Tarso Dutra

EXECUTIVO

Janeiro de 19:67
1,22
Fevereiro de 1867
1,:.n
1,17
Marco de 1967
1, ,4:
Abril de 19,5 i ..
M{úc de 191':7
1,11
Junho de 198--;'
1,10·
Julho ue 1967
108
Aaôsto de 1967
1,07
Setembro de 196'7
1,05
1,04
Outubro de 1967
Novembro 'de 1967
1,U3
Dezembro de _~967
1,03
1,llJ
.taneiro de 1968 ...
Parágrafo único. O saiaric real médro a ser reconstituído 5e1"8 9 mé-ua
aritmética dos valôres obtidos pela
aplicação dos coefíctenteg acima aos
[,~lários- dos meses correspondentes.
Art.

29 :E-ste Decreto entrará em

vigor na data de sua punllcaçâo, reDECRETO Nr;> 62.2'57

-,DE

14

DE

FE\'EREIRO DE 1968

Publica 08 índices de atualização Monetária. -dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, 'na forma
estabelecida no Decreto-lei n9 15 de
29 de julho de 1966 e. dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâc que lhe confere (\ artigo 83, item II, da oonsr.ítuícãc. e
tendo em vista o disposto no art. 1ç'
do Decrete-lei nv 15, de 29 de juH1D
de 1966, decreta:
Art. 1Q Para reconstnuitâodt\s salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelece no artigo 1Q do Decreto-lei
n" 15 de 29 de nnno de :U%. serão
>

utilizados

os sea-nntes

coeífctences,

aplicáveis aos salários dos meses cor-

respondentea. para ()~ acôrdcs coletiVDs de trabalho ou ôecieôes da .rustíca do Trabalho. cuja viaêncra termine no mês de fevereiro de 1968.
Goefi~

Mês
Fevereiro de 196,6
Marco de 1966
...Abril de 1966 "
Maio de 19,65
Junho de 1956
.
Julho de 1966
.
Agôatc de 1966
Setembro de 1966
Outubrr de 1966
.
Novembro de 196,5
Dezembro de 1966 ..... _...

cientes
1;63
1,57
1,49
146
1,'±3

l.38
.1.,30
L:l2
1,'0
1.28
126

vogadas as disposições em cont-a-to
Brasília, 14 de fevereiro- de 1968"
1479 da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G. passarinho.

DECRETO NÇ 62.J58 -

DE

14 DE

FEVEREIRO DE 19'38

Suspende o [umciotumietuo do <tnstiluto de Inoeetiçacôes CientijicW3 r?
Criminais, com sede. no Estado aa
Guanabam.

o Presidente da República mando
da atrfbuíçác que lhe confere o artjg'o 83, item Il,' da Oonstíunçào, e atendendo ao que consta d(:?l"{Y~8SS0 M.J.
nv 17. 7~1 de 196·7, decreta:

Art. 1'" Fica suspenso, nos têrmos co
art. 6('1 do .LJecreto-lei no 9 C35, de :?5
de março de 19%, arce-euc pelo Deereto-ré: nv l:) de 16 de junho 'l(, 1946,
o funci-onamento do "Instituto de' ,ü··
vestígações Ci-entíficas e Criminais",
ate o trânsito em juígadc do. acao çüssorutórra por exercer atividades nicitas, nocivas e perigosas à ordem públíca e social.
Art.2Q :Este Decret() entrará em vigor na data de SUa PUbllC'lÇSO, revo-

gadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 14 de fevereírn de 19'68;
da Independência e S.OQ da;
Repúblíca..
1479

A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e silva
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DECRETO N'? 62. ':259 - DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1968
Altera o parágrafo único do art. 30.
do Decreto n 9 61. 244, de 2:8 de açósto de ' 9,57 (Reçutamenio da Zona
Franca de Manáus).

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o art.
83, item H, da Constituição, decreta:
Art. 19 O parágrafo único do Art.
3D, do Decreto nv 61.244, de 28 de
agõstc de 1967, que regulamenta D Decreto-lei nv 288, de 28 de fevereiro de
19,67, passa a vigorar com a segu'nte
redação, mantido o caput do artago:
"Art. 30. .
.
Parágrafo único; Na ausência
do Superintendente o CT será
presidido pelo Secretário Exe-.
cutívo, e na ausência simultânea
do .Supertntenôente e do Secretário Executivo, pelo representante da Superintendência do Desenvolvimento
da
Amazônia
(SUDAM)".
Art. 2'? ::a:ste Decreto entrará em vigor ria data de sua publicação revogadas as disposições em cont, ária.
Brasilía, 14 de

A.

COSTA

E

A. COSTA E SILVA

Carlos F. de Simas

D-:EGR-ETO N9 62.2'61 FEVEREIRO DE

de 1958;

fevereiro

da Indepandêncra
Repúblíce..
1479

Bahia, nós têrmos do art. 28 do R€Igulamento dos Serviços de R~diodifu
são, para .estabelecer na clda-dede
Salvador. Estado da Bahia, sem direito de excluslvídade, uma estação de
radiodifusão de sons €' imagens (televisão) utilizando o canal 7.
Parágrafo único. O contrato decorrente. desta concessão -obedec·erá as
cláusulas que - com êste baixam, rtrbrtcadas pelo Secretárío-Geral do Ministério das Comunicações e Presidente do CONTEL e deverá ser assínado dentro de 60 (sessenta) días, a
contar da data da publicação do presente Decreto no Diário Oticitü da
União, sob pena dei se tornar nulo,
de pleno direito o ato da outorga.
Art. 2'? Revogam-se - as . disposições
em contrário.
Brasília, 14 - de fevereiro de 1968;
147'? da Independêncíà e 809 da
República.

e

SO'?

da

SILVA

Afonso A. Lima.

DECRETO N9 il2. 260 '--- DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1968
ousomo concessão. à' Emprésa Jornal
do Commércio da Bahia S.A., '~a c,dade de salvador, Estado da Bahia,
-poro.Óestaceiecer uma estação de
TadLOdifusão de sons e imagens (televisão) .

o Presidente da -Repúblíca, usando
da atrfbuíção qUEI lhe confere o .art.
83, item II, da- Constdttnçâc e tendo
em vista o disposto no art. 89, item
XV letra a, da mesma Constituição e
Ó que consta no Edital nc 7-67, do.
Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta;
Art. I'? Fica outorgada concessão
à Empresa Jornal do Comméreío da

Autoriza o
cola.

DE

14

DE

1963

funcionamento

de

lEs·..,

o Presidente da Repúbhca, usando
dd atrroutçao que lhe confere o .artigo tl3 item It, da Consutuíçáo, .::e
ecôrdo com o artigo :J3 QC Decretolei nv 421, de 12 de maio de 1938, e
tendo em vista o que consta do .e'rocesso nv 990-67, do Conselho Pede-ai
de Iêducacao 'do Mínrsteríc da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado c funcronamento da EScola de Medicina Co Cirurgia de Uberrándía sltuuca em
Uberlândía, no Estado de Minas Gerais.
Art'. 2'? âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcacào .
Brasília, 14 de fevereiro de ::'S68;
1479 da Independência e 30~ da
República.
A. CÓSTA

E SILVA

Favorino Bastos Mercic
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DECRETO N9 62.2'6:2 -

14

DE

D~;

FEVEREIRO DE 19'G8

Declara de utilidaàe pública (J, "Sociedade Beneficente de C a m i' (J
G

r an

â

e",

com sede em Cammo

Gratuie, Estado de Mato G1'OS86.
O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe contere o artígo, 83, item II, da Constituíção, e

'atendendo ao que consta. do Processo
,M. J. 25.223, de 1959, decreta:
Artigo único. l1: declarada de

U~

naece pública, nostêrmos do art. 19
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 18:->5,

cccnuínado com o art. 29 do Reg"..r lamenta aprovado pelo Decreto número
5"0.517, de 2 de maio de 19B!, a "20cíedade Benefícente de Campo Gran-de", cem sede em Campo Grande,

Estado de Mato Grosso.
Brasília, 14 de fevereiro de isea:
1479 da Independência
República.

e

809

da

A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Sííoa

DECRETO

N.9

62.263 - DE 14
DE 1968

DE

FEVEREIU.O

Declara de
utilidade' pública para
fins de desqpropriaçao pelo Departamento Nacional
de Estradas de
Rodagem, área de terreno si,tuada
na BR-235 (Rodovia Liui-Paauimbi
e Ccrãzinno-Paeso Fundo).

o Presidente da Repúbtíca, usando
da .atribuição que lhe COnfere o artigo 83, item TI; da Constituição e 'nos
têrmos do Decreto-lei u.e 3.361:;', de 21
de junho de 1941, modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de' maio de 1956.
decreta:
ArL Li! Ficam declaradas de utcüdade pública, para fins de desaproprtaçâo .pelo Departamento Nacional
de Estradas de
Rodagem, as áreas
situadas nos
trechos Ijui-Panambt,
entre as estacas O e 2100, na extensão de 42 km (quarenta e .dois quilômetros) e -Caràzmno-Passo Fundo,
entre as estacas 3140 e 6325 na extensão de 73,700 km (setenta e três
quílômetros: e setecentos metros), 11f:cesaárta à implantação, retificação e

pavimentação da BR-285 do Plane
Rodoviário Nacional,· no Estado' .0
Rio Grande do Sul, com as larguras de 40 a. 50m' (quarenta a emqüenta metros), no primeiro trecho
e de 70m (setenta metros) no segundo vtrecho, respectivamente.
Art. 2,9 A desapropríaçâo a, que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para efeito do artigo 15 do Decreto-lei n.v 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 3.° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárto ,
Brasíl'ía, 14 de fevereiro de 1963;
1479 da Independência e 80" da República.
A.

COSTA

E

SILVA

Mário David Andreazza

DECRETO N.9 62.264 - DE
FEVEREIRO. DE 1968

14 DE

Declara sem efeito o Decreto número 57.538, de 29 de dezembro de
1965.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' ;1-1"tágo 83, . item I'I, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei n,0318 de 14 de março de
1967 (Código de Mineração) e tendo
em vista o que consta do processo
DNPM N.9 6.649-44, do Ministério
das .Minas e Energia, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto número cinqüenta e
sete mil quinhentos e trinta e oito
(57,538) ,de vinte e. nove de dezembro de mil novecentos e sessenta e
cinco (29.12.1965) que autorizou Hermogenes Rodrígu es Peixoto, a pesquisar água mineral, no local denominado Marimbeiro, distrito e municí.,
pio de Cambuquíra, Estado de Minas
Gerais.
Brasília, 14 de fevereiro de 1968;
147,9 da
Independência e 30." da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa' Cavalcanti

ATOS DO· PODER

DECRETO N.9

62.265 ~ DE
FEVEREIRO DE 1968

14

a

CúSTAE SILVA

Antonio Delfirn Netto

DECRETO N9 62. :;:66 -

DE 14 nc

Autoriza o funcionamento àa Faculdade Regional de Medicina de São
José do Rio Préto, S, P.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item n, da Constltuícão e
de acôrdo com .o disposto no artigo
23 do Decreto-lei nv 421, de 12 de
maio de 1938, e tendo em vista o
que constado processo nv 87.342-63,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcíonamento da Faculdade Regional de
Medicina de São .rose do Rio ·Prêto,
situada na mesma cidade, no Estado
de São Paulo.
Art. 29 :Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1968'
479 da Independência e 809 dá
República.
COSTA E SILVi\

Tarso Dutra

Declara de utilidade pública o "Centro de Letras do Paraná", COm sede eni Curitiba, Estado do Parando

O Presidente da República, usando
da.. atribuição que lhe confere o artigo 83, item II.
da Constituição e

atendendo ao que consta do processo
n.c 59.-821, de 1965, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública nos têrmos do art. 1Y
da Lei n.v 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado CDm o art. 1.9 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
TI,O 50.517 de 2 de maio de :961.
o
"Centro de Letras do Paraná", com
sede em Curitrua, Estado de Paraná,
Brasília, 14 de "evereiro de 1988:
147.9 da
Independência e 80,9 da
República.
A,

COSTA E SILVA

Luis

Antonio da Gama e Silva

DECRETO N9 62,268 -

FEVEREIRO DE 1968

A.-

DE 14 DE

FEVEREIRO DE 1968

O Presidente da República. usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constdtulçâo
e
tendo em vista o Decreto-Iel n.c 466,
de 4 de junho de 1938 decreta:
Artigo único. Fica autorizado o cidadão espanhol Jorge Salomó Mínguell, - residente no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, a comprar pedras preciosas, nos termos do Dacreto-leí n.c 466 de 4 de junho de 1938,
constituindo título desta autorêzaçào
uma via autônüca do presente decreto.
Brasília, 14 de fevereiro de 1967,
1479 da Independência e 809 da República..
A,

·105

DECRETO N.o 62.267 -

DE

Autoriza Jorge Salomó Minguell
comprar pedras preciosas.

EXECUTIVO

DE 15 DE

FEVEREIRO DE 1963

Dispõe sóõre recolhimento de diferenças de preços sôbre estoques de trigo e dá outras providências.

o Presidente da Repuuuca. usando
da atribuição que lhe confere o art,
~3, item n, da Constituição, decreta:
Art. 19 Para o fim de serem cobradas diferenças de preço sôbre os
estoques de trigo em grão e seus derivados, de procetíêncía nacional e
estrangeira, em poder das índústnas
moageírasvdo Pais, a Supermtendên-.
CÜo Naeíonal do Abastecimento ... , ..
(SUNAB), através do seu- .Departamente de Trigo, procederá ao levantamento cesses estoques, na data em
que entrar em vigor o nôvo j.reco de
venda do trigo em grão.
Art. 29 Com O. n.esmo objetivo expresso no artigo precedente ficará a
cargo de, Carteira de Comércio Exterim do Banco do Brasíê S. A ... _, ...
(.CACEX) o levantamento das quantidades de trigo em grão importado, em
trânsito 'e por embarcar, destinadas
aos portos nacionais, cujo câmbío tenha sido fechado à taxa: de NCrs ...
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2.715 por dólar e que venham a ser
vendidas ao nÔVQ preço, calculado à
base do câmbio de importação reajustado nos termos do comunícado .. :.
GECAM nv 38, de 29-12-67, do Banco
central do Brasil.
Parágrafo únjco. Consideram-se como quantidades err trânsito as que.
na data em que entrar em vigor o nôvo preço de venda do trigo em grão.
estiverem a bordo ele navios atracadu~ ou não em. portos brastleíroa, bem
cvmo aquelas que compuserem os estcoues reguladores à ordem da Carteira de Oomércío Exterior do Ba-nco
do Brasil S.A .. CCACEX).
Art. 30 0~ recursos resultantes da
cobrança das diferenças de preço de
que tratam os artigos anteriores serão recolhidos ao Banco do Brasil S.A.
ti contahílízados na Carteira de,' 00mercio Ex rertor do mesmo Banco
(CACEX), em conta espectat à ordem
do Banco Central .jo Brasil, o qual
atenderá às solicitações para fornecimenta de verba dos títuíares dos órgãos cítadt.. e nos parágrafos seguintes.
§ 19 O Mbnístérto da Fazenda a utortzarà a uttlízaçâo de verbas, até
90% (noventa por cento) do montante arrecadado, para atendimento de
progra.nas de pesquisa f" experimentação visando ao incremento da produtividade da lavoura trtücea do País;
de construção e reaparelhamentx de
silos e armazéns, tanto nas zonas produtcras de trigo com.. nos portos e entrancamentos ferroviários, e de estimulo financeiro ao uso de ferttltzaa-.
tes E, suplementos minerais nas lavouras da, espécie.
§ 2° A Superintendência Nacional
do Abastecimento (SUNAB) disporá
dos 10'% (dez pot cento) restantes, afim .de fazer face às despesas de seu
Departamento de Trigo e para o
custe-o dos serviços prestados no presente Decrete.
Art. 49 As lndústrtas trnoageíras deverão recolher ao Banc., do Brasü
S.A., as dírerencas de preço resultantes do levantamento de que trata
o arü.: 19 , bem corno as que forem cevidas pela-execução do art. 2';>' até G
trigésimo dia da data da publicação
dêste decreto.
Art. 59 Para efeito do cálculo da
dírerença de preços sobre os estoques
da farinha de tr!go em poder das in-

dústrias moageíras será considerada a
proporção de 78 de farinha para 10{)
de trigo em grão, devendo a mesma
norma ser aplicada em reíaçâo ao Decreto nv 6D.699-67,entendidc que o
levantamento de que trata o seu artigo 19 abrange, também, os estoques
de derivados do trigo em grâo em poder das mencionadas mcústrras, na
data da punecaçâo río mesmo.
Art. 69 A supervisão e execução, no
que couber, das medidas previstas neste decreto, bem com-o das normas e~
tanelecídas nos Decretos nvs 2.-096,
51.681,

52.780, 53.913, 54.969,
55 807, 5-7. 3!::l2 e 60.699 de, respectivamente, 18-1-63, 29-1~63,
.
29.10.63, 11.-5.64, 11.11.64, ~ 5.3.ti5,
7.12.65 e 8.5.67, ficarão a cargo do
Departament-o de I'rtgc da SUNAB,
através de sua Dívísác de Arrecadaçao
de Diferenças de Preço de Trigo, criada pela Portaria SUPER n9 593, de
3':7-'67, daquela Supermtendêncía..

Parágrato único. Para os fins previstos neste' artigo:
a)
as autoridades federais, estaduais e munícapaís. prestarão tõaa a
colaboração possível para que sejam
coibidos, com rapidez t- efícíêncía. todos os abusos ou tentativas de defraudações das medidas resultantes
dêste decreto;
b)
o Superintendente da Superintendência Nacional de Abastecimento
(SUN AB), se assim entencer necessário, poderá requisitar a ccíaboraçao
de quaisquer órgãos 01.1 servidores da
aãrmmstraçâc descentralízada e das
socteôaues de economia mista, inclusive' o Banco do Brasil S..A.
Art. 79 Na execuçac das normas estabelecídas no presente decreto, a Su-

oeríntendencia Nacíonarvco Aoastecímente (SUNABJ', através do seu Departamento de Tr!.go, aptícará, além
das sançôee previstas nos arts. 11 e
12, da Lei Delegada nv 4, de 29-9-62, a
suspensão do foruecnnento de trigo
às dndústrtas moageiras que nâo tiverem recolhido, DO uevidc tempo, as
diferenças C-e preço '" que estiverem
obrigadas por este decreto ,8 ceies
mencionados no art. 6Çl, correspondendo cada d'a de suspensão ao cancelamento de 1/301) (um trezent-os avo-s)
os, cota anual de trigo prevista para
cada um,
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Parágrafo único. A suspensâo.vcorn
fundamento n-estas disposições, cor'responderá ao período compreendido
entre a data da notdfícacâo às mdústr ias moageírae- cujeitas ào' recolhimento das diferenças de PYEIÇOS ';: a
data em que se verificar o respectivo
pagamento.

térto da Aeronáutica, conforme consta
co 'processo M. Aer. nc 00-01-559-67,
onde se encontram a planta D.Eng. 3
nv 85. 0ll4-G.7 do veterído 'móvel e
demais el-ementos técnicos.

Art. 89 sempre que fôr necessar:o
poderá a Superintendência Nacional
do Abastecimento (SUNAB) promover, nos termos da legislação vigente,
.a desapropriação de estoques de trigo em grão, seus derivados e subprodutos.

Parágrafo único. ~\ cessionária ftca
obrigada a iniciar as obras das instalações, oojeto cda referida cessão, no
prazo de cinooanos, contado da data
df' assinatura do termo ou contrato d-e
cessão.
Art. 31? O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas asvdispostçôes em
contrário.

Parágrafo único,

Para

os

efeitos

dêste artigo são considerados de 1.Jl;-lidadepública os estoques de trigo em
grilo subproautos E; derivados de trigo, em pocer das indústrias moageiras.

comerciantes ataeadístas, índustríaôs
e comerciantes varejistas.
Art. 99 O presente decreto enu-ara
em vig-or na data de sua publicação,
revogadas as dispostçôes .em contra-

Art. 29 A área objeto da cessão se
destina às instalações da Academia
Brasileira de Medicina Militar.

Brasília, 15 de fevereiro de 1958;
1479 da Independência e 801? da
República.
A. COSTA E SILVA
Márcio de Souz'a e Mello

rro.
jjrasíua, 15 ce fevereiro de 19'ô8;
1479 da' Independência e 80° da
República.

Ccacece autorização d firmo; zapMa

A. GOSTA E, SILVA

Antônio Delfim Netto
Ivo Arzua Pereira

DEDRiETO NI? 62.269 -

DECRE'TO N9 62.270 -'- DE 15- DE
FEVEREIRO DE 196,8

DE

15

DE

FEVEREIRO DE 1988

Dispõe sôbre cessdo

de érea sob c vu-:
risdicâG do Ministério da Aeroném·tica, . para instalações da Academia
Brasileira de Medi,~ma Militar.

o Presidente da Repúbl'ca., usando
da atrftnnçáo que lhe confere o Art.
23, item j L, da Ocnstítuíçãc ctu Brasil,
to de conformidade com o estabelecido
nu Art. '1 9, § úmco, «o Decreto-Jei número 178, de 16 de fevereiro de 1967;
decreta:

Art. 19 Fica. cedida fl Academia Brasileira de Medicina Militar, em ca..,.
ra ter precarrc.vpor cessào gratuita" a
área de terreno de 2lJ.VOO,OOm2 (vinte mil metros quadrados) aproximadamente, sítuaua à Av. Brasil, em I\IIangumnos, Estado da Guanabara, que se
encontra sob a jurisdição do Minis-

Dverseas corooro.uons, para operar
na plataforma continental, brasüeí-:
Ta, com umtv UniaadeMóvel de Per'furação
Submarina,
denominada
"Vímeçarroon", de nacionalidade
Norte Ameritana, nos serviços que
especifica,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe concede o artig-u 83, item 11, da Oonstltuíçâo, e
tend-o em vista o que consta no iil'ücesso núm-ero MME~19[j'--ü8,decreta:
Art. 19 E' 'concedida autoréeaçâo à
firma Zapata Overseas Corpcratcons,
para operar najptataíorma conttnencal brasüeira caiu 'Lima tjnidade Móvel de perturaçào submarina, denominada «vmeg arrnon". d-e acordo com
contrato assinado com a Petróleo Brasíledro S. A. - :?ETROBRAS.
Art. 2° A autorização de que trata
este decreto compreende os fins menc'onadcs no artigo 19 e vigorará durante o tempo necessário à realização
dos trabalhos que foram contratados
con'.. a PE"TROBRAS.
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Art. 3 9)i;ste decreto entrará em
vigor na data d~ sua publicação, re-

Amaro", com sede em Santo Amaro"
da-Purtncação, Estado da Bahia..

vogadas as disposições

Brasília, 16 de fevereiro de 19-68;.
1479 da Independência e 809 da
República.

e~

contrário.

.grasíka, 15 de fevereiro d-e 19<58;
1479 da Independêncía e 809 da
Repúbhca .
A. COSTA E

SILVA

Jose Cosia cavalcanti

DECRETO N9 62.271 ,......
FEVEREIRO

Declara

ae

DECRETO

N9 62.273 DE 16 01'
FEVEREIRO DE 1968

DE

16

DE

DE 1968

uiiíiâaâe pública o "Hos-

pital Santa Catarina", com sede em

Blumenau, Estado de Santa catál'ina.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que 'lhe confere o artigo 83, item Ir, da Constituícão, e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 23.711, de 1962, decreta:
Artigo único. E' declarado de utí-.
ltdade pública, nos termos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com . o art. 19 do

Regulamento aprovado pelo Decreto
no 50.517, de 2 de maio de 1961, o
"Hospital Santa Catarína", com sede
em Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Brasília, 16 de fevereiro de 1968;
147 9 da Independência e 809 da

República.
A.

COSTA E Sn.VA

Luiz Antônio da Gama

A. COSTA E SILVA
Luiz' Antonio da Gama e Silva

e Silva

DECRETO N9 62.272 -DE 16 DE
FE\(ERE!RO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Santa casa de Misericórdia de Santo
Amaro", com sede em Santo Amaro. da Purificação, Estado da Bahía.

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. nc 32.023, de 1965, decreta:
Artigo único. E' declarada de uti'dade pública, nos têrmos do art. :9
da Lei nv 91, de 28 'de agôsto de 1935,
combinado com 0- art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a "Santa. Casa de' Misericórdia de santo

Altera, a redação do item V é para ..
grajoúnico Cio art. 29 co Reçnüamenta que acompanha o Decreta
n'?61.324, de 11 de setembro ae 1%7~
O Presidente da República, no :lS0
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, d,:ereta:
Art. 19 O item V e parágrafo único do art. 29 do Regulamento que
acompanha o Decreto 61.324, de 11
de setembro de 1967, passam a víg crar com a seguinte redação:
"Art. 20
I .

11 111 IV - . .

.
.
.

.

V - outros objetos de .iso pessoal, doméstico ou profissional do,
passageiro e lembranças (.S011VCnirs"), do valor total não superior a US$ 100,00 (cem dólares)
ou ao equivalente em outra moeda, desde que em unidade, '11;;;pensada esta última restrição
quanto aos objetos que consn-.
tuam ,jogo. ou conjunto.
Parágrafo único. A isençã-o rrevista no item I, em relação a bebidas, comestíveis, fumo, cnarutos, cigarros e artigos de toucador é limitactaao valor global de
US$ 25,00 (vinte e cinco dólar c;:)
ou ao eqüivalente em outra moeda,
observada, em relação à
quantidade de cada espécie a
restrição contida no art. .}Ç' e o
disposto no art. 49".
Art. 29 :Ê:ste'Decreto entrará em vigorna data de sua- publicação, revo-·
gadas as disposições em contrário
Brasília, 16 de fevereiro de .!-t'6S;
1479 da Independência e 809 da.
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Deljim Netto
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DECRETONÇI 62.274 - DE -19
FEVEREIRO DE 1968

PODER

DE

Declara de utilidade publica, 1)wa
fins de desapropriação, imóveis situados na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usan'to
da atribuição que lhe confere o Item
II do artigo' 83 da Constituíçào e E03
têrmos. do Decreta-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela .Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956, cleereta:
Art. li? São declarados de utdltdade
pública para fins de desapropriação,
os imóveis situados na Avenida Rio
Branco, nv 125, e na travessa do Ouvidor, nc 27, na cidade do Rio de Ja~
neiro, Estado da Guanabara, ambos
integrantes do. acervo de "A-Equit:,,/G:va dos Estados Unidos do Brasil, 3:1ciedade Anônima de Seguros Geral».
em hcuídação."
Art. 29 Os imóveis a que se 1'ef81'2
o presente decreto destinam-se ao
Departamento dos Correios e Telégrafos.
Art. 39 :ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1968;
1471? da Independência e 209 da
República.
A. COSTA E

SILVA

EXECUTIVO

Art.21?
A .despesa decorrente da.
execução dêste' decreto. será atendida
à conta da dotação crçamenté.na,
própria do Ministério da Indústria e
do Comércio.
Art. 3'1 :Ê:ste Decreto entrará em

Brasília, 19 de fevereiro de 1938:·
1479 da Independência e BOI? da,
República.

A.

COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO

N° 62.276
fEVEREIRO DE

- DE 19
1968

DE

Dá nova redação ao inciso Il do artigo 22 do Decreto nv 59. 832, de 21
rJe dezembro de 1966

O . Presidente' da República usando-da. atribuição que lhe confere o ai-tigo 83, item Ir da Constítuícào, :-ie~
creta:
.
Art. 1° A redação do inciso Ir do
artigo 22 do Decreto nv 59.832, de 21
de dezembro de 1966,1U'odificada peloDecreto nv 60.322, de 7 de março de
1967, p~ssa a ser a seguinte:
"Art.. 22. A prestação de serviços nos têrmoa
do parágrafoúnico do artigo .?O dês te . decreto,
só se fará em favor de:

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO NC? 62.275 - DE 19
FEVEREIRO DE 1968

V~~·

gor na data de sua publicação, -evcgadas as disposições em contrário.

1DE

Cria fllnçtio gratificada no Quaaro
de Pessoal do Ministério da lndl~s.,·
tria e do Comércio

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83,. it~m Ir, da Constituição, tendo -em VIsta o art. 59 do Decreto
nc 531, de 23-1-1962, combinado cem
o art. 31?, item Ir, da Lei nv 4.7'"16,
de 13-7-1~65, e o a..rt. 11, item a, tio '2
29, do Decreto-lei nv 144, de 2-2-1ge7,
decreta:
Art. r« Fica criada no Quadro de
Pessoal do Ministério da Indústria e
do Comércio, classlfdcada no símbolo
ll-F, a função gratificada de Secretário do Diretor da Divisão Jurídica
do Registro do Comércio.

Ir -'- Entidades privadas dedicadas, total ou parcialmente, à..
educaçã-o ou à assistência social
gratuita, devidamente relacionadas pelo Ministério da Educação
e Cultura, e quando o serviço solicitado interessar, di-retamente, à
assistência ou à educação realizadas gratuitamente.
IH .

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da.,
República.
A.

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Faoorino Bastos Mercio
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DECRETO N9 62.277 -

DE 19 DE

FE\!UiEf.R0 DE 1968

Declara de utilidade pública c :" -4.Ssociacão Cultural tuuo-Brosüeii .",
com sede em Santos, Estado de São

Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe -confere o artigo 83, item n, da -Oonstituíçâo e atcndenuo ao que consta ao Processo M.J,
n~ 10.603, de 1967, decreta:
Artigo único. ~ declara _ de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 deagôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulament-o aprovado pelo Decreto
ne 50.517, de 2 de maio de 1961" i!.
"Associação Cultural fta.lo-Bra ren-a'
com sede em Santos, Estado' de São
Paulo.
Brasília, 19 de fevereiro de 1968;
147lt da Independência e 80'" da
República.
A. COSTA E SILVA

Luís Antônío da Gamp, e Silva

DECRETO N9 :)2 278 -

DE 19 DE
FEVEREIRO DE 1968

Autoriza o Mínictcrío da Aeronáutica
a ceder, oratuüumente terras de
propriedade da união Federal, !O,·
couoxaoe no Município de Canoas,
Estado do Rio Grande do Sul.

::J Presidente da República,clsan.,.
das atribuições que lhe confere o 8.1"tigo 83, n da Constituição e teu-to
em vista o díspcstc, TIOS artigos '54" ~
39; 125 e 126 .do Decreto-lei nv 9; '7bü.
de 5 de setembro ne 1946 ccmbtna.to

.cem o' paragrar., único do artígc lê'
do Decreto-lei nv ·.L·lB, de 16 de tevereiro de 1967, resolve:
Art. 10 Fdca o Ministério da AE.ronáutíca auturizanc a ceder à Prefeitura Munícípaí de Canoas, .~sta~b
do Rio Grande do Sul uma área ar'terra com 1.175,58' om'~, destinada li
construção de uma avenida pertmetralnaquela cidade, tudo de .cccrdo
com as plantas constantes' do precesso protocolado no Ministério da Aeronáutica sob o número ~O-OI-2(l3B
de 1fl.67.

Art. 29 O terreno a flue se reteve
o artigo anterior somente poderá ser

usado para a consttuçâu de um trecho
da avenida perimetral, projetaca
para a cidade de canoas.
Art 3° Constarão obr-ígatórtameute
do Têrmo de Cessão, como ccndíçces
essenciais:
a)
que o imóvel. reverterá ao Patrimônio da união sem qualquer -ndenízaçãc, se, no rode ou em parte
-fôr utilizado para fim diverso ~1';J".
quele que 1h'2.
destinado;
b) que a cessão poderá ser rescíndrda por quaiouer tia.") partes com-etantes, assegurado à cessionária, o 11reito à Indenízaçâo pelas oenfeítonas
realizadas, se a rescisão se fundar em
mterêsse da Ijnlác ,
c) o prazo pat-a que se concrettze
a destinação prevtcte neste decreto.
é

Art. 49 Na Deregncía do Serviço
de Patrimônio da União do Estudo
do Rio Grande ':1L. Su. será assinado o competente .r-ono de Cessão, ee
qual constarão as condições a que se
refere o presente uecreto.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor
na data de sua cubncaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de tevereírc de
1968,
147 9 da
Independencra e 80q da

República.
A.

COSTA E SILVA

Márcio de Souea e

tneuo

DECRETO N9 62,279 -

DE 20
FEVEREIRO DE 1968

[lJ;~

Dispõe sôbre o reestruturação da Uniuersuicuie Federal do Ceará,

o -Presídente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o varb.
83, item II,. do Constatuicão e em
cumprimento ao- disposto no art. ,6 9
do Decteto-Iet nv 53, de 18 de novembro de 1966, e no art. 13 do Decreto-.
lei nc 252, de 28 de fevereiro de 1967
decreta:
_ Art . 19. A Universidade Federal
do Ceará passa a constituir-se de de.zesseís unidades de estudos básicos e
de aplicação.
~ 1c.
O sistema com um a que se
refere o art. so, inciso H, do Decretolei nv 53, de 18 de novembro de 1[166,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

será formado pelos seguintes institutos e faculdades:
a) Instituto de Matemática;
b) Instituto de Física;
c) "Instituto de Química;
d) Instituto de Geocíêncías ;
e) Instituto de Biologia;
1) Faculdade de Estudos Sociais e
Filosofia;
g) Faculdade de Letras;
h) Faculdade de Artes e Arquitetura.
§ 29. Serão as seguintes as unidades de ensino profissional e pesquisa
.a plicada:
a) Escola de Engenharia;
t» Escola de Agronomia;
c) Faculdade de Medicina;
d) Faculdade de Odontologia;
e) Faculdade de Farmácia;
f) Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas;
g) Faculdade de Direito; .
h) Faculdade de Educação;
§ 3(.1. Os institutos, escolas e racurdades dívídír-se-âo em departamentos, definidos Com a menor fração da
estrutura. universitária para todos os
efeitos de organização admtnístratíva e didático-científica e de -üstrtbuíçâo de pessoal.
'
Art. 29 . As unidades de que passa
a constituir-se a Universidade 1'~\7
deral do .Ceará resultam:
a) os institutos e faculdades enumerados no § 1° do art. 1(.1, do desdobramento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e reunião, segundo os campos· fixados. dos atuais
Institutos básicos e da Escola ele Arqunetura, bem corno dos departan.entos, cadeiras e laboratórios de faculdades. escolas e institutos aplicados que atuam nos mesmos setores de
estudos fundamentais;
b) as escolas de Engenharia,
de
Agronomia e as faculdades de Medicina, Odcntotogta e Dn-eito, dos e-tores profissionais específicos das atuais
untdades uue tem essas denomínaçôas,
bem como dos de outras onde os mesmos estudos sejam desenvolvidos;
c) a Faculdade de Farmácia e a
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas dos setores aspeeiticos das atuais Faculdades de ParmáCi8 e Bíoquírmca e de Ciências :81:0--nômlcas:
d) a Faculdade de Educação.:. do
atual Departamento de Educação do,
Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
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trás, nela concentrando-se todos os
estudos pedagógicos da Universidade,
na forma do que dispõe o art. 4 9, §
29, do Decreto-lei no 252, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. '39 . A Universidade terá órgãos suplementares de natureza técnica, recreativa, cultural e de ecststêncía aos estudantes, subordinados à
Reitoria ou às unidades que lhes cor-.
respondam, conforme sua natureza e
finalidades, os -quais serão criados ou
extintos por atos do Conselho rjmversttárlo e constarão obrigatoriamente
do Estatuto da Universidade .
Art. 49. De acôrdo com o disposto
no art. 7°, parágrafo único, do D,~
ereto-lei nv 252, de 28 doe fevereiro de
1967, as unidades enumeradas nos §.§
19 e 29' do art. 1'? reunír-se-âo nos
seguintes órgãos setoriais:
a) Centro de Ciências abrangendo:
Instituto de Matemátíca:
Instituto de Física;"
Instituto de Química;
Instituto de Geociências;
Instituto de Biologia:
b) Centro de Humanidades, abrangendo:
Faculdade de Estudos Sociais e Filosofia;
Faculdade de Letras:
Faculdade de Artes e Arquitetura;
c) Centro Tecnológico, abrangendo:
Escola de Engenharia;
Escola de Agronomia;
d) Centro de Ciências da
Saúde,
abrangendo:
Faculdade de Medicina:
Faculdade de Odontologia:
Faculdade de Farmácia;
e) Centro de Estudos Sociais Aplicados, abrangendo:
Faculdade de Direito;
Faculdade de Ciências Econômicas
e Administrativas;
Faculdade de Educação.
Parágrafo único: A Universidade
atribuirá o máximo de efetividade ao
funcionamento dos centros visando a
que, numa segunda fase de sua reestruturação, seja eliminado ,o nível ín.
termedíárío de coordenacão dos departamentos e passem êstes a vincular-se
diretamente com os centros respectivos, então constituídos em unidades
e redefinidos, se necessário, à luz da
experiência colhida.

412

ATOSDQ

PODER 'EXECUTIVO

Art. 50. A administração e coordenação das atividades universitárias se
farão em três níveis:
a) Administra-ção Superior, que terá Como órgãos deliberativos o O'onselho Universitário e o Conselho Central de Coordenação e, como órgão
executivo, a Reitoria;

b) os Centros enumerados no art.
órgãos" deliberativos os respectivos Conselho de Centros e Decanos para as funções exe-

49 , que terão com

cutivas;
c) as unidades universitárias, que
terão como órgãos delíberattvos os

Conselhos. Departamentais e as Con-

gregações e, para as funções executa-

vas, Os respectivos Diretores ..
§ H'.
A constituição d-o-s órgaos
enumerados nêsse .artígo constará do
Estatuto da Uníversídade e o seu funcionamento será matéria regímentaí .
~ 2Q •
As unidades universitárias
dívídír-se-ão em departamentos, definidos e organizados na forma do que
dispõe o art. 2Q do Decreto-Ieí n» 252,
de 28 de fevereiro de 1987.
Art. 6Q • Fica aprovada 'a distribuição das disciplinas ministradas nos
diversos cursos da Universidade Federal do ceará, na forma do Parecer
nv 7:6-68 do Conselho Federal de Educação.
Parágrafo
único. Os acréscimos,
supressões, desdobramentos, fusões e
mudanças de denominações de díscípllnas f'ar-se-âo pelos critérios .adotados na distribuição de Que trata êste
artigo.
Art. 7Q • Ficam desvinculados de
campos específicos de conhecimentos,
respeitada a especialização dos respectivos titulares, os cargos de pessoal
docente ci-íados ou providos com essa
vinculação.
~ 1Q.
A distribuição ou redistrrbuícão de pessoal docente pelas unidades
far-sa-á de acôrdo com' o díspvstó no
art. 99 da Lei no 4.881-A, de 6 de
dezembro de 1965.
~ 29 .
Nos departamentos, a atribuição' dos encargos de ensino, pesquisa e extensão ao pessoal docente
que o integra far-ee-á nos têrmos do
.art. 2\', § 39 , do Decreto-lei nc 252,
de 2'8 de fevereiro de 1967.
Art. 89,. Os -cargcs em comissão de
Diretor das unidades enumeradas no

art. 19, ~ 1Q e letra h do § 2Q , resulta-.
rão do aproveitamento de cargos já,
existentes na Quadro único da Universidade, como abaixo se declara:
I - Os cargos em comissão, srmoojo'
5-C, correspondentes a Diretor dos.
atuais institutos de Matemática, Física, Quimica e Tecnologia, Meteorologia, Tecnologia Rural, Antropologia
e pesquisas Econômicas ficam distribuídos aos institutos de Matemática;

Ftsíca, cutnuce, Ceocíêncías, Bíoiogta

e às Faculdades de Estudos Sociais e
Filosofia e de Educação.
II _. Os cargos em comissão, símbelo i;i-C, de Diretor da Faculdade de
Filosofia, Cíéncras e Letras e da Escola de Arquitetura passam, respectivamente, para as faculdades de Letras
e de Artes e Arquitetura.
§ 19. Os atuais diretores da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras:
e da Escola de Arquitetura concnnrão
os seus mandatos nas unidades para.
que se transferem os respectivos cargos.
29 . As
funções de secretário;
símbolo 5-F, dos atuais institutos de
Matemática, Física, Química e 'r'ecno-.
Iogfa; Meteorologia, Tecnologia Ru-.
ral, Antropologia e Pesquisas E'conôrmcas passam para o simbclo 2-F e
ficam distribuídos aos institutos de
Matemática, Física, Química, Geociências, Biologia e às Paculdades de
Estudos Sociais e Filosofia e de Educação.
§ 3;;-. As funções de secretário simbolo 2-F, e de chefe das seções pidátlca e de Administração, símbolo 8-F,
da atual Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras passam para a -pa-.
culdade de Letras: e a de secretário,
símbolo 2-F; da Escola de Arquitetura para a Faculdade de Artes e Arquitetura.
Art. 99. A organização e o funcionamento da Universidade serão disciplinados nos seguintes documentos,
cuja aprovação se fará de acôrdo com
o art. 79 e parágrafos 'do Decreto-lei
ns 53, de 18 de novembro de 1966;
a) Estatuto, que se limitará à estrutura e às: definições e formulações
básicas;
b)Regimento Geral, que regulará
todos os aspectos comuns da vida
universitária;
c) regimentos das unidades, que
complementarão o Regimento Geral
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.quanto aos aspectos específicos de cada instituto, escola ou faculdade.
Art.,-10. Em prazo não superior a
cinco anos" nem inferior a três,
a
contar da aprovação do Regimento
Geral, a Universidade Federal do Ceará promoverá uma avaliação completa da reforma iniciada com o presen-te decreto, visando a nela introduzir
os reajustamentos que se evidenciem
necessários e alcançar a segunda fase
de concentracâe das suas unidades,
consoante o ~ disposto no parágrafo
único do art. 49.
Art. 11. :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de .sua publicação, re--vogàdas as disposições em contrário.
Brasília, 2'0 de -fevereiro de 1968;,
1479 da Independência e, 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Favorino Bastos Mercio

DECRETO N° ô2. 280 - DE 20
'FEVEREIRO DE 1968

413

83, item II, da Constituição,
decreta:
Art.. 19 O artigo 14 do Decreto nv
61.514, de 12 de outubro de 1967, que
aprovou o Regulamento do Impôsto
sôbre Produtos Industrializados, passe. a ter a seguinte redação:
"Art . 14.
Para os efeitos do
disposto no inciso XLIV do artigo
10. somente se c-onsideram pro,
duzídos na Zona Franca de Ma,
naus os artigos resultantes
das
operações previstas nos incisos I,
IH e V do, ~ 2 9 do artigo 19".
Art. 29 :Este Decreto .en trará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlçôes em contrário.
Brasílía.. 20 de' fevereiro de 1953;'
:.479 da Independência e 809 - da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto

ilE

DEORET'Ü N.? 62.282 -

DE

20

DE

FEVEREIRO DE 19,68

Declara de' utilidade pública a "AssOciação de Caridade São José", com
sede em Nova Era, no Bstaao de
M inas (j-erais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item II, da Constttuíçãc e atendendo ao que consta do Processo
M.J. 2-6.2'63, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade publica, nos termos do, aru. 'i'.'
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com, o art. 19 do Regula-menta aprovado pelo Decreto numero
50.517, de 2 de maio de 1961, a "Associação de Caridade São José", cem
sede em Nova Era, no Estado de Mi-nas Gerais.
Brasilia, 20 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Laus : Antônio da Gama e Silva

DE'CRETO N9 62.281 - DE 20
FEVEREIRO DE 1968

DE

Altera o Decreto av 61.514: de 12 de
outubro de 1967

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

Declara de utilidade pública,
para
fins de âesaprcpríação pelo Departamento Nacional' de Obr'as' Contra
as Sêcas, à área de terreno necessária à
construção de um poço
profundo para o Serviço de Abastecimento d'água da Cidade
de
Ubaiara, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, it-em H, da Constituição e nos'
têrmos do Decretc-Iel n,v 3.36,5" de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropríaçâo
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 44,0 m2 (quatrocentoa e quarenta
metros quadrados), representada na
planta que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão do Material do Departamento
de Admínístraçâo do antigo Ministério, da Viação' e Obras Públicas, necessária à construção de um
poço
profundo para o Serviço de Abastecimento d'Água da Cidade de Ubajara, Estado do Ceará.
Art. 2.9 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é conside-
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rada de urgência para efeito do artigo 15 do Decreto-lei n.' 3.365, de 21
de junho de 1941.

Art. 3.9 :este Decreto entrará em
vigor' na data de sua publicação.
Brasília, 20 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. CesTA E SILVA
Afonso A. Lima

DECRETO N9 62. 283

~ DE

20

DE

FEVEREIRO DE 1&38

Declara de utilidade publica, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Sécae, a' área de terreno que
especifica, para construção da bacia hidráulica ao Acude Público
Gomes, no MuniCipio~ de lâauriti,
Estado do Ceará.

O

Presidente

da

República,

no

uso das atrfbutções que lhe confere
o artigo·. 83, item lI, da Constituição
e nos têrmos do Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 19.41, modificado pela _Lei n.v 2.7'86, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desaproprfacáo
pelo. Departamento Nacional de Obras
Contra as -gêcas - DNOCS - a área
de terreno com 1.328.200m2 tu,n
milhão, trezentos e vinte e oito mil
e duzentos metros qudrados) , representada na planta que com Este. bàlxa, devidament-e rubricada pelo Secretário-Geraldo Ministério do Interior, necessária à Implantação da
Projeto do Açude Público Gomes, no
Município de Mauríti, Estado
do
ceará, cujos projetos e orçamento foram aprovados pela Portaria número
200-A-DR2-6'7, emanada da referida
autarquia.
Art.2.Q A desapropriação a que se
refere êste Decreto é considerada de
urgência para efeito do artigo 15 do
Decreto-lei n.v 3.36'-5, de 21 de junho
de 1941.
c Art. 3.Q :Este Decreto entrará em
vígcr na data de sua publicação, revogadas as disposições 'em contrário.

Brasília, 20 de fevereiro de 1968;
147Q da Independência e 80 Q da
República.
A: COSTA E SILVA
Afonso A. Lima'

DECRETO NQ 62 284 - DE 20 DE
FEVEREIRO DE 1968
Autoriza o servico do ::>atrimônio da;
União a aceitai a âoacão de terreno
que menciona, situcuicrux Munic2pio
de ATmazém, Estado de Santa Catarina.
o Presidente da Repúblrca, usando
da atribuição 'que lhe' confere o ar ttgo 83 item II, da Constituição e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art. te Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado ? aceitar a
doacao que, de acordo com a Lei NIunlcrpal nv 94, de 30 de março de 1967,
O Município de Armazém, Estado de
Santa Catarina, quer fazer à Uníãc
Federal, do terreno com a área de
401,3150m2 .quatrocentos _ um metrosqm'!drar'i.os e três -ntl setecentos e
cinqüenta centímetros quadrados), situado na Rua Manoel pereira, naquele Município, de acõroo com 0-8 elementes constantes do processo protocolizado no Ministério la Fazenda sob
o nv 169.946 de 1967.
Art.' 2 Q Destiná-se o terrena a que
se refere o artigo anterior à. oonstrucão da Agência Postal-Telegráfrca
local.
Brasília, 20 de fevereiro de 1968;
147Q da Independência e 80 Q da
República.
A. COSTA ,E SILVA

Antônio Delfim Netto
Carlos F. de Simas

DECRETO NQ 62.285 - DE 20 DE
FEVEREIRO DE 1968
Altera a série de classes de Técnico
de Aamuustroçã« (AF-Sü1), enaca
no Anexo III do Decreto WI 51.499,
de 8 de junho de 1962, com aoucação da classitícaçiio do artigo 9Q aa
Lei ns 4.345, de 26 de iusüio de
1964, e aá Outra -prcnnaencta,

o Presidente da República, t-oando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, e
de acôrdo com Q artigo" 9Q da Le: número 4.345, de 26 de junho de 1964,
decreta:
Art. 1Q Fica alterada, na forma da
Tabela anexa, a série de classes de
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Técnico. de Admírrístraçâo (AF-6Ü1J,
críarta pelo Decreto nv 51.49L, de 8
de junho de 1982, Anexo IH, com
aulícaçâo da -cla.ssitícaçác ínsütuíría
pelo artigo 99 da Lei nv :~. 345, ~e _~~ô
de junh-o de 1964, a partdr da vigenela dessa lei.
Art. 29 O Instituto Nacional de PP3vidência- Social (INPS) encaminhará
aó D.A.S.P., no prazo de 90 moventa) dias, a revisâo dos quadros de
pessoal dos extintos tnstitut- -, objetivando a regularização de situacôea
anterfores e as normas fixadas ~10 artigo 79 do Decret-o-lei nc 225, de :J.8
de fevereiro de 1967.
Art. 39 :Este decreto entrará em vigor na data de sua publícacàc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1963:
1479 da Independência e ROQ da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho

o anexo a que se refere o art. 19
foi publicado no _D. o. de 22 de fevereiro de 1968.
DECRETO N9 62. 2Hi
FEVEREIRO DE

-

DE
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21

DE

1968

Declara de uiili.dade pública a ".4.8-scciaçtio Joeeenee de Ensino", cl)Jn
sede em São Jose dos camoce. Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usanuo

da atríbuíçâo que lhe confere oart83, item lI, da Constitu.çâo e a-endando ao que consta do processo )fI J.
27.122, de 1967, decreta
Artigo único. Ê' declarada -íe -rtt..
lídade pública, nos termos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 .de agôsto de
1935, ccmblnado com o artigo I'? do
Regulamento aprovado pelo Decreto
no 1?0.517, de 2 de maio de 1961, a
"Associação Joseense de Ensino". com
sede em São José dos Campos, E5~~,"
do de São Paulo.
Brasília, 21 de fevereiro de 19-38;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis' Antonio da Gama e SU1Ja

DECRETO N'? 62.287, - DE 21 DE
FEVEREIRo DE 19·68
Declara de utiZiáaàe pública a "Asecciaçtio dos Aposentados e PeÍ1,sionistas sios Institutos e Cai-X118 de.
Preoíâéncía da Bahia", COm, sede
em Salvador, Estado da Btüna,

o

presidente da República,

11«ando

da atrtbzuícâo que lhe conf-ere o ar-

tigo 83, item .H, da Constrtuiçáo e
atendendo ao que corista do processo
M.J. 55.212, de 1965, decreta:
Artigo único. :It declarada de utilidade' pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado como artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517, de2 de maio de 1961, a
"Associação dos Aposentados e ~?e,l
sionistas dos Institutos e Caixas de.
Previdência da Bahia" .com sede em
Salvador, Estado da Bahia.
Brasil.a, 21 de .tevereíro de 19116;
1470 da Independência e 809 de.
República.
A.

COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama

DECRETO

N9 B2.288
FEVEREIRO DE

e Silva

- DE 21
1968

DE

Concede à sociedade Bates do Brcsil S.A. autorização para continuar
a funcionar na Repüõlica do Brasil.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artígo 83, item II, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.627, de
2$ de setembro de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida à sociedade
Bates do Brasil S.A., com sede na
cidade de wnmtngton, condado de
New Castle, Estado de Delaware, Estados .Unidos da América, autorizada
a funcionar através de Decretos Federais,. o último dos quais sob o número 58;OH9, de 24 de março de 19'66,
autorização para continuar a funcionar, por mais 180 dias, na. República
do Brasil, .com o. capital destinado -às
operações da filial brasileira, elevado
de NCr$ 3.048.830,86. (três milhões.
quarenta e oito mil, oitocentos e trinta cruzeiros novos e oitenta e seis
centavos)
para. NCr$ 6.824.333,9-9
(seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e três cru-
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.zeíros novos e noventa e nove centaVOS), em vh-tude da correção monetária dosvalôres do Ativo ímobíhzado,
nos fêrmos da Lei nv 4.357, de 16 de
julho de 1984, consoante resolucões
aprovadas por sua Diretoria, em reuniões realizadas a 26 de abrjl de 19:65
e 19 à-e abril de '1966, mediante as

cláusulas que acompanham o Decre-

to nv 58.069, de 24 de março de 19:66,

assinadas pelo Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio, obrigando-se
a mesma sociedade a cumprir integral-

mente as leis e tregulamentos em vt-

gor, ou que venham a vigorar, sôbre

o objeto da presente autorização.
parágrafo único. Dentro do prazo
estabelecido neste artigo, deverá a emprêsa dar início à sua reorganização
jurídica, de acôrdo com as leis brasileiras.
Brasília, 21 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 80 9 da
República.
A. COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO

N9 62.289 DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1968

Dá nova redação a dispositivos do
Decreto w! 59.905. de 30 de dezembro de 1966, que regulamenta a Lei
n Q 4.822, .de 29 de outubro de 1965.
alterada pela Lei nQ 5.141, de 14
de OutUbro de 1966, que estabelece
principios, condições e critérios básicos para promoções de Oficiais da
1If crirüui de Guerra.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere.c
Art. 83, item II, da Constituição, de-ereta:
.Art. 19 As alíneas b do art. 40 e c
do art. 41, do Decreto nv 59" 905, de
30 de dezembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40.
.
.
b) um ano na Fôrça de Fuzileiros
da Esquadra," e/ou em Fôrça de Segurança, e/ou de Embarque e/ou Organização de Apoio;" e
"Art. 4'1
,.................•
c) um ano de Comando de Unidade da Fôrça de Fuzileiros da Esquadra e/ou de Fôrça de Segurança
e/ou .Organízação de Apoio, como' ofi-

cial superior e figurarem na escala
de comando do pôsto se ainda não
tiverem comandado como Capitãode-Mar-e-Guerra."
Art. 2Q .:E::ste decreto entra em vigor
na data de' sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1968:
147 0 da Independência e 30Q da
República.
A. COSTA E SILVA
.Augusto Hamamn Rcuiemaker Gríinewald

DECRETO N9 62.290 FEVEREIRO DE

DE 21 DE

1968

Delega ao Presidente do lPASE competência para expedir novo Regimento- para o Hospital dós Serouio,
res do Estada, revoga o parágrafo
único, do artigo 10 do Decreto número' 36.95'2, de 2'4 de fevereiro de
1955 e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atrtbuicâo que lhe confere o artdgn
83, item II, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo ·19, § P
da Lei nv 1. 765, de 18 de dezembro
de 1952; decreta:
Art. 1Q
Fica delegada ao Presidente do IPASE' competência .para
dentro de 120 (cento e vinte) dias da
publicação dêste Decreto, expedir novo
Regimento para o Hospital dos Ser.
vídores do Estado (H" S. E.) .
Parágrafo únícu.. O Presidente 'do
IPASE designará. no prazo de 8 (oito)
dias, comissão para estudar e, propor o
novo Regimento a que se refere êsta
artigo.
Art. 2Q A eleição prevista no parágrafo 2Q do artigo 89 do Decreto
n Q 36 . 952, de 24 de fevereiro de 1955,
modificado pelo Decreto nv 10.128, de
15 de outubro de 195'6, se realizará 15
(quinze) dias depois de aprovado o
nôvo Regimento do H.S.E. expedido
na conformidade do artigo 1Q dêste
Decreto.

Art. 39 Fica revogado o parágrafo
unícn do 'artigo ,.lO do Decreto número
36.952, de 24 de fevereiro de 1955.
Art. 4Q .:E::ste Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação,

Alas
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Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1968:
1"479 da Independência
República.

e

809

da

EXECU.TIVO

Art. 29 gste Decreto entrara- em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições .em contrárro.
Brasília, 22 de fevereiro de 1!J63;
1479 da Independência e 80Q da
República.

A, COSTA E SILVA

A.

Jarbas G. passarinho

COSTA E SILVÁ

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO N9 62.291 - DE 21
FEVEREIRO DE 1968

tE

REGULAMENTO DO DEORETO-LEI
N9 240, DE 28 DE FEVEREIRO
DE 1967

Declara de utilidade pública o H08~
pital NOssa Senhora
Rosario, com

cAPíTULO I

do

sede em Tapera,
Grande do Sul,

Estado Cio Rio

o

Presidente da. República, usando
-da atribuição que lhe confere a art.
83, item Ir, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M J.
.23.471, de 1967, decreta:
Artigo único, E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei. no 91; de 28 de agosto de
1935, combinado com o art. 1 9, do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de maio de 19ryl,'0
Hospital Nossa Senhora do Rosário,
00m sede em Tapera, Estado do Rio
Grande do Sul.
Brasília, 21 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e (,09 ela
República.
A.

Art. 19 serão usadas, obrigatória. e
exclusivamente, no Brasil, nos termos do Decreto-lei nv 240, de 28 de
fevereiro de 1967 e dêste Regulamento, .as unidades de medlr cbaseadas no
Sistema In ternacícnal de Unidades
(SI), aprovadas' nas Ocnferêncías Ge-

rais de Pesos e Medidas.
_Art. 29

Nos térmcs do artigo 1v,

serão .usadas, para medir as grandezas . indicadas, as seguintes unidades
fundamentais ,
I ~ para comprimento;
o metro
(símbolo m) ;

II para massa:
(símbolo kg);

m -

o

quilograma

para o tempo:

o segundo

(símbolo s) ;

COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e

Da Política Nacicma; ele Me'troWgta

SU~)a

DEGR-ETO N9 62.29'2 - OE 22
FEVEREIRO DE 1968

DE

Regulamenta o Decreto-Lei niunero
240, de 28 de teueretrc ae 196"7 r; aa
outras -prooíaénctae.

o Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Ccnstàtuíção e tendo
em vist.a o disposto no artígoH 'do
Decreto-ler nv 240, de 28 de Tevereíro
de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Reg'ui a-.
menta que com' êste. baixa, assinado
pelo Ministro. de Estado da vlndúscrra
e do Comércio.

IV - para intensidade de corrente
elétrica: O -ampere (símbolo A);
V - para temperatura termodtnãmica: o kelvln (símbolo K);
VI - para intensidade luminosa: a
candeia (símbolo. cd) .
'~19 Para ás demais grandezas serão obrigatórias:
a) as unidades derivadas e suple-mentares do SI ou, na falta dessas,
do sistema métrico decimal:
b) os múltiplos e submúltípícs dàa
referidas unidades,forma.das com os
prefixos adotados no SI.
§ 2;9
As unidades que, nos têrmcs
do disposto 'neste artigo, são de U~;~
Obrigatório no Pais, constituirão um
ouaôro de Unidades a ser adotado
mediante decreto do Presidente da

República:
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§ Sv ãste Quadro substitui o vigente (Decreto .nc 52.423, de 30 de
agõsto de 1963) e será modificado,
pelo mesmo processo, conforme nova,';
Resoluções que sejam adotadas pelas
Conferências Gerais de Pesos e Me--

CAPÍTULO II

Do Sistema Nacional de M etroto[Jia

Seção I
Dos

didas.

Art. 39 Ao Instituto Nacional de
Pesos e Medidas diretamente ou por
intermédio de seus Representantes nos
Estados, previstos no parágrafo aníco
dêste artigo, ou dos órgãos- aos quais
delegue o exercício de suas atríbufções nos -. têrmos do capitulo II úeste
Regulamento, caberá a execução, a
fiscalização, e o contrõle de tôdas as
atividades' metrológicas no Pais.
Parágrafo único. O Diretor-Geral
do Instituto Nacional -de Pesos {l. Medidas' poderá designar Representantes
do' INPM para a execuçã., de. tunções
metrológicas, de ãmbíto estadual ou
regional; com as atribuições definidas,
explicitamente, nos atos próprios.
Art 049 Os serviços metroíógtcos
efetuados pelos órgãos indicados no
artigo 39 serão remunerados de acôrdo com tabela preparada pelo LN.Pl\L
e" aprovada pelo Ministro da Indústria e do Comércio,
Parágrat., único. A tabela a que
êste cartígc se refere será revista, pertódícamente, na forma nele dísnosta
e será calculada de maneira que lJS
importâncias cobradas sejam scriei8ntes para o custeio dos serviços.
Art. 59 As importâncias retatívas
aos pagamentos previstos no artigo
antertcr, bem como as. referentes as
multas, serão destinadas, obrtgatoria
.e exclusivamente, ao custeio dos serviços .correspondentes dos órgãos metrológicos interessados.
§ 19 As Importâncias arrecadadas
serão depositadas em Banco DOel.al,
onde houver, em conta própria, mevímentada com a .assínaturaconj;In-ta do Diretor. do órgão correspondente e do Chefe do Serviço de Contabilidade.
§ 2Q As despesas feitas obedecerão
ao plano anual aprovado nos termos
do artigo 16, alínea b, e sujeitas a
verificação prevista neste Regulamento.

orcacc

do Sistema

Art. 6Q Sã-o órgãos Integrantes doSistema Nacional de Metrologia:
I' - O Instituto Nacional de c'esos
e Medidas, .funcíonará como órgão SLi.-·
premo, com as funções permanentes
de supervísáo, orientaçâo, coordenação
e fiscalização de todo o Sistema, atem
das Junções supletivas de execucào,
sempre que a seu juízo devam elas
ser exercidas, diretamente, pelo orgao
central;
li Os Representantes estaduais.
ou. regtonais do., IL'fPM, previstos no
9
artigo 3 ;
TIr - Os Institutos Estaduais de
Pesos e Medidas ou, nos Estados, emque êstes ainda não tenham .sido ot íados, os órgãos. metrológicos dos governos estaduais, desde que recebam deIegaçâo do ThTPM;
IV - Os órgãos metroíógacos dos
governos municipais aos quais o INFM
ou, cóm sua expressa concordância, os
órgãos delegados estaduais, concedam
autorização para o exercício das funções metrológicas.
§ 19 Poderá o órgâodel-egante estabelecer, no ato da delegação, que as
atribuições concedidas se exerçam em
mais de um Estado ou Mumcípío.
§ 29 O Diretor-Geral do INPM poderá, sempre que julgar conveniente,
designar Juncíonáríos do INPM que
exercerão. em qualquer órgão delegado
'e em caráter provisório, as Junções de
coordenação e fiscalização das ""tl-vi-dades exercidas pelo órgão.
Art. 79 Fica ínatttuída uma Comissão, integrada pelo Diretor-Gerai
do INPM, que a presidirá; 1.1m eeuresentante eleito pelos Diretores «os
órgaosEstaduais; um representante
da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT); um representante
da Confederação Nacional da Indús-.
tria; um representante da Confederação Nacional do Comércio; um -eoresentante do Ministério da Educação e
Cultura; um representante do ML"1istértc da Fazenda e um técnico do.
INPM.
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§ 19 São atribuições da Comissão
de que trata êste artigo:
a) submeter ao Ministrada .Jndústna e do Comércio, por íntermédío do
Diretor-Geral do INPM, sugestões reIatlvasvà apltcaçâo da Iegfslação me-o
trológfca no Pais;
b) dar parecer sõbre assuntos metrológicos que lhe sejam encaminhados pelo Diretor-Geral do INPM,
§ 29 Os membros da Comissão,~:x·
ceto o Diretor-Geral do LT\lP:M, terão
mandato de dois anos, renovável por
igual período.
§ 39 Os membros. integrantes da
Comissão terãr, direito a gratírícaçác
por sessão a que comparecerem, caiculada de acordo com a categoria B
de que trata o artigo 39 do Decrete
n« 55.090, de 28.11.64.
§ 49
Ficarão limitadas a quatro,
par mês, as sessões remuneradas, nos
têrmos do parágrafo anterior,
§59 O INPM fornecerá à Comissão
O;s necessários serviços de secretaria.
§ 69 A Comissão terá o seu runcionamento regido por instruções, cais-adas pelo Ministro da Indústria c de
Comércio.

Seção II
Do Instituto Nacioruü de pesos
e Medidas

Art. 89 O Instituto Nacional de
Pesos e Medidas -(lNPM) terá as tinahdades que lhe são atrfbutrtas no
artigo 49 dü Decreto-Jeí nv 240, De
28 de fevereiro de 1967,
CAPÍTULO

rrr

Do Sistema de Unidades e aos
Padrões

Art. 99 Os órgãos delegados '1Sar2.r1,
para as medidas e aferições de sua
competência, os padrões a que ,~ refere o artigo 10 .do Decreto-Iet :1" 2·10.
de 28 de fevereiro de 1967.
CAPÍTULO IV

Dos Instrumentos de Medir fi rios
Processos de 1Wedidas

Art, 10. o mPM emitirá ccrtincada que indique a finalidade e os
limites de utilização dos instrumentos
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ou medidas

aferidos,

sendo

nesses

apôsto um sinal que identifique o

Ól·...;.

executor e o ano da execução.
Art. 11, Para fins do Registro de
que trata o artigo 12 do Decreto-Ieí
nc 240, de 28,2.67, deverão ser indicados:
a) Os instrumentos fabricados, COm
menção dos mo-delos c-orrespondentes;
D) a produção média da
Jábrtca,
para cada tipo de instrumento;
C) o capital da empresa:
d) os caractertstícos
dos padrões
utilizados na verificação dos ínstrumentes.
gãc

CAPÍTULO V

Do Aspecto Metrológico áas
Transações

Art. 12. Tôda e qualquer transmissão de proprtedade efetuada no
Pais deverá ser baseada em unidades
legais definidas no Decreto-Ieí nú-mero 240, de 28 de fevereiro de J.967,
e neste Regulamento.
CAPÍTULO VI

Dos Recursos !vI etrotoçtcoe e ae
sua Aptícacão

Art. 13. Enquanto não ror especificamente regulamentado o "Fundo de
Metroíogta" de que trata o Caprtuío
VI do Decreto-lei nv 240, de 28.2.67,
sâo COnsiderados recursos metrológicos,
destinados especialmente a atender às
despesas não orçamentárias dos ór·
gáos de pesos e medidas:
I - o produto da. remuneração de
serviços a que Sy refere o artigo 5\1
deste Regulamento, na forma e nas
proporções definidas nas delegações
outorgadas;
II _. o produto das multas correspondentes a _infrações da legislação a
que se refere o Capitulo VIII do Decreto-lei nv 240, de 28 de fevereiro de
1967;
TIl -

as importâncias correspcndentes a pagamentos de serviços me-trológicos especiais, feitos uara terceiros, pelo Il\TPM ou por seus' Ol'g'EWS
delegados;
IV - quaisquer dotações previstas
no Orçamento Geral da União . . nêle

explicitamente- destinadas a suprimento para as despesas metrológicas
referidas neste artrgc;
.
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v - o . rendimento dos depósitos
bancários corespondentes aos recursos previstos neste artigo;
VI ----: o produto da venda de publicações feitas pelo INPM ou seus órgãos delegados.

Art. 14. Os recursos metrológicos
a que êste Capítulo se refere só poderão ser utilizados na aparer.cagem,
manutenção e custeio dos órgãos de
pesos e medidas, de acordo com- c plano anual a que se refere o § 2\1 do artígo 59 dêste Decreto, não podendo
destinar-se a:
I - despesas com pessoal, não ccnsígnadas no orçamento aprovado;
despesas para as quais haja
11 dotação específica no orçamento.
Art. 15. Fica instituída uma Comissão de Contrôle Financeiro, para
ccntrôle dos recursos metr-ológicos, a
qual será integrada:
I - no órgão Federal:
a) de um Representante da Inspetoria Geral .de Finanças do Mmtstérro
da Indústria e do Comércio;
b) de um Representante do Ministro da Indústria e do Comércio per
êle desígriado.. e
C) de um 'Representante dos órgãos delegados estaduais Dor eles
eleito.
II ~ nos órgãos Delegados Estaduais:
a) de Um Representante do INPM;
b) de um Representante da Secretaria da Fazenda, ou órgão correspondente;
c) de um Representante da órgão
estadual, ao qual esteja .subordínado .
IH nos órgãos delegados municipais, de uma representação constituída em cada caso, de acôrdo com
o princípio geral acima indicado.
Art. 16. São atríbuicões da Comissão:
.
a) examinar, aprovando ou não, as
contas do órgão no bimestre anterior;
1J) aprovar, na última reunião do
ano, o plano de despesas proposto
pelo Diretor doórgão,_ para c exercício subseqüente;

c) propor ao Minístro da Indústria
e do Comércio por intermédio do Direter-Geral doINPM, no âmbito te~
deral ou ao Diretor-Geral do INPM,
no caso de órgãos estaduais e municipais quaisquer medidas de ordem
geral ou particular que lhe pareçam
necessárias ao perfeito ccntrõte das
despesas do órgão.
CAPíTULO VII

Do Ensino e da Formação
do 'Pessoal

Art. 17. O preenchimento dOS cargos técnicos ou de díreçào dos órgãos
metrológicos obedecera, a part.. desta data, às seguintes regras:
I para Diretor-Geral do INPM
e para Diretor de órgão metrológfco
estadual, deverão ser nomeadas pessoas que possuam diploma d.. Engenheiro, de Físico ou de. Matemático;
H ~ para o exercíçío de qualquer
cargo técnico em órgão metrológico.
portador de diploma do curso de metrologia correspondente à função a
ser exercida.
§ 19 Para o exercício de cargo de
Diretor de Divisão do INPl\1 serão
exigidos:
a) ou diploma de Engenheiro, Fisico ou Matemático;
b) ou diploma de curso de Metrologia, seguido de, pelo menos, 3Ctrês)
anos de" efetivo exercício no orgao
metrológico nacional.
§ 29 Cinco anos depois de criados
os cursos de pós-graduação de metrologia serão eles exigidos de todos
aqueies que devam desempenhar funções de direção no INPM ou órgãos
metrológicos' estaduais.
CAPíTULO VIII

Das. Penalidades

Art. 18. No caso de infração de
qualquer dispositivo do Decretc-Ie!
nv 240, de 28 de fevereiro de 1967,
dêste Regulamento ou de seus atos
complementares,. serão aplicadas penalidades previstas no artigo 30 daquêle instrumento legal.
Parágrafo único. A aplicação e a
gradaçáo das penaltdades üevarâo ' em
conta:
a) o valor do prejuízc f-esultante da
infração para o consumidor;

Aros: DO PODER EXECUTIVO

b) o fato de o infrator
río: ou reincidente;

Sei:

primá-

c) a utilização de medidas ou instrumentos de medir em Iccal adequado e fixo, ou em lugares precários,
onde se torne difícil a garantia da
estabilidade do referido Instrumental.
Art. 19. O processamento das infrações e recursos reger-se-á pela legislação pertinente.
CAPiTULO IX

Das Disposições Gerais
e Transitórias

Art. 20. Os dispostívos do Decreto nv 52.916, de 22 de novembro de
1963, que não colidirem com êste Regulamento, passam a constltuír-se em
parte dêle Integrante.
Art. 21. O INPM procurará estabelecer, em colaboração com ·a Associacâo Brasileira de Normas Técnicas CABNT), e mediante entendímento prévio com as entidades representativas das respectivas categorias
econômicas, os tipos, dimensões, formas e padrõeside invólucros, para os
vários gêneros de mercadorias acondicionadas, bem como quaisquer normas -que estejam no âmbito de ação
daquela ASSOCIação e interessem a
metrologia.
Art.22. Todos os modêlos fabricados a partir de 6 (seis) meses da
publicação dêste Regulamento, deverão obedecer ao disposto no Capitulo
IV do Decreto-Ieí vnc 240, de 28 da
fevereiro de 1967.
Art. 23. Em prazo a ser fixado peio
INPM, para cada categoria c.e instrumento de medir, deverão Os res-'
pectívos fabricantes submeter os seus
modêlos à aprovação do Diretor-Geral do Instituto.
Art. 24. A arqueação de tanques
ou depósitos usados para armazenamento 'de
produtos liquidas, bem
como o preparo das correspondentes
tabelas volumétricas, contmuarao a
ser executados, exclusivamente pelo
INPM ou, mediante deíegaçac específica, por órgãos metrológicos estaduais.
Art. 25. Terão "vigência até data
fixada em cada caso pelo DiretorGeral do INPM os atos por êle ex-

pedidos e relativos a disposições do
Decreto nv 52.916, de. 22 de novembro
de 1963.
Brasília, 22 de fevereiro de 1968.
-

Edmundo de Macedo Soares.

DECRETO N9 62.293 - DE 22
FEVEREIRO DE 1968

DE

Autoriza o funcionamento .zo Curso
de Matemuiica da Faculdade de
Fitoscfia, Ciências
6
:'etms de
Uoerlôruiia -

MG.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere 0 artigo 83, item. li, da Constituição e da
acôrdo com o artigo 23 do Decreto-Ieí
nc 421, de 11 de maio de 1938, decreta: .
,
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento d-o Curso de Matemática da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uberlândía, Estado de Minas
Gerais.
Art.. 2Q :Este decreto entra em vigor
na data da sua publícaçâo.
Brasília, 22 de fevereiro de 1963,;
1479 da Jndeueadêncía e 809 de
República.
.
A.COSTA E SILVA

Favorino Bastos Mercio

DECRETO

N9

62.294 - DE 22
1968

DE

FEVEREIf,Q DE

Concede reconhecimento à "ucuuicuie
de Medicina veterinária do Cearão

o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o item
II do artigo 83 da Constícuiçâo I~ oe
acôrdo com o artigo 14 da Lei núme-.
1'0 4.024, de 2-0- de dezembro de J9')~.
e tendo em vista o que consta (li)
processo do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Aj:t. 19 E'concedido reconhecimento à Faculdade de Medicina 'veterr-.
nárra do Ceará, situada em Portaleza ,
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Art. 29 :Éste decreto entra em vigor
na data da sua publicação.
Brasília, 22 de fevereiro de ~~968:
1479

da

Jndependêncâa

e

809

da

República.
A.

GOSTA E SILVA

Faucrino Bastos Mercio
DECRETO N9 62.295 - -lE 22 DE
FEVEREIRO DE 1968
Declara de utilidade pública a "Assistência à Juventude Agrária de

Itapetinínça" com sede em Itapetininga, Estado de São Paulo,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 83, item II, da Constituição f'

atendendo ao que consta- do processo M.J. 58.232, de 1966, .Iecreta.:

Artigo único. E' declarada cleJ.ti--

Iídade pública, -nos têrmos do artigo
19 da Lei n9 91, de 28 de agõsto de

1935, combinado com o artigo te do

Regulamento

aprovado pelo Decrete
de maio de 1961, a
"Assístêncía àr Juventude Agrária -íe
Jtapetinmga", com sede f i Jtapetíntnga, Estado de ,.i3ão Paulo.
Brasília, 22 de fevereiro de 1968;
147 9 da Ind-ependência, e 309 da
República.
no 50.517, de 2

A.

COSTA E SIL-~'",

Luís Antônio da Gama e

DECRETO N9 62.29'6 FEVEREIRO

sur«

DE 22 DE

DE 19-68

Concede autorização para funcionar
como emorésa de energia elétrica,
à Companhia de Eletricidade da
Borborema.

o

Presidente, da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.

83, item II da Oonettturção, decreta:

Art. 19 E' concedida à Companhia
de Eletricidade da Borborema, l- .m
sede em Campina Grande; munícípío
de Campina Grande, Estado da Paraiba, autorização para funcionar como
emprêaa de energia elétrica, .ncando
obrigada a cumprir o disposto no Código de Águas (Decreto n» 24.643, de

10 de julho de 1934.), lers subseqüen-

tes. e seus regulamentos.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data da, sua publícaçâc
revogadas as díspostções em contr-ario.
Brasília, 22 de févereírc de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.297
FEVEREIRO DE

22 DE

1968

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação ou constituição de
servidão uma faixa de terra destinada à passagem da linha de trastemissão que se estenderá desde (J.
Usina Jupiá - Município de Trés
Lagoas, Estado de Mato Grosso até
o sistema da Usina de Avanhandava, município de Avanhandavu, no
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que 'lhe confere o crt..
83, item I, da Constituição, e tendo
em vista
disposto no artigo 151, Ietra "c", do Código de Aguas, '8 no
Decretá-lei nv 3.365, de 21 de junho
de - 1941, decreta:
Art. F' Ficam declaradas de uüüdade pública para fins de desapropriação, as áreas de terra situadas
na faixa de 30 metros de largura, ten-s
do por eixo a linha de transmissão
a ser estabelecida entre a usíns, de
.jupíá, no municipio de Três Lagoas,
Estado de Mato Grosso e o sistema da
Usina de Avanhandava, município de
·Avanhandava,Estado de São Paulo,
cuja construção foi autorizada pelo
Decreto nv 54.907, de 4 de novembro
de 1964, tendo sido o respectivo projeto e planta de situaçã-o aprovados
por ato do Diretor-Geral do Departa-.
mente Nacional de Águas e Energia,
no processo 11e> D. Ag. 2.389-63 .
Art. 29 Fica 'autorizada a Centrais
Elétricas de São Paulo S.A. a premover a desapropriação das referidas
áreas de terra, na forma da Iegisla-.
ção vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no art. 19
Parágrafo único. Nos têrmoa do
art. 15 do Decreto-Ieí no. 3.365, de 21

°
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-de junho de 1941, modificado pela lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956, a

desapropriação é declarada de caráter
urgente.
Art. 39 ,Quando não ror accessá-.
rio proceder-se
desapropríaçâo do
dommío pleno, fica reconhecida a
conveniência da constituição de servídâo necessária em favor da C81;'trais Elétricas de São Paulo S.A.
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa
concessionária de praücartodos. os
atos .de construção, operação e -nanutençâo da mencionada linha de
transmissão e de, linhas telegratícas
ou, telefônicas auxiliares; bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja nutra via praticável.
à

§ 19 Os proprtetárlos das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso, e gôzc: das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, ,abstendo-se, em conseqüência,
da ,prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos entre êles os
de erguer construções ou fazer plan.taçôes. de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de São
Paulo S. A. nca autorizada a promover, no caso de' embaraço oposto pelos proprietários ao exercício da servidão, as medidas judiciais necessárias
ao seu reconhecimento, podendo utilizar-se, inclusive, do processo de desapropriação, nos termos do artigo 40
-do Decreto-lei nc 3.365, de 2-1 de junho de 1941.

Art. 49 :Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as' disposições em contrárto .
Brasilia, 22 de fevereiro de 1968. 1479 da Independência e 80'? da Re'pública.
A.

COSTA

E

SILVA

José Costa 'Cavalcanti

DECRETO

N9 62.298 - DE
FEVEREIRO DE 1968

423
22 DE

outorga
ü Companhia
Industrial
Ouropretana,concessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho
40 rio Piranga, no. distrito e municipio de Ponte Nova, EstadO' de Minas Gerais.

O Presídente da República, usando
da atrrbuíçâo que lhe confere o art.
83 item n, da. Constítuíçâc e nos
têrmos dos -arts , 140 e 150 do Código
de Águas, decreta':
Art. 19 E' outorgada à Companhia
Industrial ouronretana, concessão para o aproveitamento hídráulrco de uni
trecho do rio Píranga, situado no distrito - e, município de' Ponte Nova no
Estado 'de Minas Gerais onde está em
funcionamento a Usína de Brito.
Art. 2Çl o aproveitamento destinase à produção de energia elétrica para
mo exclusivo da conc·essíonál'ia,que
não poderá fazer cessão a terceiros,
mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição dêste artigo c fôrnecimento de, energia aos associados da
concessi-onária e vHas operárias" de
seus empregados.
Art. 39 A concessionária .ríca obrigada a cumprir o drsposto no Código
de Aguas; l-eis subseqüentes e seus regulamentos.
zrt. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo de concessão,
a concessionária poderá requerer que
a mesma seja renovada. mediante as
condições que vierem a ser estlpuIadas .
Parágrafo único. A concessíonáría
deverá apresentar pedido a que se retere êste artigo até seis (6) meses antos de findar o prazo de concessão
entendendo-se, se não o fizer, que nãc
pretende a renovação.
Art. 61? O presente Decreto entrará
em vigor na data da' sua publtcaçáo,
-revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 22 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 30'? da
República.
A. COSTA E SILVA

José

ccn« 'Caixilccrüi
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DEORETO N ,Q62. 299 -

DE 22 DE

FEVEREIRO DE 1968

Outorga à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A., concessão para
distribuir energia elétrica no municipio de Santa taonaao Suuçui, Es~
tadode Minas Gerais.

o Presidente da. República, usando
da- atribuição que lhe confere o artigo 83, item II,· da Constituição e
nos têrmos do art. 5.Q do Decreto-lei
n.c 8:52, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 1.9 E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A., concessão para distribuir 'energia elétrica
no
município de Santa Maria C:O
Suaçuí, Estado de Minas Gerais, ficando autortzada a estabelecer' o sistema de dlatríbuiçao constante do
projeto' aprovado.
Art. 25' A concessionárla fica obrigada a. cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
ATt. 3Q A "concessionáría concluirá
as obras nos prazos que f-oram fixados no despacho de ..aprovação do
projetov executando-as de acôrdo com
o mesmo, com modificações que forem auto-rizadas, se necessárias.
§ 1.9 A íriobservâncía dos prazos fixados sujeitará a. concessionária à
multa diária de NCr$ 221,00 tduzentos
e vinte e üm cruzeiros novos), até a
publica~.~D de ato de prorrogação.
§2.9'Qs prazos referidos neste artigo
poderão ser prorrogados por atado
Ministro ~as Minas e Energia.
Art. 4.9 A presente concessão vigorará pelo prazo de. trinta ~30) anos.
Art. 5.Q Findo o prazo de. concessão,
os bens e instalações que no momento
exíst'írem em função dos
serviços
concedidos, reverterão à União,
Art. 6.9 A concessíonárfa -poderá
requerer que a concessão seja .renovana
mediante as condições 'que vierem a
ser estipuladas:
Parágrafo únICO. A concessionária
dever-á entrar com o pedi-do' a que se
rerere este artigo até .seís (6),. meses
antes de findar o prazo de vigência

da concessão, sob pena do seu sílêncío.
ser ínterpretado ccomo desistência da
renovação.
Art , 7.90 presente Decreto entará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.,
Brasília, 22 de tevereu-o de 19S8;
da Independência e 809 da

147Ç1

República,
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRE"rO N9 62.300 -

DE 22

DE

FEVEREIRO DE 1968

Autoriza a Light - Servicos de EZ'!-·tricidade SiA, a construir linha de
transmissão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a art.
83,. item II, da Constituição e nos têI_
mos ia art. 5Q do Decreto-lei TJÚme1'0 852, de lI. de novembro de 1938,
art. 29 do Decreto-Jeí nv 2.059, oo 5
de marco de 1940, decreta:
Art. 19 Fica autorrzada a Llgtit -----:
Serviços de Eletricidade SI A, a construir a linha de transmlssâo-ent.i e as
subestações de Furnas e São .José dos
Campos, nc Estado de São Paulu.
Parágrafo único. A 'ref'erfda Imha
se destina a interligar as duas subsestações.

Art. 29 A concessíonárta fica obrígada a cumprir o disposto no Córügc
de Águas, leis subseqüentes e .seus
regulamentos,
Art.3Q Este decreto entrará em VIgor na data da sua publicação, ! evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 19,68'
1479 da Independência e 809 ,j~
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 62.301 -

DE 22 DE

FEVEREIRO DE 1968

Autoriza a Lig,t"' - - serviços de Eletricidade SI A~ a construir estacaoreceptora.

o Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere c .aru.
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83, item II, da Constituição e nGS
têrmos <ia art. 59 do Decreto-lei Fllmero 852 de 11 de novembro de 1íJSB,
decreta: '
Art. 19 Fica autorizada a Light ~
gervícos de Eletricidade SI A, a coastruír ~ uma estação receptora (1~ etapa), na .Estrada Água Grand8,em
Irajá, -no Estado da Guanabara.
Parágrafo único. A referida linha
se destina a reforçar o fornecimento
de energia elétrica às localidad-es de
Irajá e Oordovíl, no Estado acima
mencionado.

n» 852, eeri de novembro de 1938, de

oo-r-

Art. 29 A concessionária ficaobrigada a cumprira disposto no Código
de Águas, leis subseqüentes e seus re__

Art. 29 A concessionária fica

gada a cumprir o disposto no Ccd.gc
de. Águas (Decreto nv 2"4.643, .rcvtü
de julho de 1934). leis subseqüentes e

seus regulamentos.
Art. 39 A concessionária conelu.rá
as obras nos prazos que foram rtxa-.
dos no despacho de aprovação do peojeto,executando-as de acôrdo com o
mesmo, CQm as modificações que torem autorizadas, se necessértas.
A concessionária ficará :~uj~il a
à multa diária de até NCr$ 22::',00
(duzentos e vinte e um cruzeiro, ncvos), pela inobservância dos p;,a:;;;(",s
fixados na forma da legislação de
energia elétrica em vigor e seus rc§ 19

gulamentoa.

Os prazos referidos neste ar-tigopoderão ser prorrogados por a-T,Q do
Ministro das Minas.' e Energia.
§ 29

lut.,49 Este Decreto entrara em vignr lia data da sua puulícaçâo, cevegadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 19-6-8;
1479 da Independência e' 809 da.

Repúbl.ca.
A.

COSTA E SILVA

ereta:
Art. 19 Fica autorizada a Light
de Eletricidade S.A. a -construírIe. linha de transmissão entre a
usina Edgar de Sousa no murucíp'o
de Santana de Parnaíba e. a Iocaüdade
de Quadradc de Vila Rami, no município de Jundiaí no Estado de São
Paulo.
Servícos

Parágrafo único, A referida linha se
destina a suprir de energia elétrica
os municípios de Jundiai, Vinhedo,
Cajamar e Santana de Parnaíba.

gulamentos ,
Art.- 39 A ooncessíonária concluirá
as obras nos prazos que foram fixados no despacho de aprovação do projeto, executando-as de aoôrdo com o
mesmo, comas modificações que forem autorizadas, se. necessárias.
§ 19 A concessionária ficará sujeita
à multa diária de até NCrí,' 221,00
(duzentos e vinte e um cruzeiros novos), pela' inobservância dos prazos
fixados na forma da legislação de
energia elétrica. em v'gor e seus 1'e-

gulamentos ,
§ 29 Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogadas por ato
do Ministro das - Minas e Energia.

Art. 49 :Este Decreto entrará em vigor na data da SUa pubücacâo, revogadas as díspcsíçôec em' contrário.
Brasíüa, 22 de fevereiro
1479

da

jndependêncéa

República.
A. COSTA

de
e 809

1968;
da,

E SILVA

José COsta CavalcanU

José Costa Cavalcanti.

DECRETO N9 62. 303
DECRETO N9 62.302 FEVEREIRO JE

FEVEREIRO DE

DE 22 DE

1968

Autoriza a Light serviços de Eletricidade S.A. a construir linha de

transmissão,

o Presícente da República, usando
da atribuição que lhe confere .o art.
83, item II, da Constdtuíçâo e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei

~

DE 22

DE

1968

lnstitui Grupo de Trabalho para o
que menciona .

time

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artigo 83, item II, da constituícão De-

ereta:
Art. 19 Fica ínstdtuído, no Ministério dos Transportes, um Grupo de:

426
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Trabalho com o .fím especial de ela-

borar estudos para a obtenção de financiamentos externos destinados a
obras rcdoviárras.
Art. 29

O Grupo de I'rabalho será

composto de três representantes do
Mmístérto dos Transportes, dos quais
um do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que será o Presí-

dente de um representante do Ministério da Fazenda, de' um representante do Banco Central e de um representante do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 3° O Grupo de Trabalho re-

ferido no artigo 1Q apresentará suas
conclusões no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da publicação
'do, presente Decreto.
Art. 49 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadae as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de' 1968;
147~
ds. Independência e 80'1 da
República.
A.

COS'I'A

E

que autorizou Bernlní Monaco 'a lavrar conchas calcárias no distrito ~
município de Oananéia, Estado de São
Paulo e cujos' díréítos foram transferfdos a Ernesto de Santana Filha,
conforme averbação levada a efeito
no livro próprio do Departamento
Nacional da Produção MIneral, do
Ministério das Minas ~ Energia.
Brasília, 22 de fevereiro de 1968;
147Q da Independência e 8DQ da
República.
A. COSTA E SILVA
JOsé Casta: Cavalcanti

DECRETO NQ 62,305 - DE 22
FEVEREIRO DE 1968

Decuira de

utilidade publica, para
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, .área de terreno situada na BR-262, em Belo HOTlfins

de

zonte,

o

SILVA

DE

Presidente da República, usando

Antonio Delfim Netto

da atribuição que lhe confere o artigo 83, item H, da Ccnstítuíção e

Mario David Andreazza

nos têrmos do Decreto-lei ns 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. I'? Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, uma faixa .de
terreno de 50m (Cinqüenta metros) de
largura, em tôda a extensão datpísta
de rolamento de ccntôrno da cidade
de Belo Horizonte da rodovia BR~
262-MG, trecho Rio das Velhas :Av. Antonio Carlos compreendido entre as estacas 40'8 '+ 433. a 545, numa
extensão de 2.795,67 m (dois mil setecentos e noventa e cinco metros e
sessenta, e sete centímetros) constante dos projetos números ST .119-58,
ST-281-58 a ST-283-58, necessária à
implantação, retificação e pavimentação da aludida travessia, cujos originais autenticados pelo Sr. Diretor da
Divisão de Planejamento daquele Departamento, se encontram arquivados
naquela Divisão.
Art. 2l? A desapropriação a que se
refere o presente Decreto' é considerada de urgência para efeito do artigo 15 do Decreto-lei n« 3.365, de -21
de' junho de 1941.

Helio Beltrão

DECRETO

N9 62.304
FEVEREIRO DE

- DE 22
1958

DE

Declara cccaco o Decreto número
30.917, de 28 de maio de 1952.

o Presidente da República usando
da atr~.buiç~o que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-Iei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março "de
1967 (Código de Mineração), e tendo
em vista o que consta do processo
n Q 261- 5'O, do Ministério das Minas e
Energia, decreta:
.

Artigo único. Fica declarado cadu-

.co o decreto nv trinta mt; novecentos
e dezessete (30.917) de vinte e oito
(28). de maio de hum mil novecentos

e . cinqüenta e dois. (1952), retificado
pelo decreto ns trjnta e 'dois mil trezentos e oitenta e um (32.381), de
quatro (4) de março de hum mil navecentos e cinqüenta e três (1953),

ATOS
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Art. 3Q :Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1968;
147Q da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
<

Mario David Andreazza

DECRETO N(i 62.306 - DE
FEVEREIRO DE 1968

EXECUTIVO

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 23 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência. e 809 da.
República.
A. COSTA E SILVA
DECRETO N9 62.307 - DE
FEVEREIRO DE' 1968

23

oa

Altera o Decreto n'? 61. 576, de ,20 de
outubro de 19-67, que aprovou o 6J1,-·
qiuuiramento do pessoal do DASP,
beneficiado pela Lei n'? 4.0,59, de 11
de junho de 1962, art. 23, parágrajO
únzco, para inclusão de cargos que
especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ano
as, item H, da Constituição' e tenco
.em vista O·disposto no parágrafo único do art. 23 da Lei nv 4.0139, c:t'; 11
de junho. de 19'62, decreta:
Art. 19 Ficam Incluídos, nos ane-XOs que constituem o enquadramento
definitivo dos servidores do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), em exercício a 11 de junho de 1962, na Escolado gerviço
Público, amparados pelo parágrafo
único do art. 23 da Lei nv 4.0fi9,de
11 de -junho de 1962, a-provado pelo
Decreto ne 61. 576, de 20 de outubro
de 1967;
a) 2 (dois) cargos de Professor de
Cursos Isolados, EC_512.15; e
b)l (um) cargo de Escriturário,
AF-202.S.A.

Parágrafo único. Os cargos ele que
trata êste artigo são, para aproveitamenta de José Mauro Fiuza Lima e
-Dagomír Azevedo (Professôres de
Cursos Isolados - EC-512) e Henriette vcroníca Siqueira (Escriturário - AF_202.8.A) , que passam a integrar a relação nominal.
Art. 29 .eete decreto entrará em vigor na data de sua publicação,prevalecendo, COm relação às vantagens
financeiras, as vigências fixadas no
Decreto nv 61. 576, de 20 de outubro
-de 1967.

23

DE

Altera a redaçãD dos arts. c,',? e 5Q do
Decreto n9 57.456, de 17 de dezembro. de 1965~ que determina a euuwração do Plano de Estatística da
Previdência Social.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçào que lhe confere o at-t.
83, item II, da Constituição, - decreta:
Art. to Os arts. 49 e 59 do Decreto
nv 57.456, de 17 de dezembro de ~dG5,
passam a vigorar COm a seguinte 18dação:
"Art. 49 Para acompanhar a execução do Plano e aperfeiçoá-lo, 8<"111pre que :fôr necessário, fica instituída a Comissão Permanente 'de Estatí s ti c a da Pr e v d ên c i a Social
(COPEPS), junto ao Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho,
que será presidida pelo Diretor desse
Serviço e constituída por um representante do Serviço de Assistência e
S e g u r o Social dos Economiárioa
(SASSE); um representante do Inatttuto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado (IPASE); um
representante, do Instituto Nacional
de Previdência -Socíal (INPS); um
representante do Serviço Atuarial;
dois representantes do Serviço de Estatística da Previdência e' Traoaiho:
e três estatísticos com exercício em
órgão vinculado à previdência social.
todos designados pelo Secretário-Geral do Ministério, mediante' Indícação
dos dirigentes dos órgãos representados, devendo as. indicações recair em
servidores com exercício nos setôrcs
técnicos correspondentes.
í

Art.. 59 A execução do Plano de Estatística da Previdência Social ficará
sob a responsabilidade -doa órgãos téc..
nícos das entidades referidas no att .
4Q dêste decreto.
§ 19 Os órgãos de pessoal de todos
os Ministérios e Autarquias ttcam
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obrigados a fornecer ao órgão próprio
do IPASE os dados necessárias ao

cumprimento, do Plano.
.
§ 29 Os elementos necessários a éxe;
cuçào do plano serâo levantados, !".3Il!pre que possível, através dos regtsv-os

normais dos órgãos técnicos' das mstttuíções ou, quando conveniente, 111('diante inquérito especia-l.
§ 39 Os registros necessários para
a obtenção de estatísticas da Previ-

dência Social não poderão ser: alte-

rados sem a, audiência dos órgãos respousáveis pela execução do Plano".
Art. 29 O funcionamento .da G8missão será regulado por norma-E internas a serem baixadas pelo -seuPre.,
stder.te, ouvido o Plenário.
Art. 39 :Este decreto entrará em v~
gor na data de sua publicação, ri:lVGgadasas disposições em contrárro.
Brasília, 23 de fevereiro de ~H68;
da Independência e 80° da
República.

ta realizar-se no prazo máximo dedais anos, a contar de J. de marco de
1968, rindo o qual o preço sofrerá. a

necessárta" atualização.
Art. 29 A -auenacâo poderá ser à

vista ou com financiamento de até
60% (sessenta par cento), em dois
anos, vencendo juros de 12% "doze
por cento) ao ano; neste caso, o imóvel ficará hipotecado à União ;:<,ederal, .em garantia da divida e demais encargos, devendo as ímportân.,
cías arrecadadas ser recolhidas ao Tesouro Nacional.
Art. 39 ârste Decreto entrara em vigor na 'data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárlo.
Brasília, 23 de fevereiro de ;::':68'
1479 da Independência e 809 d~
República.
A. COSTA E SILVA

-Aurélio de Lyr.a Truxiree
Antonio Delfim Netto

1479

A.

DEcrR,ETO N.I? 62.309 -

COSTA E SILVA

FEVEREIRO

Jarbas G. Passarinho

N9 62.308 -

FEVEREIRO DE

23

DE

Autoriza a Light Serviços de Eletricida-de S. A. a construir linha de
transmissão.

Hélio Beltrão

DECRETO

DE

DE 19138

DE 23 D'E

1968

Autoriza a alienação de imóvel da
União Federal, que indica, e d{l I)Utrae providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a-t.
83, item n, da Constituição e tendo
em vista- o disposto no art 195 e seu
parágrafo único do D'ecreto-Ieí número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a alienação, sem concorrência pública, do
imóvel constituído de terreno e):)";-11feitorias, situado na Rua Oonsefheiro
Críspíníano nv 378, em São Paulo, no
Estado de São Paulo, por preço não
inferior a NCr$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros nOVv;3) ,
acrescido da taxa de correção monetária, devendo _a aceitação da propos-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe, confere o 'artigo
83, item, II, da Constrtuiçâo e nos
têrmos do a.rtigo 5.Q do Decreto-lei
n.c 852, de 11 de novembro de 19:38,
e artigo 2.9 do Decreto-lei n.v 2.059~
de 5 de março de 1940, decreta:
Art."1. Fica autorizada a Light Serviços de Eletricidade S., A. a construir .e linha de transmissão entre a
Estação Terminal de Mogi das Cruzes
e o Quadrado _de' Vila Olívia, no Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A referida linha
se- destina a aumentar a capacidade
de fornecimento de energia elétrica
aos municípios de São Miguel, Guarulhcs,
Itaquaquecetuba, Ferraz de
Vasconcelos, Suzana, Poá, Mogi das
Cruzes e parte da zona Leste do município de São Paulo;
Q

Art. 2.9 A concessionária' fica obrigada a cumprir o disposto no Código

ATOS

DO
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-de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 3.9. A concessionária concluirá
.es obras nos prazos que foram fixados
no despacho de aprovação do .projeto
executando-as de acôrdo C0m c rnesmo, com as modifícações que forem
autorizadas, se necessártas .
15' A concessionária fica-rá sujeita
à multa diária de até NCr$ 221,00
(duzentos e vinte e um cruzeiros no-vos), pela inobservância dos prazos
fixados na forma da legislação de
energia elétrica em vigor' e seus regulamentos.
§ 2." Os prazos .referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4.9 nste Decreto entrará em
'Vigor na data da sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 23 de fevereiro de 19B8;
1479 da Independência e 809 da
.República .
ê

A. COSTA E SILVA

José Costa cavalcanti

DECRETO

-129

EXECUTIVO

DECRETO N9 62.310 --'- DE 23
FEVEREIRO DE 1968

DE

Altera o artigo 29 do Decre-to número
62.234, de 7 de fevereiro de 1968,
que exclui do enquadramento provisório do pessoal do Ministério da
Agricultura, de que trata o artigo
23, parágmfo único, da Lei númerO
4.069; de ,11 de 1unho de 1962, em
decorrência de irregularidades apuradas, os cargos e respectivos
ocupantes, que especifica,
O Presidente da República, no USO
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item U, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 29 do Decreto número 62.234, de 7 de fevereiro de
1968, passa a vigorar com a Seguint3
redação:
Art. 29 Ê:ste Decreto entrará
em vigor. em 1 de março de 1968,
revogadas _as disposições em contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e' 309 da
República.
A. COSTA E SILVA

Ivo. Arzua Pereira

N9

62.311 ,..--

DE 23 DE FEV?REIRO DE

196B

Altera a claseiiícaçâo dos cargos pertencentes ao Grupo Ocupacioruü F-1700
- Medicina, Farmácia e Odontologia, do Quadro de Pessoal do ,Departamento Nacional de Estradas de Ferra.

o Presidente da República, uf':r..nd o das atribuições que Ihe confere o
artigo 83, item II, da Constituição e tendo em vista o disposto no .jecretolei nv 299, de 23 de fevereiro ue 19067 e o que consta do Processo nv 388,
de 1968, do Departamento Admírustratrvo do Pessoal Civil, decreta:
Art.. 1''. Fica alterada, na to-ma dos anexos, a' ctassíttcacâc 'dos cargos integrantes do Grupo Ocupacional P-1700 ~ Medicina, Farmácia e
Odontología (Anexo I da Lei 'dI 3.780, de 12 de julho de 1960), do QuadTo
de Pessoal do Departamento Nacíonal de Estra-dasde Ferro do- Ministério
dos Transportes, de acôrdo com o dísp este 1108,S artigos 1 9, 2'? e 39 do Decretolei. n 9 , 299, de 28 de fevereiro de 1967, bem como a r'aspectóva relação no-

rumar.
Parágrafo umco. O díxpcsto neste artigo abrange os 4 (quatro) cargos
vagos de Auxiliar de Enfermagem, P-1702, e 1 (um) cargo ocupado de Atendente <P-17U3, Incluídos no Quadro de pessoal do referido Departamento pelo Decreto nv 51.5'74, ele 18 de,janeiro de 19-53,
Art. 29. A alteração a que se refere êste decreto não prejudicará o
processo de revisão do mencionado Quadro de PeSSOal (art. 19 da Lei nv
4.345, de 26 de junho de 1964) previsto no Decreto nv 54.266, de 3 de setembro de 1964.
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A modificação de que se trata vigora a partir de 28c1e rcve-.

Art. 31).

retro de 1967.

Art. 4Q.
O presente Decreto entrará em- vigor na data de sua nubu-.
cação, revogadas as disposíções em contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1968;1479 da Independência e 809 rua
República.
A.

ccsvc

E SILVi.l..

Mório David Anchea.ç?;(J.

o quadro anexo a que se
de lnarço de 1968.

1 efere

DECRETO N,Q 62.312 -

o art.

DE

23

foi publicado no D. O. de 5

19

DE FEVEREIRO DE

1968

Declara prioritária ao desenvolvimento -do ncraeete, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais _a importação de equipamentos novos; neste
descritos e consignados ü empresa "Artetactos de Borracha Mucambo,

Lida.", de Socnaâor

(Ba) .

.

o Presidente da Repúbüca, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 83, ítem JI, da. Oonstíturçâo e nos têrmos do artigo 18 da Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o conselho
Deltberatívo da Supermtendência do Desenvolvímentc do Nordeste
.
(SUDENE), através da Resolução nc 3.304, de 22 de setembro de 1987, aprovou. o Parecer da Secretaria Executtva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida przor.t.aría ac desenvorvímento da região, para efeito de isenção de
ímpcstoa e taxas teueraís, a importação de equipamentos novos, neste descritos, oonstgnadoa à emprêsa "Arteractos de Borracha Mucambo r.tda." de.Salvactor. Estaco da Bahia e oestmados à ampnaçáo e modernização de sua
indústria de artigos de borracha, principalmente materiais cirúrgicos;
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito da 'isenção de ímpcstos e. taxas federais, a importação de equipamentos novos, à seguir descritos e consígnadoa à empresa "Artefactos de
Borracha Mucambo Ltda.", de E~";vador (Ba.I :

Item -

Específícação

cé porcelana para luvas
cirúrgicas. Marcai- General Por .
celaín MFG Co. Pais de origem:
USA, Pêso bruto: 2.167,000 kg .
Pêso líquido: 1.961,280 kg "
2. Fôrmas de porcelana para luvas
domésticas crespas. Marca General Porcelaín MFG Co. País de
origem: USA. Pêeo bruto: 646,376 I
xg .vPêsc líquido: 581,12{} kg ... )

Quantidade
a ser
importada

Valor Total
CIP

US$

1. Fôrmas

1.200 pares

6.373

270 pares

4.111
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Quantidade
a ser
importada

Valor Total
CIF USS

3. Fôrmas. de porcelana para luvas

domésticas lisas. Marca General
Porcelaín MFG Co. País de ort- ,
gem : USA. Pêso bruto: 1.134,718 !
kg. Pêso líquido: 1. 026.895 kg. ..1
4. Chapinhas para 'prender fôrmas í
de porcelanas nas bancas. Marca I
e fabricante: General Porcelaln !
Mf!G co, País de origem: USA. !
Pêso bruto: 112,875 kg . Pêso lí- !
quido: 102,150 kg
.
5, Parafuso com porcas para prender as fôrmas nas bancas. Marca
e fabricante: General Porcelaín I
MFG Co, País de origem: USA.
Pêso bruto: 627,087. kg .. Pêso líquido: 567,500 kg
,
,'

460 pares

2.899

5.000

678

10.000

865

T o t a I

14,927

Art. 2.:;' Obriga-se a emprêsa beneficiada a registrar, na Alfândega de
destino, por ccaslâo uc desembaraço aduaneiro dos' equipamentos ora relacionados, mediante declaração expressa. não haver efetivado a importação prevista no Decreto n.956.fiD9" de 28 de junho de 1965, que teve seu
prazo de validade expirado.
ArL 39 rtste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 're
vogaoas as disposições em ccntràrto .
Brasília, 23 -de fevereiro
República.

de 1968; 147.9 da

Independência

~

e 80.9 da

A. COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Afonso A, Lima

DECRETO N9 62.313 - DE 23
FEVEREIRO DE 1968

DE

Autoriza a Companhia Brasileira- de
Energia Elétrica ,- ci construir linhas
de transmissão no Estado do Rio de
Janeiro e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atrrbuíçãc que lhe confere o artigo
83 item II,da Constituição- e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei TI')
8'52, de 11 de novembro de 1938, e
tendo em vista o disposto no' artigo
151, . letra - c) do Código de· Águ·3.S e
no Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. J9 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Energia Elétrica a

c-onstruira linha de transmrssão entre a nova subestação de Alcântara,
munícipic de São Goncalo e a tutura
subestação na Zona su: município de
Niterói; alinha de transmissão entre
a futura subestação da Zona Sul e a
subestação de: São Lourenço e a construir a nova subestação na Zona Sul,
município de Niterói, Estado do Rio
de Janeiro, destinadas a ínterhgar as
subestações Alcântara, Zona Sul e Sâo .
Lourenço.
Art. 29 A concessionária fica obrígada a cumprir o disposto no Código
de águas, .leís aubseqüent€'3 e seus regulamentos.
Art. 39 A concessionária concluirá
as obras nos prazos que foram fixados no despacho de aprovação dos
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projetos, executando-as de acôrdo com
os mesmos com as modificações que
forem autoriz-adas, se necessárias.
Parágrafo 1f! A concessronáría -ficara
sujeita à multa diária de até NCr$
221,00 (duzentos e vinte e um cruzeiros novos), pela inobservância dos
prazos fixadCls na forma da Iegíslacãc
de energia elétrica em vigor e seus

regulamentos.

Parágrafo 2f! Os prazos referidos
neste artigo poderão ser prorrogados
por ato do Mímstrc das Minas e
Energia.

Art. 49 Ficam declaradas de utüldade pública para fins de desapropriação, as áreas de terra situadas na faixa de 30 metros de largura, tendo por
eíxo a linha de transmissão a ser estabelecida entre a nova subestação de
Alcântara, município de São Gonçalo
e a futura subestação na Zona Sul
município de Niterói; bem como as
situadas na faixa destinada à lrnha
de transmissão entre a futura sub estaçao na Zona Sul e a subestação de
São Lourenço, ambas no município d-e
Niterói.
Art. 59 Fica autorizada a Campa-

nhia Brasileira de Energia Elétrica a
promover a desapropt-íaçáo das referidas áreas de terra, na. forma da leglslação Vigente, onde tal se rrzer-necessárío, para a passagem da linha
de transmissão referida no artigo 19 •
Parágrafo único. Nos. termos do artígo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela lei
nv 2.786 de 21 de maio doe 195,5, a
desapropriação- é declarada de cará-

ter urgente.
Art. 61? Quando não fôr necessário
proceder-se à desapropriação do domínio pleno;" fica t-econhecrda a conveniência da constttuícâo de servidão
necessária em revor" da Companhia
Brasileira de Energia nnernca, para o
fim indicado, a qual compreende o
direito atrfbuído à emprésa concessronáría de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha. de transmíssâo e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxílíeres, bem como suas possíveis .8.1··
terações ou reconstruções, aendc-Ihe
assegurado ainda, o' acesso à área da
servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via pratrcável ,

§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que - fôr
compatível co-m a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas de quaisqu-er atos que embaracem ou causem
danos, incluídos entre êles os de erguer construções ou fazer plantações
da elevado porte,
§ 29 A Companhia Brasileira de
Energia Elétrica Irca autorizada a'
promover; no ca-so de embaraço oposto
pelos proprietários aó exercício da ser",
vídâo, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecímento, podendo
utilizar-se, inclusive do processo de
desapropríeçâc, nos têrmog do artigo
40 do Decreto-lei nv 3.365, de. 21 de
junho de 1941.

Art. 7f! mste Decreto entrará em
vrgor na data da sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1968;
da Independência e 809 da
República.
147f!

A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.314 - DE 23 DE
FE'VEREIRO DE 1968
Declara de utilidade pública "para fins
de desapropriação pelo Departamento NaciOnal de setmaae de Rodagem, árEla de terreno situada na
BR-471-R,s, em [Janta Vitória do
Palmar.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item II, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 3. 3B5, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
nv 2.78'6, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nactcnál de. Estradas de Rodagem, uma árva. de terreno medindo 400.00'0,00 m2 (quatrocentos mil metros quadrados), de propriedade de Mar-na Nether Terra Leí-.
te e outros, Iocalízada à' margem da
rodovia BR-471IRS, trecho 'I'aím-Santa Vitória do palmar, amarrada às
estacas 4,122 + 5,C~ e 4,1'72 mais Hl,OO
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metros, de forma irregular,apresentando as seguintes confrontações: em
Iínha reta, aas.unm vtresentoa e vinte
17 cinco metros)
a sudeste; 214,24m
(duzentos e quatorze metros e 'vinte
e.quatrocentímetros)
a nordeste;
6<5'Ü,OOm (seiscentas 'sessenta metros)
a sudeste e 544,24m (quinhentos e
quarenta' e quatro metros e vinte e
-quatro centímetros) a sudoeste, tôdas
estas divisas com terras dos desaproprtados ; finalmente uma linha curva
de 1.005,OOm (mil e cinco metros)
com faixa de domínio da BR-471iRS.
conforme planta, anexa
ao
laudo
OPAI-10i2j-67 elaborada pelo Serviço
de Topografia, do 1JÇ' Distrito Rodo"Viário Federal, devidamente visada
pela Chefia daquele Distrito e arqutvada na Seção 'I'écnica . respectiva,
-cujo conteúdo de material terroso é.
indispensável aos serviços de pavimentação da BR-471.
Art. 2? A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é constdefada de urgênc'c para efeito do artigo 15 do Decreto-Ieí no 3.365, de
'21 de junho de 1941.
Art.3°ltste Decreto entrará em vi-'
gor. na data de sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.
Bra-silia, 23 de fevereiro de 1968;
da Independência e 80? da
.Repúblíc ',.
::1479

A. COSTA E SILVA
Mário David Andreazza

DECRETON? 62.315 - DE 22 DE
FEVEREIRO DE 1968
Altera a classificação dos cargos de
nivel superior do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia, ao coesettur-Nacicmiü: de pesquisas, e d.ispõe sôbre o enquaârametuo ae seus
atuais ocupantes.

o Presidente da Repúblícá, usando
<da atribuição que lhe .confere o artigo
~3; item II, da Conatítuíção.ve de acôr-,

do com o artigo 9° da Lei n' 4.345,
de· 26 de -junho doe 1964, combrnado
com o artigo 19 da Lei n 9 4 . 723, de 9
de julho de lSH5, e respectivas regulamentações, decreta:
Al't. .v Fica alterada. na forma dos
anexes, a classificação dos cargos de
nível superícr do Quadr-o de~essoal
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do Instituto Nacional de pesquisas da
Amazônia órgão do, Conselho Nacíonal d.e Pesquises, bem como a relação
ncmínal dos respectivos' ocupantes.
Art. '29 O disposto neste decreto, inclusive quanto aos efeitos fmanceíros,
prevalecerá a partir de 14 de julho
de 1965.
Art. 3? As despesas' com a execução
do presente decreto: serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 4?Jtste decreto entrará em vigõr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de fevereír., de 1968;
147? da Independência e 80? da
República.
A.

COSTA E SILVA

Os anexos a que se refere o art. 19
foram publicados no D.O. de '29 de
fevereiro de 1968.
DECRETO N? 62.316 - DE 23
FEVEREIRO DE 1968

DE

Fixa normas para a execução jinanceira .do Tesouro Nacional, no -esercicio de 1968;,;cria jundo. de contenção .e dá cntras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Oonstdtuiçao e tendo em vista o que dispõem os
artdgoa Bv da Lei nv 5.373, de 6 de
dezembro de 19'67, e 17 do Decreto-Lei
nv 200, de 25 de. fevereiro de :;967, e
considerando:
a} a expedição da Lei no 5.368', de
1° de dezembro de 1967 (Aumente de
Vencimentos do Funcionalismo) ~ fi
do Decreto-Lei nc 343, dê 28 de 'de-·
zembro de 1967 .;,..,;".. (Alteração' do Im..
pôsto 'úníco sôbre Combustíveis" Líquidos e Gasosoa) , ocorrida após a
elaboração do Orçamento de corrente
exercício;
b) a revisão da estimativa da receitade 1968 em função da efetivamente vrealízada em 1967;
finalmente, a necessidade de
c)
manter o âefícit em nível compatível
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com o-propóaíto - do Govêrno na contenção do processo inflacionário;

DECRETA:
Art. 19 No exercício de 1968, as despesas de caixa efetuadas pelo Tesouro
.
Nacional não poderão exceder
NCr$ 11.000.000.000,00 (onze bilhõ!;s
de cruzeiros novos), salvo se o comportamento da receita o permitir.
§ 19 As despesas de que trata êste
artigo obedecerão ao seguinte esquema:
NCl'$

milhões
A conta. do Orçamento
Geral e suas insuficiências
7.374.9
n -'- A conta de resíduos
passivos de exercícios
anteriores .
850,0
ITr - Â conta de
créditos
adicionais' .
IV - À conta de
despesa
com o reajustamento
do funcionalismo ....
326,0
V - À conta de insuficiência com o reajustamenta do funcionalismo .
92,3
VI - A conta do Fundo Roüovrárto .
1.840,0
§ 29 Da importância destinada à li":
quídaçâo de resíduos passivos,
.
NCr$ 800 milhões serão utilizados
para o pagamento de transferênoías
de 1967 e o restante para o atendimento dos resíduos passivos acumulados até 1967, obedecido o critér!o
adotado pela Portaria no 524, de 6 ne
dezembro de 1966, do Ministro da
Fazenda.
§ 39 Respeitado o limite global, os
valôres estabelecidos nos itens I a IH
dêate _ertdgo - poderão ser modificados
pela Comissão de Programação Financeira ouvidos os Ministros da Fazenda.
e do Planejamento e Coordenação
Geral.
Art. 29 Como decorrência da programação _financeira estabelecida no
artigo anterior fica instituído, no orçamento do exercício de, -1968, um
I -

EXECUTIVO

Fundo de Contenção no montante de
,NCrs 600.000.000,00 (seiscentos _'11_
lhões de cruzeiros' novos) , integrado,
pelos créditos orçamentários díscrímj,
nados no Qua·dro anexo.
§ 19 Consideram-se indisponíveis Os
créditos integrantes do Fundo de con.,
tenção, estabelecido neste artigo, não.
podendo, por isso," ser objeto' de em.,
penhos, liquidações, pagamentos
Ou
compensação pa-ra abertura detcrédí.,
tos adicionais de qualquer natureza.
§ 29 O Fundo de Contenção não deverá incidir sôbre os' projetos prtorltários das "Áreas Estratégicas".
Art. 3~ Até que sejam conhecidos ocomportamento da receita e os resul,
tacos obtidos com as medidas de. que
trata o art. ,59, constderar-se-ão, atn,
da, provísôriamente indisponíveis cré.,
ditos orçamentários na importância.
total de NCr$ 300.000.000 (trezentos
milhões de cruzeiros .novos) , que;erá
distribuída entre os órgãos relaciona..
dos no Quadro anexo, com base na.
.respectdve . partícípaçãc no total d.as
dotações de capital (excluídas as vínculações) e das despesas correntes
(excluídas as de pessoal e as vinculadas) .

Parágrafo único. Aplica-se aos cré.,
ditos referidos neste artigo o disposto.
no § 19 do art. 29, até que seja auto.
rizada sua liberação, total ou parcial.
a partir do segundo semestre do exer.,
cícío, em função da situação de caixa
e do volume de pagamentos a reauzar.
Art. 49 será Iíberável a partir -co
segundo semestre, em função dos' resultados alcançados, a importância deNCr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de' cruzeiros novos) equivalente
às economias decorrentes das medidas referidas nos artigos 69, 79 e 89 e
da aplicação do regime de licença extraordinária, com redução de vencimentos, aos servidores públicos, -eOTIforme projeto de leí submetido à consideração do Congresso Nacional.
Art. 59 Com o objetivo de possibilitar a oportuna utilização de dotaçõesconsideradas indisponíveis, nos
têrmos do artigo 39 _e seu parágrafo
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umco, os. Ministros de Estado promoverão, quando cabível, a celebração di'!
convênios com os Estados e Munícípios, visando à sua colaboração rio
financiamento de determinados :]1'0jetos, programas ou despesas.
Art;- 69 A despesa c~m o regime de
tempo integral e dedícaçâo exclusiva
é limitada a NGr$ ·100.000.000,00 tce-n
milhões de cruzeiros novos) no COl'~
rente exercício, liberando-se para s
fins do .a-t. 49 a importância de
NCr$ 126.340.000,00 (cento e vinte e
seis-milhões, trezentos e quarenta mil
cruzetros .novos), saldo remanescente
da respectiva dotação orçamentáría.
Parágrafo único. Incumbe ao j'repartamento Administrativo do Pessoal
Civil, sob orientação do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral,
adotar as medidas necessárias ao
exato cumprimento do disposto neste
artigo.
Art. 79 Os Ministérios Informarão
ao Ministério do Planejamento e - Jordenação Geral, no prazo de 15
(quinze) dias,_ o montante dos recursos orçamentários destinados à realízação de obras em Brasília (DF). c.~s-,
tingüindo:
I - Obras para instalação de serviços do Ministério; /
TI· - Obras deatdnadas à resídênela
de funcionários titulares de cargos
em comíssão e de funções gratificadas,
ou de natureza transitória, indicando
o número .de unidades a construir e
as funções exercidas pelos ocupantes;
III - outras obras, se houver.
Parágrafo único. A programaçac
das obras a que se refere êste artigo
será reexaminada, em face das diretrizes estabelecidas pela Lei nv 5.363,
de. 30 de novembro de 1967, que reStrlnge a transferência. para a Capital
da Uniâo ao Núcleo central de cada
Ministério, compreendendo.. apenas, os
servidores incumbidos do asseaaocamenta direto ao Ministro de Estado e
do planejamento, coordenação e contrôle superior das atividades do Mínístérto.

Art. 89 O Ministério da Fazenda íntensífícará as medidas necessárias ao
aprimoramento 'do aparelho arrecadador no sentido de- obter aumentadas
'receitas públicas sem o recurso à majoração de tributos.
Parágrafo. único. Fica estimado em
NCr$ 100.000.000,00 (cem milhões de
cruzeiros novos) o aumento mínímc
decorrente das 'medidas de que trata
êste artigo.
Art. 99 O montante das transferências para
exercício de .1969 não poderá exceder o valor. das transferências feitas de 1967 para 1968,
Art. 10. Os Ministérios e órgãos
diretamente subordinados à Presídãncia da República deverão apresentar
dentro -íc 30 (trinta) dias, ao .aímstérto do Planejamento e Coordenação
Geral, que a encaminhará ao ML.Ytistério da Fazenda, nos 15 (quinze) dias
subseqüentes; a discriminação dos totais que lhes sâo consignados no Quadro anexo.
Art. 11. ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em. contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e .809 da
República.

°

A, COSTA E Sn.VA

Luiz Antônio da Gama e Silva
Augusto
Hamann
Griln6Jwalà,

Rademàker

Aurélio de Lyra Tavares
Sérgio Corrêa Ationso da cosça
Antônio Delfim Netto
Mário David Ani:Vreazza
Ivo Arzua Pereira
Favorino Bastos M ércto
Jarbas G. Passarinho
Márcio de souza e Mello
Leonel Miranda
José Costa Cavalcante
Edmundo de Macedo soares
Hélio Belirtio
Afonso de A. Lima
Carlos F. de Silmas
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QUADRO ANEXO AO DECRETO N' 62,316, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 1968
Fundo de contenção: NCr$ 600.000.000,00

NCr$

óRGAOS

5.01.00 -P1'esidência da República C')
.
;:;,.01. 08 -- Mínístérío do Planejamento
.
5.02.00 - Ministério da Aeronáutica
.
5; 03.00 - Mlnístérío da Agrfcultura
.
5.04.00 -- Mímstérro das Comumcações
.
5.05.00 - Mtntstério da- I!:duraçâo e Cultura
.
.
-5.06.00 - Mínístérfo do Exército
5.07.00 - Mírustérto da Fazenda
.
.
5.08.00 - Míníatérío da Indústria e do Comércro
5.09. ,tO - Ministério do Interior
;
.
5.10 00 -Ministério da aust.tcs. . .
.
.
5.11. CO - Mínístérío .ce Marinha
.
5.12.00 -.Ministério das Minas e Energia
5.13.00 - Ministério das Relações Exteriores
.
5.14.00 - Míutstérlu COa Saúde
'
.
5.15.00 - Ministério do Trabalho e Prevídêncía Social .,
a ,16.00 - Ministério dos Transportes
.
TOTAL

",""'.,,, ..... ,, .... ,,',",",",',"

9.460,000,00
3,900,000,00
25,790,000,00
48,400,000,00
12,920,000,00
89,720,000,00
21,720,000,00
179,660,000,00
640,000,00
92,740,000,00
7,940,000,00
12,900,000,00
21, 740,000,00
3,800,000,00
24.420,000,00
21,600,000,00
22,650,000,00
600,000,000,00

("') Exclusive Ministério do .Planejamento e Coordenação Geral.
DECRETO

NI?

62.317 - DE 28
1968

DE

FEVEREIRO DE

,Aprova o Plano de' Reestruturação 'da
Universidade Federal de Minas Gerais.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere c artigo 83', item lI, da Constttuíção e
tendo em vista o disposto no urtiga
61? do Decreto-Ieí 53,. de 18 de novembro de 1966, bem como o.que consta do Processo. no 895-67. do Conselho Federal de Educação, decreta:
Art. 1<; Fica .aprovado. o Plano de
Reestruturação da. Uníversídade- Federal de Minas. Gerais, que a êste
acompanha.
Art. 29 A proibição constante do
ê
31? do artigo 26. da Lei nc 4. 881-A,
de 6 de dezembro de 1965', não se
aplica 'ao pessoal docente' e técnico
que, em vtetuce .do Decreto-lei 53,' de
18 de novembro de 1966, e 'Deereto-.
lei 252, de 28 de fevereiro de 1967,ti--:
verem seus cargos transferidos para
uma só Unidade.
Art. 39 Os ocupantes de cargo eretdvo, transferidos de uma' para outra
Unidade, em virtude do Plano .ora
aprovado, terão seus títulos.denomea-.

apoatdlados. pelo órgão. de .pessoal
da Universidade, mediante despacho
do Reitor.
§ 19'A providência a-que se refere
êste artigo se aplica também aos professôres catedráticos e demais docentes que tenham sido nomeados para
determinada unidade, ainda que em
virtude de concurso.
§ 2q O servidor transferido deverá
apresentar seu titulo de nomeação, no
prazo de 90 dias, contados da data
de publicaçâc dêste .Decreto, ao 01'gâo de Pessoal da Universidade.
Art. 41? Aprovado o quadro de que
trata o § 21? do artigo 81? da Lei número 4.881':A, de 6 de dezembro de
1965, .tôda nomeação se fará para o
Quadro Uníco da Universidade e não
para Instituto, Escola ou Faculdade.
Art. 59 Vedada a. duplicação de
meios para fins idênticos ou equivalentes, a redistribuição. dos cargos e
disciplinas pela .díferentes Unidades
será feita símultâneamente coma
adaptação do Estatuto da Universidade ao plano ora aprovado, submetida
à aprovação do Conselho Federal de
Educação.
Art. 6l?Ficam. criados no Quadro
único da trniversíoaue neõerat oe Miçâo
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nas Gerais os seguintes cargos de provimento em comissão, de símboio 5'--C:
Diretor do Instituto de Ciências Exatas; Diretor do Instituto de Geo-Ciências; Diretor do Instituto de Cíênccas
Biológicas; Diretor. da 'Faculdade ce
Letras; Diretor da Escola de Belas Artes; Diretor da Faculdade de Educação; Diretor da Escola de Biblioteconomia; Diretor da Escola de Enrer-.
magem ,
Art. 79 :Este Decreto entrará em vi.gor na data de sua publicação,. revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1968;
147" da
Independência e 809 da
República.
A. COSTA a SILVA
Favorino Bastos Mercio
Plano de Reestruturação da tl-nioer-:
sidade Federal de Minas Gerais
TÍTULO I

Dos Fins da Universidade

Art: 19 A Universidade Federal de
Minas Gerais, criada pela lei estadual
956, de 7 de setembro de 1927 e traneformada em organismo federal ela
Lei 971, de 16 de dezembro de 1949,
é instituição de ensino e
pesquisa,
com autonomia didática, adminíatratdva, financeira e disciplinar.
§ 19 A Universidade tem :.;ede na
cidade de Belo Horizonte, MinasGerais.
§ 29 A Universidade poderá criar
"campus" regional, . em outras zonas
do Estado.
Art. 29 A Unlversldade tem oor ocjetivo o ensino e. a pesquisa, a rormação profissional, bem como o estudo
e o desenvolvimento da Filosofia, das
ciências, das letras e das artes.
Parágrafo. único. Constitui tambémobjeto da Universidade a difusão da
cultura a titulo de extensão.
Art. 39 A Universidade, dentro de
seus objetivos, manterá cursos Ie graduação, pós-gràduaçâo, _especialização,
aperfeiçoamento, treinamento profissional, atualização, extensão universitária e outros que vierem a ser fixados em seu Estatuto.
Art. 49 Os estudos universitários
serão desenvolvidos de modo que a

unidade - Faculdade, Escola ou Instituto- --'- se apresente como órgão simultâneamente de ensino e pesquisa.
Art. 59 Atender-se-á, no desenvol-.
vímento dos cursos. e das pesquisas,
à coordenação das unidades uníveraí-.
tárias, bem como às exigências domeio e do progresso das ciências, ca.
tecnologia, das letras, das artes e da
Filosofia. '
TÍTULO

II

Da organização

Art. 69 A Universidade - será constituída dos órgãos adiante mencionados, que terão a sua competência e
as suas atribuições- especificadas no
Estatuto da Universidade OU em Legímenta próprio, conforme o caso.
TÍTULO IIr

Da 'Administração Superior

Art. 79 Constituem órgãos da administração superior da Universidade:
I - a Assembléia Universitária
II - o Conselho trrüvereítáno
rn ~ a Coordenação de E-nsino e
Pesquisa
IV - a Reitoria.
CAPÍTULO

Da Assembléia, Universitária

Art. 89 A asseenbléía Uníversítárla,
presidida pelo Reitor, coenpôe-se do
COl'pO docente de tôdas as __ unidades
universitárias e dos demais membros
do Conselho, Universitário e das Congregações.
Art. 99 A Ass-embléia Universitária reunir-se-á na forma e para fins
estabelecidos no Estatuto da Universidade.
CAPÍTULO Ir

Do Conselho Universitário

Art. 10. o-oonserno Universitário,
órgão, supremo de deliberação, terá
composição, estrutura e comp-etência
definidas no Estatuto da Universidade, garantida a representação de tôdas as unidades universitárias.
Parágrafo único.. a Conselho Universitário será presidido pelo Reítor.
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Art. 11. O Conselho Universitário
terá uma Secretaria com 'a competenela e atribuições que forem especificadas no Estatuto ou em Regimento.
CAPÍTULO IH

Da Coordenação de Ensino e Pesquisa

Art. 12. A Coordenação de Ensino
e Pesquisa é órgão de deliberação técnica, em' matéria de ensino e pesquí-.
sa na Universidade.
Parágrafo único. A Coordenação de
Ensino e Pesquisa será constituída
pelos Conselhos de Pesquisa, 'de Gra-.
duação,de Pós-Graduação e de Extensão, os quais se comporão de representantes dos vários setores básicos e .de formação profissionaL
AJ."t. 13. ACoordenacão de Ensino
e Pesquisa será presidida pelo Reitor.
Art. 14. A Competência e o funcionamento da Coordenação de rmetno e Pesquisa, bem como dos tonse-.
lhos que a compõem, serão estabelecidos no Estatuto da Universidade ou,
conforme o caso, em Regimentos próprios.
CAPÍTULO IV

Da Reitoria

Art. 15. A Reitoria é o órg-ão de
administração geral- que centraliza a
execução de tôdas as atividades administrativas da Universidade.
Art. 16. A Reitoria será dirigida
por um Reitor, indicado e 'nomeado
de conformidade com o que dispuserem a legislação e o Estatuto da Universidade.
Parágrafo único. A competência e
as atribuições do Reitor serão especí-.
fícadas 110' Estatuto da Universidade.
TÍTULO

IV.

Dos órçaos de ensino e pesquisa
Art. 17. O ensino e a pesquisa serão executados pelas Unidades Universitárias, com a cooperação dos órgãos suplementares'.

CAPÍTULO I

Das Unidades Universitárias

Art. 18. As Unidades Universltártas
se distribuem em dois sistemas:
a) Básico:

Instituto de Cíêncíaa Exatas
Instituto de Ciências Biológicas
Instituto de Géo-Cíêncías
Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas
Faculdade de Letras
Escola de Belas Artes
b)

Aplicado ou Profissional

Escola de Arquitetura
Escola de Biblioteconomia
Faculdade de Ciências Econômicas
Faculdade. de .Direito
Faculdade de Educação
Escola de Enfermagem
Escola de Engenharia
Faculdade de Farmácia
Faculdade de Medicina
Conserva tório de Música
Faculdade de Odontologia
Escola de Veterinária
CAPÍTULO II

Dos Departamentos

Art. 19. O Departamento é a menor- fração da estrutura .uníversltárfa
para. todos os erertos de organreaçâo
administrativa e dídátíco-cíentífíca e
de distribuição de pessoal, em que se
subdivirão as Unidades Universitárias.
§ 19 O Departamento compreenderá
disciplinas afins e congregará professôres e pesquisadores para objetivos
comuns de ensino e pesquisa.
§ 29 Compete ao Departamento elaborar 'os seus planos de trabalho, atrt-.
bumdo encargos de ensino e pesquisa
aos profcssôres e pesquisadores, segundc a \ esoecte.rtsacêo.
~ 39 A chefia do Departamento caberá a professor catedrático; professor titular ou a pesquisador-chefe, na
forma do Estatuto da Universidade
ou de Regimento próprio.
§ 49 A divisão -da Unidade em Departamento será estabelecida no respectivo Regimento.
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CAPíTULO' UI
Dos ôrgãos setoriais e iwtermeduu tos
de coordenação

Art. 20-. A coordenação das unidades afins e a integração de suas
atividades, especialmente as de natureza administrativa, serão feitas
'pelo centro de Coordenação Admínístrativa 40 Sistema Básico (Art l8-A)
§ 19 A Universidade poderá instituir novos órgãos, segundo as- necessidades ou conveniência, respeitado,
porém, o princípio que veda a duplicação de meios para fins idênticos
ou equivalentes.
§ 2 9 A composição e o processo de
Indícaçâó ou escolha' dos membros dos
'órgãos, setoriais, bem como as atrtbutções e competência, é matéria a ser
disciplinada no Estatuto ou Regimento da Universidade.
§ 39 O Diretor do Centro de Coordenação Administrativa do Sistema Básico será nomeado pelo Reitor, bem
'assim Os Diretores das Unidades que
o integram, na forma que se dispuser
no Estatuto.
Art. 21. A coordenação das atividades administrativas das unidades será
feita por órgãos Intermedrártos de
ccntormídade com o que se estabelecer no Estatuto da Uníversídade .
CAPÍTULO IV

Do setor suplementar

Art. 22. Os órgãos do Setor Suplemental' -são:
1) Centro de pesquisas Radloatdvas
2)
Centro de Desenvolvimento €
Planejamento Regional
3) Museu de História Natural
4) Jardim Botânico
5)
Coordenação das Bibliotecas
Universitárias
6) jmprens.a Unrversítárta
7) Centro de Processamento de Da<las

8) Centro Audto-vtsual
9) Televisão Educativa
TÍTULO V

Dos órgãos, auxiliares de
administração

Art , 23. A Rettorta disporá de órgãos auxiliares de administração,

cuja estrutura, atríbutcão e comnetência serão estabelecidas no Estatuto da
Umversídade .
Parágrafo único - Entre os órgã-OS
previstos no artigo haverá o Conselho
de Planejamento e Desenvolvimento e
a Prefeitura da Cidade, Uníversítáría..
TÍTIJLO VI

Da redistribuição de cursos

Art. 24. Os cursos de Graduação e
de Pós-Graduação atualmente iecionados na Faculdade de Filosofia, passam a ser ministrados -nas seguintes
Unidades:
1) No jnstrtuto de Ciências Exatas,
os cursos de Matemática, Física e
Químiça;
2)
Na' Faculdade de Filosofia' e
Ciências Humanas os _cursos de Filosofia, Ciências Sociais, História, Psicologia e Jornalismo.
3) no Instituto de oeo-orénctas, o
curso de Geografia e as cadeiras geológicas do _atual curso de Hístóría
Natural;
4) no Instituto de Ciências Biológicas, as cadeiras biológicas do atual
curso de História Natural';
5) na Faculdade de Educação, os
cursos de pedagogia e de Orientação
Educativa, bem como as matérias pedagógicas para Licenciatura;
6) na Faculdade de Letras, Os cursos de Letras.
Art. 25. O curso de Sociologia e
Política atualmente ministrado na
Faculdade d-e Ciências Econômicas fi..
ca unificado com o curso de Ciências
Sociais da Faculdade de Fflosofiae
de Ciências Humanas.
Art. 26. Em ocnsequência da reestruturação de que trata êste Plano,
passam a integrar Os Institutos antes
mencionados, pela forma abaixo. as
seguintes -cátedras e disciplinas.
I - o Instituto de Ciências Exatas
a) as cátedras de

Analise Matemática e Análise Superror
'
Geometria
Complementos de Matemátíoa
Estatística Geral e Aplicada da Páculdade de jrüosofia
Cálculo -Infinitesimal. Cálculo Vetorial. Cálculo das Variações

440

ATOS DO PODER \EXECUTIVO

Geometria Analítica e Projetdva da
Escora de .Engenharia
Cálculo
Analítrca.

Infinitesimal. Geometria
Cálculo Gráfico. jcomcgrafia da Escola de Arquitetura
Análise Matemática
Complementos de Matemática da
Faculdade de Ciências Econômicas
b) as disciplinas de

Estatística, da cátedra "Economia
Política. Finanças. Estatística"
Geometria Descritiva, da cátedra
de "Geometrra Descritiva, Perspectlva, Aplicações Técnicas" da Escola de
Engenharia

Estatística I, da cátedra de Estatística Metodológica de Faculdade de
Ciências Econômicas
Complementos de Matemática 6
Estatística, da cátedra de "Física
Aplicada

a

Farmácia" da Faculdade

de Farmácia e Btoquimíca
c)

ascâtedras de

Física Geral e Experrméntal
Física Teórica e Físic-a Superdor
Mecânica Racional. Mecânica Celeste e Física Matemática da Faculdade de Filosofíe
Mecânica Racional. Grafeoestàttca'
da. Escola de Arquitetura
Mecânica
Efsíca . da Escola de Engenharia
d) as disciplinas de
Física, de 'cátedra de "Física, Aplicada à Farmácia" da Faculdade de
Farmácia e Bioquímica

e) as cóiearae de
Química Geral e Inorgânica e
Química Analítica
Físíco-Ouimíoa e Química Superior
Química Orgânica e Biológica, exceto a disciplina de Química Bíológtca da Faculdade de Filosofia
Química' Orgânica e Biológica, exceto as disciplinas
Bíoquímíca I, H e IH
Química Analítrca da Faculdade de
Farmácia e Bioquímica
Química Inorgânica
Química Orgânica" e Biológica
Química Fisica e Eletroquímica, exceto as disciplinas
Físíco-Ouímíca II e Físico-Químtca
Metalurgfca da Escola de Engenharta"

I)' .ae

disciplinas de

Quimica Geral e Onorgãníca. da
cátedra de Química Analítica

Píslco-Ouímíca, da cátedra de Ftsica.
AJplicada à Farmácia da Facuícte.tte de
Farmácia e Bioquímica
Quimica Orgânica, da cátedra deQuimica Orgânica e Bíológíca da Escola de Veterinária,
II
o Instituto .âe Geo-CienC~as'
as cátedras de
Geografia Humana
Geografia Física
Geografia do Brasü
paleonto-logia
Geologia
Mineralogia ~ Petrogrnífa da Faculdade de Filosofia;
b) as' disciplinas de
"Geologia Geral e Geologia Dinâmica", "'Estratigrafia, ,Paleontologia""
"Petrologta, Geoquímíca", da cátedra,
de .Geologfa Geral e Estratdgrárlca da
Escola. de Engenharia.
liI -'- o Instituto de Ciências Bioa)

lógicas

as cátedras de
Anatomia e Htstoíogãa
Fisiologia
Mícrobíolcgfa da Facul d a d e de
Odontologia.
Biologia Geral
Botânica
zooíogta ttc cadeira)
Zoologia -(2,?-. cadeira) da Faculdadede Filosofia
Botânica
Microbiologia
Zoologia e Parasítologta da Faculdade de Farmácia e Bíoquímíca.'
a)

Genética
Anatomia
Htstología e Embriologia
Química .Biológica
Plsíología
Farmacologia
Física Bíológtca
Microbiologia
Parasítologfa .da Faculdade d-e Me-.

dícína:
Fisiologia
Microbiologia

Parasítologta
Histologia e Embriologia
Bíoquímíca
Física Biológica
Anatomia da Escola de Vet2tÍ.nária;
b) as disciplinas de
Quimi,ca Biológica, da" cátedra deQuímica Orgãn~~a e. Biológica, da Faculdade de FilOisofia.
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Bioquímica I e lI, da eitedl'~ d-e
Química Orgânica e BiológlC~, Q~ ~a.,...
ouldade de Farmácia' e Btoquímíca
Genética e Bíoestatdstdca, da. catedra de Genética: e .atoeste.nsnce e
Melhoramento Animal
jrarmaccdínâmíca, da cátedra de
Farmacudinâmica, Terapêutica e Arte
de Formular, na Escola de veterinária.
Farmacologia, da cátedra' uc Patologia e. Terapêutica Aplicada U. parte) ,·da Faculdade de Odontologta
IV - a Facutetade ae F'zlO3 U!-ia e aI::
Ciências Humanas
a) as cátedras de
Filosofia
Hístór: a da Filosofia
Política
Psicologia
História Moderna e Contemporânea
Hístóría da América
História do . Brasil
Antropologia é Etnografia:
Socíología, exceto a díscmlína ue
Sociologia Educacional da Faculdade
de jrflosoüa;
o) as díscípünas de

Sociologia
Pslcologta
Politica da Faculda·de de Ciências.
Econômicas
Evolucâo do Pensamento Prlosófíco
e Cientifico
Introduçã-o aos estudos Históricos €
SOciais da Escola de Biblioteconomia
Psicologia da Faculdade de Medicina
c) as matérias especificas do Curso
de Sociologia e Po-lítica: (art. 25 do
Plano), da Faculdade de Ciências
Econômicas
d) as matérias técnicas especificas
que compunham o currículo do Curso
de Jornalismo (Pareceres 323-62 e 984,
de 1965, do GFE) na Faculdade de Filosofia.
.
Art. 27. Passam a Integrar- a 'Faculdade de Educaçâo:
a) as cátedras de
Admtnístraçâo Escolar e -Eduoação
Comparada
História e Fítosoífa da Educa.çao
Estatistica EdUcacional
Didática Geral e Especial
Psicologia Educacional da Faculdade de Filosofia.
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b) a disciplina de
Sociologia Educacional da cátedra'
de Sccíologia da Faculdade de FÜI);sofia ..

ae-t, 28. Passam a integrar as Faculdades de Letras as ntuaís cátedras:
Língua La-tina
Literatura Latina
Língua e Literatura Grega
Língua Portuguesa
Literatura portuguesa
Literatura Brasilelra .
Filosofia Românica
Língua e: Literatura prancesa
Língua e Literatura Espanhola
Literatura Híspano-Amerícana
Língua e Literatura Italiana
Língua e Literatura Inglêsa
Literatura Anglo-Americana
Língua e Literatura Alemâ
tôdas da Faculdade de Filosofia..
a disciplina de

História da Literautra, da Escola rte
Biblioteconomia.
Art. 29. As cátedras e díscípllnas
acima mencionadas poderão ser 7'~ ..
formuladas em suas denominações.
conforme o que dispuser o Regímentc
de cada Unidade.
Art. 30, O Colégio de Aplicação da
Faculdade de Filosofia fica transfo-rmado em Centro pedagógico, íntegra,
do na jraculdade de Educação, abran.,
gerido tôdas atividades de 'gdueacão
de nível pré-primário, primário e media, nos térmos do que dispuser no
Estatuto.
TÍTULO VII

Das disposições- gerais
Art. 31: Haverá um. regimento :5-.;ral para tôdas as . unidades unívcrsjtártas a respeito de assuntos doe naturezacomum, como organização. rte..
partamental e atribuições de cátedras
e disciplinas.
Art. 32. A Universidade. pq-derã
propor' a cnacâo de cargos de catedrático tendo em vista os ínteresaes
do ensino e da pesquisa e as normas
do Estatuto do Magistério,
Art. 33. O Conselho Uníversttário
poderá criar disciplinas ou .modíftcar
a distribuição destas fixada 1.1e8~e
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Plano, sempre que julgar de con veniêncía para' o ensino e a pesquisa.
Art. 34. A Escola de Enfermagem
utilizará os hospitais de ensino da
Universidade e outros recursos da comunidade que se fizerem necessários
ao aprendizado da enfermagem.

cício nas novas unidades após o término de seus mandatos, que ficam
plenamente assegurados.
Brasília, 28 de fevereiro de 1968. Favoririo Bastos Mercio.
DECRETO N9 62.318 -

TÍTULO VIII

Das disposições transitórias e finais

Art. 35. O catedrático cuja cadeíra
tenha. mais de uma disciplina deverá
optar, dentro do prazo de 30 (trinca)
dias, contados da publicação do de ,
ereto de aprovação do presente Plano, pela' regência de uma delas.
quando distribuídas por dlferentes
Unidades.

Parágrafo único. Não "efetivada e
opção.
Conselho Universitário, 0Uvida a Coordenação de Ensino e Pesquisa, e após pronunciamento do proIessor, 'no prazo de 10 ,(dez) dias, ou
sem este, determinará qual disciplina deva ser regida pelo mesmo.
Art. 36. Para se atender às despesas com o pessoal lotado nas cátedras,
disciplinas e matérias referidas nos
arts. 26, 27, 28, 30 será feita também a respectiva transferência de
verbas.

°

Art.,

FEVEREIRO DE

DE 28 DE

1968

Prorroga o prazo fixado noparâgra!ú
único do art. 15 do Decreto número 60.439, de 13 de março de 1967,
com a redação prevista na alínea
II do art. 1.0 do Decreto n.9 61.507,
de 10 de outubro de 1967.

O Presidente da República, r..) uso
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica prorrogado por 90 (noventa) dias o prazo fixado no parágrafo único do art. 15 de Decreto
nc 60.439, de 13 de março de 1967.
Art. 29 aste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re-vogadas as' disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Máfio David

Andreazza

37" Terá exercício nas, novas

unidades, ficando para elas transferid-o, o pessoal docente e técnico vinculado às cátedras e diséiplinas que
passaram. a integrar a estrutura das
referidas unidades (arts. 26, ;"7, 23
e 30).
§ 19 Ficam transferidas Igualmente
para. as mencionadas unidades o material. o equipamento, o acervo ÍJlblíográfico . e as verbas de material
a-elatlvas às cátedras e- disciplinas a
que se referem os ~rts. 26,27, 28 e 30.

material,
equipamento e acervo bíbltográfíco
que forem necessários a mais de uma
cátedra, será resolvida mediante ~n
tendímentos ventre as partes írrteres~

-

29 A transferência de

sacias:

Art.. 38. Os Catedráticos, transteridos, que se encontrem em exercício
do cargo de Diretor de Escola ou Faculdade na data de aprovacâo dêste

Pla:10, .sõmente passarão a ter axer-

DEORjET'O N.9 62.3:1'9

~ DE

28 DE

FEVEREIRO DE 19<fi'8

Redietrioui, como respectivo ocupante, para o Quadro de. Pessoal do
Mintsté1'io· dorrabalho e Previdência Social, cargo oriundo do. extinto Lloyd Brasileiro -, Patrimônio Nacional, e dá outras providências.

o presidente da Repúblicfl" usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
83, item II, da. Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 99, parágrafo ,2.9 , do Decreto-lei n.c 200, de
2,5 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. V' Fica redtstrtbuído no Quadro de Pessoal - Parte Especial ~ do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, com o respectivo cargo o servidor Orlando Nóguelra Cardoso, Ofícialde Administração, AF. 2Cl.12. A
d-o Quadro de Pessoal - Parte Bu-
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plementar do Ministério- dos Transportes (Art. 1.9 do Decreto número
tio.339, de 8 de março de 1967)
Art. 25' O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de pessoal
do Ministério do Trabalho e Previdência Social, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da publicação dêste decreto. os assentamentos individuais
<los '.funcionários 'movimentados por
fôrça do disposto neste ato.
Art. 3. Q O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de' sindicâncias, inquérito administrativo, ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a' normas administrativas em vígor .
Art. 4. 9 .f:st e Decr eto entrará em
vigor na. data de sua publicação, revogadas as dísposlçôes em contrário.
Brasília, 2'8 de fevereiro de 1968;
147 9" da Independência e 80 Q da
República,
A. COSTA

,E- SILVA

Jarbas G. Passarinho
Iâárío David Andreazza

DECRETO

N9 62;320 DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1968

Altera ãisp,ositivos do Regimento do
Departamento do Impôsto de l.~en
da, aprovado pelo Decreto W'> 55.855,
C1e 24, de março de 1965, e ~â outras
providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o erügc 83, item lI, da Constituição, de-

ereta:

Art. 10 Passam para a competência
do Departamento de Arrecadacão as
atribuições previstas, nos. seguintes
dispositivos do Regimento do Departamento do' Impôstode Renda. aprovado pelo Decreto nv 55.855, de 24 de
março de 1965:
Art. 42, § 19, letra a, item I; artigo' 43, § 19, letra a, item I; artigo 47, §' 29, letra a itens r, :;:1, III, V,
VI e VII; art. 4;7; § 29, letra D, itens
I, II. IH, -V, VI "e VII; art.. 47, § 29,
letra c, itens I, rr, III, V, VI e VII;
art. 47, § 39, letra a, itens I, II e IH;
art. 47; § 39, letra b, itens I, rr, III
e IV; art. 47, § 39, letra c, itens I,
Ir e UI; art. l , § 19, abrangendo
ô
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apenas as atribuições previstas no
art. 42, § 19 letra a, Item I: art. 51,
§ 2 9, abrangendo apenas as atríbuí-,
ções previstas no art. 43, § 1.9, letra a,
item I; .art. 51, § 49, letra b abrangendo . apenas as atribuições 'do artigo 47, § 2.° letras a e b, itens I; II;
lII, V, VI e' § 39 letras a e b; itens
I, II, III e IV; art. 52,§ 19 , letras
a' e D, abrangendo apenas as atribuições do § 1.9 letra a, item I do art. 42;
art. 52, § 29, abrangendo apenas as
atividades constantes das letras a. o
e c, itens I, II,IIl, V, VI e' VII do
§ 29 do art. 47 e das letras a, L e c,
itens I, rr, m e IV do § 39 0.0 mesmo
art. 47;
.
Art 29 Passam igualmente para a
competência do Departamento de Arrecadação as atribuições de cobrança e contrôle de impôsto atualmente
a cargo das Delegacias Seccionais e
Inspetorias do Impôsto de ::\',enda.
Art. 39 O Ministro da Fazenda
promoverá a transferência de atribuições previstas nos arts. 19 e 2Q
dêste Decreto, gradualmente, de acôrdo com a conveniência dos serviços, e
poderá colocar à disposição do Departamento da An-ecadaçao, pelo
tempo necessário, pessoal lotado no
Departamento do Impôsto ae Renda.
Art. 49 Fica delegada competência
ao Mínístró da Fazenda para transferir para o Departamento de Arrecadação as seções, serviços ou turmas do Departamento do Impõsto'
de Renda cujas atribuições 'ou encargos passem, total ou parcialmente,
por fôrça dêste Decreto, pam, competência daquele Departamento.
Parágrafo único. É igualmente' delegada competência, ao Ministro da
Fazenda para extinguir funções gratificadas do Departamento do Impôsto de Renda ou transferi-las para
o Departamento de Arrecadação, à
.rnedida que, nos termos dos arts. 39
e 4 9, forem transferidos os serviços e
atribuições constantes dos arts. 19 e
29' dêste Decreto.
Art". 59'A Seção de Contrôle de Lançamento e Pagamento da Divisão de
Inspeção e Píscalízação do Departamento do Impôsto de Renda, C' Minístrío da Fazenda, fica transfertda,
com seu acêrvc, funções gratificadas,
material, encargos e atribuições; para
o Serviço de Estatística do Departamento de Arrecadação do mesmo Ministério.
I
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Art. 6.~ O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publlcaçâo,
revogadas as disposições em contrário:
Brasília, 28 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e Süv da
República.
A. COSTA ·ESILVA
Antonio Delfim Netto

DECRE'TO Nt? 62.321 ....,...

DE

29-' DE

FEVEREIRO .DE 1968

Regulamenta e estrutura' a Administração do Aeroporto Internacional
do Galeão.

o Presidente da República, usando
d% atribuição que "lhe .conrere o artigo 83 item II, da Constituição, e
tendo em vista o art. 79 do Decreto
nc 60.5·21, de '31 de março Je 1967,
decreta:
CAPÍ,TULO I

Da Finalidade eda Subordinaçáo

Art. lt?ltste decreto tem por' objetivo regulamentar a' Administração
do Aeroporto Internacional do Galeão e estabelecer a estrutura 'oara
sua, organização.
Art. 29' A Administração do Aeroporto Internacional do Galeão(ADGL) é a unidade administrátiva
do Ministério da Aeronáutica encarregada de operar, implementar, u-enter e explorar a infra-estrutura aeronáutica da área designada Aeroporto
Internacional do Galeão, destinada
a atender, à, chegada, partida ~ movimentação de aeronaves civis e ao
embarque e desembarque de nassageíros e cargas.
Art. 3t? Compete à ADGL:
a)' executar o contrôle e a riscaIízaçâo, legal e técnica, das aeronaves :e dos aeronautas e aeroviários em
operação no aeroporto, de acôrdo com
a legislação vigente;
b) . conservar. em perfeitas condições de utilização, as pistas de pouso e de" rolagem, os pátios, balizamentos, casas de fôrça e demais instalações aeroportuáríast
C) executar" os serviços de segurança internada Estação de Passageiros

e da área civil sob jurisdição daAd..:ministração;
d) explorar as áreas ue estacionamento de veículos de .ínterêsse do aeroporto e coordenar, com' as autoridadeslocais, a execução dos serviços'
públicos de .transp-ortes de superfície
destinados a servir ao aeroporto;
e) explorar os serviços de urmazenamento de mercadorias e cargas"
em geral,eni. armazéns geridos pela,
Administração do Aeroporto;
f) 'ccõrdenar e assegurar es fact-Iídadea necessárias ao serviço de 01'0teção ao vôo, aos Serviços Alfandegári-o-s, de Imigração, de Policia Maritima e Aérea e de Saúde Pública.
sediados no Aeroporto;
g) explorar ás áreas' e instalaçõesdestinadas aos diversos serviços de
apoio e operação do transporte aéreo
no aeroporto, bem como, aquelas destinadas ao atendimento dos passageiros e público.em geral.
Art. 49 A operação, ímplementaçâc..
manutenção e exploração dos servl-.
ços aeroportuários e facilidades públicas de responsabilidade doADGL,
serão feitas: .
a) diretamente pela Administração
do Aeroporto;
b) mediante convênio, contrato ou
concessão, a critério do Ministério da
Aeronáutica.
"
PárágrafoÚnico. Qualquer das modalidades' acima; subordina-se à estrita observância das instruções. de
natureza administrativa e técnica
emanadas do Ministério da Aeronáutica.
Art. 59 A Administracão do Aero-.
porto Internacional do Galeão e subordinada diretamente à Diretoria de
Aeronáutica Civil.
CAPíTULO II

Da Estrutura e

das AtribA..llçõe.'i

Art. 69 A ADGL terá a seguinteestrutura:
a) Direção
b) Seção Admínístratíva
c) Seção de Tráfego
d) Seção de Manutenção
Art. 79A Direção compete asupervisão das atividades das Seções a
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.rim . de assegurar-Ihes elevados padrões de eficiência.
Art. 89 A Seção Administrativa terá por atribuição a realização dos
trabalhos de administração,e!Il geral, incluindo o ccntrôle do pessoal,
fiscalização de contratos, cobranças,
.almoxarífado e facilidades.
'
Art. 99 A Seção de Tráfego. terá
por atribuição a execução dos serviçosde fiscalização e contrôle, íegal
e técnico, de aeronaves, dos aeronautas e aeroviários e de segurança interna, bem como apoiar o runcio.iamenta de outros serviços federais sediados no aeroporto.
Art. 10 A Seção de Manutencâo
tem por finalidade realizar osr-ervlços de manutenção das instalações e
prédios em geral, do aeroporto, tncluíndo as pistas de pouso e rotagem,
pátios, balizamentos, instalações elétricas, eletrônicas, hidráulicas e demais facilidades aeroportuárias de
.sua área de responsabilidade.

CAPÍTULo

IH

Do Pessoal
Art. 11 A Direção da ADGL sei-à
exercida por um Diretor,' o qual,
quando civil será nomeado em corms.são,. pelo Presidente da República,
mediante indicação do Mímstro da
Aeronáutica.
Parágrafo . único.
O
substituto
eventual do Diretor da ADGL será
.deslgnado pelo Diretor Geral de At.ronáutdca Cívn.
Art. 12. O Diretor da ADGL terá
Um Secretário e um Assistente.
Art. 13. O Diretor da ADGL sera
um Oficial Superior da; Aeronáutica
Militar, ou civil diplomado em 01..11'80
.superior,
Art. 14. O Chefe da Seção Administrativa será um Oficial. da Aeronáutica Militar, ou civil de praferênela diplomado em ciências ccntàbeís
ou econômicas.
Att .. 15. O Chefe da Seção de Tráfego será um Iuncíonárto do J-rupo
Ocupacional .éerovíárío,
Art, 16. O Chefe da Seção .Ie Manutenção será um civil ou militar da

ExECUTIi-"O

Fôrça Aérea Brasileira, diplomado
em Engenharia .de Aerovias i.1U Engenharia Civil.
Art. 17; A tabela de lctacãc da
ADGL será elaborada' pelo ,~IinisGe
rio da Aeronáutica dentro -íe sua
disponibilidade de pessoal e numerárío.
CAPÍTULo IV

Disposições Gerais
Art. UI. -As9 Seções que ccmpoem
a estrutura da ADGL serão orgamzadas pelo Ministério da Aeronauti.,
ca, de acorde com as diversas atividades de sua responsabilidade e os
meios díspornveís, tendo em vista· a
eficiência do serviço e a racàonaüzaçào dos trabalhos, visando a -nethor
coordenação entre tudo aquilo que é
admínísta-ado diretamente pela ADGL
e o que for .reito por convênio, contrato ou concessão.
Art. 19. Fica o Ministro da xero..
náutica autorizado .a baixar .ínstruçôes complementares, para a imedia-ta efetivação da presente Organíaa-.
çao, e a coordenar COm outros Mínís.,
téríos as medidas necessárias 8,0 tuncíonamento harmônico dos serviços
.Iederaís, estranhos ao Ministério da
Aeronáutica e existentes na área de
responsabilidade da ADGL.
Art. 20. A 'esfera de atríbulçâo da
ADGL é delimitada à área civil indicada no .aoneamcnto do Galeão,
aprovado pela Portaria S/78-GM4, de
20 de novembro de' 1964.
Art. 21". ti:ste 'Decreto 'entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, re.,
vogadas as disposições em oontrárto.
Brasília, 29 de fevereiro de 1968;
1479 da
Independência e 80'? da
República .
A.COSTA E' SILVA

Marcia de Souza e Mello

DECRETO N9 62.322 FEVEREIRO

DE

DE

29

DE

1968

CrirJ,o "Centre, de Reparos Naoais
Almirante Cox" e dá outras -protx-

âéncias,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. lu:-

ATOS DO PODER ,EXECUTIVO
tígo 83, item II, da Constituição, de-

creta:
Art. 19 Fica criado, dentro ti'a estrutura Orgânica do Ministério da
Marinha, o Centro de Repa-ros N<tV~1i.S
Almirante Cox, com sede na cidade
de Recife. Estado de Pernambuco, em
substdtuícão à Base Naval ali exístente.
Art. 29 O Centro de Reparos Navais Almirante cox é' subordinaria ao
Comando do 39 Distrito Naval.
Art. 39 O Centro ei1 Reparos Navais
Almirante Ccx terá sua organização
e funcionamento de acôrdo com v Regulamento a ser apresentado pelo Ministro da Marinha, dentro de um prazo de sessenta (60) dias.
Art. 49 1tste Decreto entrará em vígor na nata de sua publicação, revogadastas disposições em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República
A. COSTA,E SILVA

DECRETO N9 62.324 - DE 29 DE
FEVEREIRO DE 1968
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Medicina de Vitória' '- ES.

O Presidente da República, .isando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e
de ,acôrdocom o. disposto no .artí-.
go 23, do Decreto-lei nc 421, de 12 de
maio de 1938, e tendo ainda am vista o que consta do Prccesao uiúme-o
23.588-67, do Miinstério da' Eduoaoão
e Cultura, decreta:
.
Art. 1Q Fica autorizado o funcíona-.
menta da Faculdade de Medicina de
Vitória, situada na Capital do Estado
do Espírito Santo.
Art. 29 1tste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, '29 de fevereiro de 1968;
147(1 da Independência e SOQ da
República,
'
A. COSTA E Sn,VA
Tarso Dutra

Augusto Hamann Raâemaker
Griineuiatâ

DECRETO N9 62.323 - DE 29 DE
FEVEREIRO DE 1968
Concede autorização para .tuncicmamenta do Curso de Matemática da
Faculdade de Filosofia de Campo
Grande, Guanabara.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confe;e o item
II ~do .artígo 83 da Constituição, e de
acordo com o disposto no artigo 23
do Decreto-Ieí 421, de 11 de maio de
1938, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamenta .do Curso de Matemática da
Faculd~de de
Filosofia de campo
Grande, no Estado da Guanabara.
Art. 29 Este Decreto 'entrará em
vigor' na data de sua publlcação ,
Brasília, 29 de fevereiro de'1968'
1479 da Independência e BOQ d~
República.
A. COSTA E SILVA
TarSD Dutra

DECRETO NQ 62.325 - DE 29 'DE
FEVEREIRO DE ~968
Concede autorização à firma W'estern
Geophysical Company Df América
para operar em águas .brasileiras
COm navios de nacionalidáde americana nos serviços que especifica.

O presidente . .da República, usando das atrfbuíçôes que lhe confere o
Artigo 83, item II, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
processo MME-9.442-67, decreta:
Art. 19 E' concedida autorização à
firma Western Geophysícal Company
of América para operar em
ág.raa
brasileiras com dois navios de nactonalidade americana, -western Shoal'' e Cyntnía Walker", na execução
de levantamentos slsmcgráfícos da
plataforma continental do Pais de
acôrdo com contrato a ser celebrado
com a Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRÁS.
Parágrafo único. Para a .execução
dos levantamentos
sísmográfíccs a
que se refere êate artigo, deverá ser
observado o disposto no Decreto-Ieí
nv 243, de 28 de fevereiro ué 1967,
e nos artigos 102 e 106 do .ij.egUla-
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menta para o Tráfego Ma:r:itimo,
aprovado pelo Decreto' nv 9.798, de
H,de junho de 1940.
Art. 29 A autorização de que trata
êste Decreto compreende. exclusivamente, os fins mencionados no artdgo
19, e vigorará durante o tempo
que fôr necessário à realização' dos
trabalhos que' serão contratados com
a PETROBRÁS.
DECRETO N9

62.325 -

EXECUTIVO

·147

ArL 39 ]:ste Decreto entra ém rvigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de fevereiro de 1938;
1479 da Independência e ·30? da
República.
A.

COSTA E SILVA

AuguS'to Hamann Rcâemaker
Grünewald
José Costa Cavalcanti.

DE

10

DE MARÇO DE

1968

Altera a ciasniticaçãc do:; cargos de nivel superior do Departamento Adl1Hnistraf;1,vo do Pessoal: Civil, aprovada pelo Decreto nl! 55.095. de 1q de
âezemoro d'-3 1964, COm suas alterações.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
arti-go 83, item II. da Xxmstãtutçào, e de acôrdo com o artigo 99 da Lei
n'' 4,345, de 26 de junho 'de 1964, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica alterada, na formados anexos, 'a classificação dos cargos de nível superior do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do
Departamento Admíntstratívo do Pessoal Civil, bem OOmO a relação nominal
dos respectivos. ocupantes.
Art. 29 O disposto no artigo anterior prevalecerá a partir de 29. de
junho de 1964.
, Art.' 3\l As vantagens financeiras decorrentes da execução do pre&6IlDe decreto vigorarão a partir de 19 doe junho de 1964.
Art. 49 1tste Decreto entrará em 'Vigor na data de sua publícação,
revogadas as dísposíções em contrário.
I
Brasíüa, 19 de março de 1968; 1471! da Independência e 809 da Repúbllca;
A. COSTA E SILVA

Os anexos a que se refere (. art. 19 foram pub.icados no D O
de março de 1968~
DECRETO N.9 62.327 MARÇO DE 1968

DE

1.9

DE

Aprova o enquadramento dos professôres fundadores da Escola de Belas Artes da Uniuereiâaâe do Espí"rito Santo em. cargos de Protessor
de Ensino Superior, do Quadre de
Pessoal - Parte Suplementar - do
Ministério da Educação e Cultura,
e dá outras providênciq,s.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item H, da Constituição e
tendo ernvista o disposto na Lei número 4.495, de 25 de. novembro' de

d.~:i1

1964. eno artigo 5.9 do Decreto número 55.590, de 19 de janeiro de 1965,
decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o enquadramenta' dos proressôres fundadores da
Escola de Belas Artes, da Universidade do Espírito Santo. nomeados à
época da rederaüaacão Profeasôres
Catedráticos interinos, em cargos de
Professor de Ensino Superior código
EC-502.22 do Quadro de Pessoal Parte Suplementar .- do 'Ministério
da Educação e Cultura, nos ' têrmos
doartigo 1.0 'da Lei n.c 4.495, de 25
de novembro de 1964 regulamentada
pelo Decreto n.v 5B.590, de 19 de janeiro de 1965, abrangendo os oeupan-
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tos 'das cadeiras a seguir mencionadas, quevpreencheram os requisitos
legais:
Classe:

Professor de Ensino Suqieríar
Código EC-502. 22
Escola de Belas Artes

1) Paulo Diniz de Oliveira Santos
(Anatomia ,e Fisiologia .Artdstdca) ;
2) Mauricio Salgueiro Felísbertc de
Souza (Desenho.ce- Modelo Vivo);
3) zeny Alves de Albuquerque (Desenho Artístico);
4) .Christíano woelffel Fraga (ArN
quítetura Analítica) ;
5) Hilton Dei Guadagnín (Perspeotíva Sombra e Eatereotorma.i ;
6)' Ildebaldo José dos Santos (Geometria 'Descritiva 1);
'7) Nórdla de Luna Freire (Pintura); e
8) Marcello vtvacqua (Decoração
de Interiores);
Parágrafo único.
Os
professares
enquadrados na forma deste. artigo
.oontínuarão a reger
as respectivas
cadeiras, com as atribuições previstas no Estatuto e Regimento da própria instituição.
Art. 2.9 A Divisão do Pessoal, do
:Departameritode Administração
do:
Ministério da Educação e Cultura;
apostílará os títulos dos funcionários
abrangidos .por êste decreto ou OS' expedirá aos que não os possuírem.
Art. 3,9 O enquadramento a que se
refere êste Decreto não homologa situação funcíonal que, em virtude de
sindicância, devassa ou inquérito, venha a ser considerada' nula, negaI ou
contrária a normas
administrativas
em vigor.
Art. 4.9 o enquadramento de que
trata êste Decreto vigora a partir de
,27 de novembro de 1964, data .da publicação da Lei n.? 4.495, citada, correndo a 'despesa pertinente' à conta
das dotações orçamentárras próprias,
á previstas rio orçamento para
o
órgão respectivo.
.í

Art. 5,9 A partir de LI? de janeiro
Professor
que
se refere o artigo 1.9 dêste decret-o
passaram a denominar-se Professor
Adjunto, EC, 502.22, conforme determina o art. 57 da Lei n.c 4.881-A, de
6 de dezembro de 1965.
Art . 6~o Fica retificado 'o Decreto
.n.c 61.418, de 2 de outubro de 1967
de 1966. 08 cargos de

a

para o fim de incluir os professôrea
abaixo relacionados na Parte Suplementar do mencionado Quadro tjruco
da Universidade, .rue passará a contar 55 cargos:
Escola de Belas Artes
48) Paulo Díníz de Oliveira Santos.
49) Maurício
Salgueiro Felísberto
de Souza.
50) Zeny Alves de Albuquerque,
51) Chrtstlano woelífel Fraga.
52) Hilton Dei Guadagriín .
53) Ildebaldc José dos' Santos.
54) Nórdia de Luna Freire.
55) Marcello vrvacque..
Art. 79 Hca igualmente retificado
o Decreto n.v 61.418", de 2 de outubro de 1967, na parte referente à observação do Quadro - letra a da
classe- de Professor Oatedrátíco -', que
passara a constar a' seguinte redação:
O provimento de 5& cargos desta
classe fica "condícíonado -à vacância
de igual 11 úrriero, de um para um, de
cargo da classe de Professor: AdjuntO,daParte suplementar, para os
efeitos' do disposto no artigo 4.9 do
Decreto TI.O 55.590, de 19 "de jeneíre
de 1965.
Art. 8.9 ltsteDecreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições- em contrario.
Brasília, 1.9 - de março de 1968;
147.\1, da Independência e SO.9da
República.
A. COSTA E SILVA

Tcrsc Dutra
DECRETO N;9 62.328
MARÇO DE

DE 1.0 DE

,1968

Reâistribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal ,da
Universidade Federal
da Paraíba,
cargo oriundo
do
extinto LloYd
Brasileiro Patrimônio Nacional,
e dá, outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituíçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
99, §,',2.9, .do Decreto-lei TI.9 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica redlstrâbuído no Quadro de Pessoal - Parte Especial
da. Universidade Federal da Paraíba
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com o respectivo ocupante, o servidor Alberto Nascimento de Menezes,
Técnico de Administração em Transportes Marítimos nível 18, do Quadro
de Pessoal - Parte Suplementar -rdo Ministério dos Transportes (artigo 1.0, do Decreto n51 60.339, de 8 de
março de 1967).
Art. 25' O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão, de pessoal
da Universidade Federal .da Paraíba,
no prazo te 30 (trinta) dias a contar da publicação dêste Decreto os
assentamentos individuais dos funcionários movimentados por fôrça do
disposto neste ato.
Art. 35' O disposto neste Decreto
não homologa situação, que, em vírtude de sindicância, inquérito admtnístratívo, ou revisão de enquadramento venha a ser considerada n111a.
ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 45' astc Decreto entrará em ví,
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1.9 de março de 1968;
147.° da Independência e ao.!? da
República.
A.

COSTA E SILVA

Mario David Andreazza
Tarso Dutra

DECRETO N.9 62.329
MARÇO DE 1968

DE

V?

DE

Dispõe sôbre a retificação do enquadramento dos cargos em conueeao
de Reitor de Universidades Federais
e dá outras providências.
'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 83, item II, da Constdtuícâo e
tendo em vista o disposto no art. 56
da Lei 11.9 3.780. de 12 de julho de
1960, combinado com os Decretos números 48.921 e 48.923, ambos de 8
de setembro de 1960, decreta:
Art. 1.9 Ficam classificados no
símbolo l-C. os cargos em comissão
de Reitor, integrantes de Quadros
únicos de "trníverstõades Federais,
aprovados em cumprimento ao que
determína.o artigo 8.° da Lei número 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965.

Art. 2.9 A despesa decorrente da
execução dêste Decreto será atendida pelos recursos próprios- das .respectivas Universidades.
Art. 35' ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições emicontrãrío.
Brasília, 1.9 de março de 1968;
147.lJ. da Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 62.330 MARÇO - DE 1968

DE

19 DE

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, área de terra destinada à construção da estação
transtormaõora Terminal Leste, no
município de São Paulo, no Estado
de São Paulo.

O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item II, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 151"letra c), do Código de águas e no Deereto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
públrca para fins de desapropriação,
a área de terra necessária à construção da estação transformadora
Terminal Leste, situada no munícípío
de São Paulo, Estado de São Paulo,
cuja construção consta do Plano de
Expansão da Light - Serviços de Eletricidade S. A., aprovado no processo D. Ag. 2.634-65, constando no
DNAE 7.741-66 a respectiva planta. de
situação e projeto.
Art., 29 Fica autorizada .a Light---'Serviços de Eletricidade S. A. a promover a desapropriação das referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a construção de estação
transrormadora referida no artigo 19
Art. 39~ste Decreto entrará,' em
vigor na datada sua publicação, revogadas as disposições em contrário."
Brasília, 19 de março de 1968;
147.9 .da Independência e 80.9. da
República.
.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N 962.331 -.

DE

19

DE

MARÇO DE 1968

Declara -a cessação ,da exploração dos

serviços de energia elétrica pela
Compannia de -Energia.Elétrica Ita-

biritc ,S. A., no município de Moedai Estado' de Minas Gerais -eoutorga.'.concessão à Centrais Elétricas
de-l){fnasGerais _S .A. -:nomunicípio de MoedaJ Estádo de- Minas Gerais.

o presidente da República, _usando
da atribuição que lhe - confere -o artigo 83,. item II, da-Ccnstdtuíção e nos
têrmos dos artigos 140 e 150 do Código-de Águas. combinados com o artigo 59 do Decreto-lei- no -852, de
de novembro de 1938, _artigo 10
Decreto-lei nc 2.281, de' 5 de junho
1940 (usina termelétríca) artigo 19

11
do
de
do

Decreto-lei ns 7.062. de 22.dehovembro de.',1944 e artigo 64 do Decreto
nv 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
decreta:
Art. 19 ~ declarada a cessação, para
os efeitos do art , 139, Parágrafo .19
do Código de' Aguas,da exploração dos
serviços' de energia, elétrica no munlcípíc de Moeda, Estado de' Minas
Gerais, de que era titular a Companhia de Energia Elétrica Itabirito
S. A;"por Manifesto apresentado 'no
processo D. Ag. 1.846-35 de acôrdo
com o ,art. 149 do Código, de Aguas.
Art. 29'Fica a Companhia de umer-;
gia Elétrica, jtabtrtto S. A. autorizada, a dispor, para uso próprio ou
allenaçâc a terceiros, da' totalidade
dos, bens e instalações que vinham
compondo os serviços de energia elétrica no 'mencionado município, à me--:dída que os mesmos forem sendo
substituídos pela nova concesstoná..
ria.
Art. 39 Ê outorgada à Centrais
Elétricas de' Minas Gerais S.A., concessão para, distribuir energia elétrica no município de Moeda, no Esta,
do de Minas Gerais, ficando autorizada' a instalar os sistemas' de distribuiçãcque forem necessários e constantes. do projeto aprovado.
Art;, '49 A concessionária ficaobrigada a; cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
~Art~ 59~' A concessionária concluirá
as obras nos prazos que foram fixados no despacho de aprovação, deprojeto, executando-as de aeôrdo. com o

mesmo, com as modificações que forem
autorizadas se necessárias.
Parágrafo 19 A concessionária 'ficará
sujeita, à multa diária de até' ....; ..
NCr$ 221,00 (duzentos e vinte e um
cruzeiros novos), .pela inobservância
dos prazos fixados, na formada legislação de energia. elétrica. em vigor
e seus regulamentos.
Art. 69: A presente concessão vígorará pelo -prazo de trinta (30) anos.
Art. -: 79 Findo o prazo -de concessão, os bens e instalações que no momento : existirem em função dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 89 A 'concessionária poderá requerer que a .concessâo seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas ~
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão sob pena do seu
silêncio ser interpretado como desís-.
têncía da renovação.
Art. 9.9, ltste Decreto. entrará em
vigor na data da- sua publicação; re-,
vogadasas disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1968;
147.9 da Independência e 80~9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Çavalcanti

DECRETO 'N9

62:332·....:... DE 19 DE
MARÇO DE 196'8

outorga. à Centrais Elétricas de-Minas Geraie, S. A.$ concessão para
distribuir énergia elétrica. no . municipio de 'Ouro Verde de lJ.Iznas.
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 83,; item II, da Constituição e nos
têrmosdo artigo 59 do Decreto-lei
nv 85t2, de 11 de novembro de 193'8.
decreta:
Art.!9 E' outorgada à oentrats
Elétricas de Mínas": Gerais S. A.•
concessão pera distribuir energia·elé,
trtca no municipiode OUro Verde de
Minas, 'Estado de .Minas Gerais, fi':':
cando autorizada -a estabel-ecer c sístema de distribuição constante .do
projeto aprovado.

ATOS. DO-'PODER
Art. '2Q- A concessíoné.tía vríca obrigada. a cumprtr o disposto no Ood.go
de Aguas (Decreto mv 24.64-3, de 10
de julho de 19134), leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 39 A presente. concessão .vígoraré _pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 49 Findo o -prazo de concessão,
Os bens. e instalações .que no -ncmento; exístírem em função dos serviços
concedidos, reverterão à Untá-....
Art. 59 Acone-essionária poderá requerer que. a concessão seja renova-da mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
.
parágrafo único. A concessionária
devera entrar com o .pedído a que se
refere êsteiartdgo até seis (6) meses
antes. de findar. o prazo de vlgcncía
da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado como desiaténcía
fui; . renovação.
Art. 6.9 O presente Decreto entrará
em vigor na datada sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrárío.
Brasília, 1.9 de março de 1968;
14-79 da Independência e 80') da,

República.
A.

COSTA E SILVA
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Art. '29 A conceseiooõna ftcc obrtgaaa a cumprtr o disposto no Oódígo
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3~ A presente concessão vigorara pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 4.9 Findo o prazo de concessão,
os bens e Instalações que no momen-.
to existirem em função dos .' servícos
concedidos, revertérão "União. _.,
Art. 59 A -concessronãrta poderá requerer que a concessão seja renovadada mediante as condições cue vrerem a ser estipuladas;
.
Parágrafo- ú:nicO~. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que .se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar Q prazo de vígência
da concessão, sob pena do -seu silêncio ser tn terpretado como desístencta
da renovação.
Art. 69 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1.Q de março de 1968;
14',0;> da Independência e 80v da
República.
ê

A. COSTA E SILVA

JOse Costa Cavalcanti

José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 6-2.333 - DE 1 ÇI DE
MARÇO DE 196'8
Outorga à Companhia Paulista de
Fôrça e Luz, concessão- para distribuir ·energwelétric"a no municípiO
de Claraval, Estaria de São Paulo
e dá -outras providências .

DiECRE'J'lO N.9 62.334 - DE 1.9 DE
MARÇO DE 1968

a

Autoriza
Light - Serviços de Eletricidade S. A. a construir linha de
transmissão.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e nos
têrmos do artigo 5. do Decreto-lei
n.e 85.2, de 11 de .novembro de 191318 e
artigo 2.9 do Decreto-lei n.c 2,05,9. de
5 de março de 1940, decreta:
.
Art. Lv Fica autorizada a Light Serviços de Eletricidadé S; A. a construir a linha de transmissão entre alinha tronco Aparecida - Cachoeira
Paulista e a subestação de Lorena, no
Estado -de- S. Paulo.
Parágrafo único. A referida Iínha
se destina a atender ao crescente
aumento de Carga de: sua zona de
operação.
Art. 2.9 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto noDódlgo
Q

o Presidente da República, usando

da _atrfbuíçâ., que lhe confere o ertt-

go 83, item rr 'da COnstittiiçãoe· nos

têrmos do artigo 5.9 do ríecreto-iet
número 852, de lIde novembro de
1938, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia
Paulista. de Fôrça e Luz concessão
pata distribuir . energia' elétrica no
muntcípío de Olaraval, Estado de São
Paulo, ficando autorizada a receber,
por doação, a réde ue distribuição de
Olaraval ~.a .Iínhavda .transemssão
entre Cristais' Paulista e Olaraval..
cujas obras foram construídas pela
Prefeitura Municipal de ClaraVFJ-,L

4'2
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de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 3.9 :€ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de março de 1968;
1479 da Independência e 80Q da
Repúbliéa.
A.

COSTA

E

SIVVA

José Costa Cavalcanti

DEORIETO N.!? 62.335 MARço DE 11968

DE

LQ

DE

Outorga à Sociedade Anônima de Btetrttícoçôc da paraíba, concessáo pa-

ra distribuir energia elétrica nos
municípios -ae _João pessoa, Cabedelo e santa Rita, Estado da Paraíba.

o Presidente' da
da atribuição que
tigo 83, item rr, da
têrmos do artigo

n.c

República, usando
lhe confere o arOonstttutção e nos
5.9 do Decreto-lei

852, de 111 de novembro de

19~8,

decreta:
Art. l.Q E' outorgada à Sociedade

vos), pela inobservância do prazo fixado neste artigo.
Art. 35' A presente concessâo vígorará pelo ,prazo de trinta (30) anos.
Art. 4}1 Findo o prazo de conceesão, Os bens e instalações que no momento existirem em função dos secviços concedidos, reverterão à União.
Art. 5.'1 A concessionária poderá.
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estípuladas ,
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu sílêncío ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 65' O presente Decreto entrará
em vigOr na data de sua publicação"
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de março de 1968;
1479 da Independência e 80'1 da
República;
A.

COSTA

E

SILVA

José Costa Cavalcanti

Anônima de Eletrificação da paraíba,

concessão para distribuir energia elétrica nos municípios de João Pessoa,
Oabedelo e santa Rita, Estado da -Pa..
raíba.
Art. 2.9 A concessionária fica obrigada a apresentar; no prazo de 120
(cento e vinte) dias, os seguintes elementos:
a) histórico do desenvolvimento dos
serviços de energia elétrica nas localidades mencionadas, com detalhes
precisos quanto à instalação. modificação e retirada de instalações;
b) memorial
técnico-descritivo
das instalações atualmente existentes
nas mesmas local'idades, com detalhes
quanto à alimentação, transformação
e distribuição de energia elétrica;
c) 'plano de expansão dos serviços
nas referidas localidades, indicando
especificamente as ampliações' e reformasiprcjetadas, acompanhadas de
orçamento e programa: de captação de
recursos ,e de cronograma,
Parágrafo único. A concessionária
ficará sujeita à multa diária de até
NCr$ 200,00 (duzentos cruzeiros no-

DEOREI'O N.!! 62.336 -

-DE

1.'1

DE

MARço DE 1008

Autoriza a Companhia_Central Bra.,.
síietra de Fôrça Elétrica a construir
subestação.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item II, da Conatãtulçâo e nos
têrmos do artigo 5.9 do Decreto-lei
n.c 85,2, de II de novembro de 1938.
decreta:
Art. 1.~ Fica autorizad.aa Companhia Central Brasileira de Fôrça Elétrica a construir uma subestação na
localidade de Campo Grande, distrito
de Jtaquari, município de Oartacíca;
no Estado do Espírito Santo.
parágrafo único. A referida subestação se destina a atender à demanda
crescente em sua zona de .ínfluêncía.,
Art. 2.QA concessíonãría fíca obrigadaa cumprir. o disposto no Código
de .Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 39 aste Decreto 'entrará em
vigor na' data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia. 1 de, março de 1968;
14179 da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO

N9

62.337 1968

DE 19 DE

MARÇQ DE

Declara a cessação da
exploração
dos serviços (te energia ele'rica pela
Prefeitura ,Municipal de A1'COS no
município de Arcos, Estado de Minas· Gerais, outorga
concessão à
Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A., no município de A1'COS, Estado de Minas Gerais e dá outras
.providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
nos têrmos dos arts. 140 e 150 do
Código de Aguas, combinados com o
art. 59 do Decreto-lei nv 852, de 11
de novembro de 1938, art. 10 do. Deereto-lei no 2.281, de 5 de junho de
1940 (usina .termelétrlea) art. 19 do
Decreto-lei no 7.062,·de 22 de novembro de 1944 e art. 64 do Decreto número 41:019, de 26 de fevereiro de
1957, decreta:
Art. 19 :ê: declarada a
cessação,
para OS efeitos do art. 139, § 19 do
Código de águas, da exploração dos
serviços de energia elétrica no município de Arcos, Estado de Minas
Gerais, de que era titular, a Prefeitura Municipal de Arcos, em virtude
averbação no
de' transferência, por
registro do Manifesto apresentado no
processo D. Ag. 1. 338-35 de aoôrdo
com 'o art. 149 do Código' de Águas.
Art. 2Q Fica a Prefeitura Municipal de Arcos
autorizada a' dispor,
para uso próprio ou' alienação a terceiros; da totalidade dos bens e ínstalações que vinham compondo 05
serviços de energia elétrica no mencionado munícípío de Arcos à medida
que os mesmos forem, sendo substituídos pela nova concessionária.
Art. 39 :f:: outorgada li Centrais
Elétricas de Minas
Gerais S. A.,
concessão para distribuir energia elé-

trica no município. de Arcos, no Estado de Minas Gerais, ficando' autorizada a instalar o sistema de distribuição constante do projeto aprovado.
Art. 49 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 69 Findo o prazo .de concessão,
os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 79 A concessionária poderá.
requerer que a concessãn rseja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão sob pena do seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 89· ~te Decreto ent•'ará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E Sn.VA

José Costa .Cavalcanti

DECRETO N9 62.338 MARÇO DE 1968

DE

19

DE

Altera o enquadramento nas séries de
classes e classes integrantes "da
Grupo Ocupacional - P .. 1.700 Medicina, Farmácia e Odontologia,
do Quadro de Pessoal do ..Território
Federal de Roraima, e dá outras
providências.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item li, da constttuícão, e
tendo em vista. o disposto na Lei nú..
mero 3.780, de 12 de julho de '1960.
e no Decreto-lei nv 299, de 28 de fevereírn de 1967. e o que consta do
Processo nO 4.246, de 1967, do Departamento Administrativo do Pes~
soal Civil, decreta:
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Art. 19 Fica retificada.. na forma
a seguir indicada, a relação nominal

aprovaca pelo Decreto - nv 52.902, de

21 de novembro de .1963, a fim de corrigir omissão havida no enquadramento coe ocupantes de 2 (do!oS) cargos de Prático de Farmácia, P. 1712,8.

consignados no quadro numérico pertínente .cnexo ao mencionado decreto publicado no Diário 'Oficial' de 3
-de dezembro de 1963, a saber:
Classe: Prático de Farmácia
Código: P.1712.8
2 cargos
2 - Referêncta-baset
1. João Henrique Cios Santos Neto
2. Raimundo Gomes Rocha
Parágrafo único. A retificação a

que se refere êste. artigo, vigora a
partir de 19 de julho de 1960.

Art. 29":Ê: considerado alterado,
na' forma dos quadros numéricos e
relação nominal anexos, a partir de
28 de fevereiro de 1967, o- enquadramento dos cargos que compõem o
Grupo' Ocupacíonal P l7()Q - Medicina; Farmácia e Odontologia (Anexo
I da Lei nv 3.780, de 12 de julho de
1960). do.. Quadro de _Pessoal, Panes
Permanente e Especial, do 'I'errltóríc
Federal de Roraima.
DECRETO N9 62.339 -

Parágrafo único. Oclisposto neste
artigo a'irange -a sttuaçao dos runcíonãríos enquadrados nas antigas
classes singulares de
atendente,
P.-1703. _Enfermeíro-Auxínar. P.1706.
Parteira Prática, P.1711, e PrátiCO de
Farmácia, P .1712, do aludido Quadro
de pessoal, pelo Decreto n 9 -52.902,
de 21 de novembro de 1963, bem assim a do' nomeados - ou readaptaúos
antes da- vigência do Decreto-lei número 299, de 28 de fevereiro de 1967,
para cargos daquelast.clàsses;
Art. 39 ~s vantagens financeiras
decorrentes da execução do- disposto
no artigo anterior, vigentes a partir
de 28 de fevereiro de 1967, correrão
à conta ..d as dotações próprias do Orçamento do Território Federal de Roraima.
Art. 49 ~ste Decr-eto en trará em
vigor na data de sua . publicação, revogadas as disposições em oontrárlo.
Brasília, 19 de março de 1968;
1479 .da 'Independência e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Ajonso A. Lima

Os anexos a que se refere o art. 1r,
foram' publicados no D.O. de 11 de
março de 1968.
DE

19

DE MARÇO DE

1968

Altera a classificação ace cargos -de nível superior do Território Federal do
Ama-pá, aprcnxuui pelo .Decreto n9 55.192, de 10 de- dezembro de "UI64,
e dispõe sdóre Q enquarlro/ílMnto de seus atuais ocupantes.

o Presidente da República, usando da artébuíçâo que lhe confere o
arttgc 83, item H; da Constítuiçãc e de aeõrdo com o artigo 99 da Lei
nv 4. ::145, de 26- de junho de lS(i4. E' respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica alterada, na forma- dos anexos, a classificação dos car~
gos de nível superior do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do 'I'errttórtc .:Federal do Amapá, bem corno a relação nominal d06 respectivos
ocupantes.
ArL 29 O disposto neste. decreto, ínctusíve quanto às vantagens financeiras, prevalecerá. a partir da data da publicação, no. Diario Ottcuü,
dos decretos de readaptaçào dos servidores ora classifi-cados.
Art. 39 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas ao dísposlções em contrário.
Brasília, 11} de março de 1968; 1470 da Independência e 809 da Repúbltca.
A. COSTA E SILVA

Ajonso A. Lima

Os 'anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no D.O . .deU

de marçv de 19q8.

ATOS

DECRETO N9 ,62;340 -MARÇO DE 1968

DE"

no

11

PODER

DE

FMtifica o enquadramento de servi~
âores àa antiga Superintendência
do Plano de Valorização soonõmica da Amazonuz, aprovado pelo

Decreto n 9 54.040, de ?3 _de 1ulho de
1964, e dá outras providênciaS.

o Pl'€<3idente da Repúbnca, usando
da atrtbuíção que lhe confere, o artigo
8_3, item rI, da constttuícão, -e- tendo
em vista o disposto na Lei n 9 S.780
de 12 de julho de 1960, e "o quê consta dos processos ms. 1.504-65, .6.'278
de 19-65 e 11.324-65, do Departamento
Administrativo do Pessoal "Civil, de...
ereta:
Art. ,19 Fica retificado, na forma
dos, anexos, o .enquadramento das
funções ocupadas por servidores da
antiga Superintendência de, Plane da
vaionaacao Econormca da Amazônra
abrangidos pelo disposto no art. 21?
da Lei nv 3.967, de 5 de outubro de
1961, e no artigo 23, parágrafo único,
da Lei n? 4.069, de 11 de junho de
1962. aprovado pelo .reareto nc 54.040,
de 23 de julho de 1964, e alterado pelos Decreto ns. 56.265, de: 6 de maio
de ,1965, e 57.850, de 24 de fevereiro
de 196~, bem como a: relação nominal
dos respectivos ocupantes.
Art. 2Q Ali. modírlcecões de" que
se' trata prevalecerão, na parte, referente à série de classes de A'lXi11ar
de portaria, (Lei ne 3.967-61>, a contar de6 de outubro de 1961, e no
que se refere às séries âe classes de
Teaoureírr e Geólogo (Lei nc 4.0:69
de 1962), a partir de 15 de junho de
1962.
Art. 3° A partir de 19 de junho
de 1964, o cargo de Geólogo, T()~404.
17. A, ocupado por Fritz t.ouís Ackerma~, ncc reclasstftcado. no cargo de
Geologo, TC-404~20.A, de aoôrdo com
o disposto no artigo 99 da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964,
e no art. 19; inciso lI, do Decreto
n954.015, de 13 de julho de 1964.
Art. 4!?0 órgfu>dooessoal competente -apcstãlàra toe títuios dos tuncíonárlos abrangidos por êste decreto
ou os expedirá eos q~enãopossuírem:
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Art. ':5Q~ste Decreto entrará' em
vigor na data de sua: publíóaçâo, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 19- de' março de" -1968;
1479 da Independência e, .80? da
República.
A; COSTA- E SILVA
Afonso A.: Lima

Os anexos "a que se refere oert.. 19
foram publicados no D.O. de lI-de
março de 1968.
DECRETO" NQ' 62;341
DE'1Q'
MARQO DE -1968

DE

Transforma em Cargo em Comissão,
símboló 4-C, a "Função- Gratijicaaa,
símbolo '1';F,' dé Chefe ao Instituto
Nacional de Câncer.

o. Presidente, "da República, usando-das atribuicôes que lhe conferem
o artigo 83,item II,- da Constttuíçao,
e o artigo 181, item FH, do Decretolei nv 200, de _25 de feveretro . oe , 1967,
e considerando o que dispõe" o .artígo
3Q do Regililentodo rnatatutojractonal de Câncer, aprovado pelo Decreto
nv 50.251, de 28 de janeiro' de 1961,
decreta:
Art. 1Q Fica transformada em car-:
go em eomissâo.vsímboloré-C, de Diretor do Instituto "Nacional -de Câncer; do- Serviço Nacional de ..Câncer.
do Departamento -Nacional de Saúde,
a-Função Gratificada, símbolo
~F,
de Chefe do Instituto ,Naci~nal de
Câncer, constante da relação. que
acompanhou o Decreto nc 49.59~, de
27 'de dezembro de 1960.
Art.2Q -A despesa - decorrente dês-o
te decreto - será atendida pela dotação orçamentárfa especifica do Ministério .da Saúde.
Art. 39 zete decrete entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em • contrario.
Brasília, 1Q de março de 1968:
1479 da Independência' -e 809 da
República.
A .. COSTA-'E

SILVA

Leonel Miranda;'

Aros. DO PODER ,'EXECUTIVO
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DECRETO N9 62.342
DE 4 DE
MARÇO DE 1968

Redistribui, com os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal do
Ministério da saúde, cargos oriunàos do extinto Lloyd Brasileiro patrimônio Nacional, e dá outras
providências.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. artigo 83, item lI, da Constótuíçãc, e
tendo em vista o disposto no "artigo

99,

§

29 do Decreto-Ieí nv 2(JO, de 25

de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redístríbuídos no
Quadro de Pessoal" - Parte Especial
- do Ministério da Saúde, com os respectivos cargos os servidores: Maria
Helena Bravo de Almeida, Oficial de
Administração, AF-201.16. C; Gilberto
GOmes de Oliveira, Oficial de Administração, AF-201.14.B; João de onveíre . Fartas, 'I'aífeíro; Alcir Tavares

Gonçalves, Enfermeiro; Rubens Gammaro, Enfermeiro; e Francisco Barone
Nastasi, Agregado l-F" do Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar do Ministério dos 'I1ransportes (Art. 19 do
Decreto nv 60. 339 de 8 de março
t

j

de 196.7).

Art. 29 O Ministério dos Transpor-.
tes remeterá ao órgão de pessoal do
Ministério da Saúde no prazo de 30
(trinta) dias a contar da publicação
dêste _Decreto, os-assentamentos individuais dos funcionários movimentados por fôrça do disposto neste ato.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação, que, em vírtude de síndíeância, inquérito .admínístratívo, ou revisão de enquadramento, venha a ser considerado nulo,
ilegal ou' contrário a normas administrativas em vigor.
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data, de sua publicação, revogadas as disposíçôea em. contrário.
Brasília, 4 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Mário David _A'!ldreazza

Leonel Mira1Zd4

DECRETO N9 62.343 MARÇO

DE

DE

4

DE

1968

Torna sem efeito' parte da distribui,-:.
ção de ex-servidores da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil (NOVACAP) , aprovada pelos Decretos números 57.645 e ._.,.
59.360, respectivamente, de 14 . de
janeiro e 4 ce outubro de 1966,
constante da Parte EspeCial do Quadro de Pessoal do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil
WASP).

o. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituiçáo, e tendo em vista o artigo 40 da Lei número 4.242, de 17 de Julho de 1963,
regulamentada, pelo Decreto número
56.464, de 15 de junho de 1965, decreta:
Art. 19 Fica considerada sem efeito parte da distribuição de ex-servidores da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital. do Brasil (NOVACAP),
aprovada pelos Decretos nss 57.645 e
59.360, respectivamente, de 14 de janeiro e 4 de outubro de 1966, constante da Parte Especial do Quadro
de Pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), na
forma .da relação nominal anexa.
Parágrafo único. Os servidores de
que trata êste artigo voltarão à situação funcional anterior à. data da
publicação do Decreto no 57.645, de
14 de jàneíro de 1966, devendo o Prefeito do Distrito Federal baixar, após
esta publicação, ato de inclusão dêsses 'servidores no Quadro Provisório
do Pessoal daquela Prefeitura.
Art. 29 A despesa com o pessoal a
que se refere êste Decreto correrá; no
presente exercício, à conta da verba
própria do Departamento, Administrativo do Pessoal Civil, até que a
mesma seja consignada no orçamento da Prefeitura do Distrito Federal,
por ocasião da elaboração da proposta
orçamentária para o exercício de 1969.
Art. 39 :EJste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 1968;
1479 da Independência e S(}Q da
República.
A.COSTA'E Sn.VA,
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nECRJETO

N.9

62.344

DE' 1

DE

MARÇO DE Hl6B

Declara de' utilidade pública
para
fins de, desapropriaçao OU &JrLS ~i
tuição de servidão uma {auca de
terra destinada à passagem da linha de tramemieeãa que se, estenderá .aeeae Ccteçipe, município
de Cotegipe, até a Base N J:wZ de
Aratu, Município de símões Filho,
no Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe confere o artigo 83, item n, da constituição e
tendo em vista o disposto no art. 1M,
letra c,do Código de Águas, e no
Decreto-lei n.« 3.3,65, de 2;1 de junho
de 1"941, decreta:
Art. 1.9 Ficam declaradas -te utilidade pública para fins de desapropriação, as áreas de terra situadas
na faixa de 30 metros de targura
tendo por eixo a .Iínha de transmt saâo
a ser estabelecida entre a subeatação de Ootegtpe, municipio de Cote··
gipe e 'a subestação da Base Naval
de .Aratu, município de etmoes ?"ilhO,
Estado da Bahia, cuja construção foi
autorizada pelo decreto n.s 54.16-0 de
20 de agôsto de 1964, tendo slrtc Q
respectivo projeto e planta de situação aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional ,de
Aguas e Energia, no processo DNAE
5.511-67.
Art.. 2. 9 Fica autorizada

a Companhia Hidrelétrica do São Francisco a
promover .a desapropriação das referidas 'áreas de· terra, na forma da legislaçãovigente. onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no art. 1.9.
Parágrafo único. Nos 'tênnos do artigo ·15 do Decreto-lei n,? 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n. 9 2,.786. de 21 de- maio de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter urgente.
Art. 3.9 Quando não fôr necessário
proceder-se à desapropriação do domínio pleno, fica reconhecida a- conveniência da constituição de servi-dão necessária em favor da ":ompanhia Hidro Elétrica do São Fra.nct.co,
para o. fim indicado, a qual co'npreende o direito atribuído à emprêsa
concessionária. de praticar rodos Os
atos de construção, opereção .e ma.nutenção da mencionada rínna
de

transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares. bem corno
suas' possíveis. alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda
.O acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que nâo
haja outra via praticável.
§ U Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, dmitarâc
o uso e gôzo das mes~as ao que
fô.r compatível com a exísténcta da
servidão, abstendo-se, em consequêncía, da prática, dentro das mesmas. de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, ínclutdos entre êles os
de erguer construções ou IR'Ze,: plantações de, elevado porte.
§ 2.9 A Companhia Hidro Elétl'ica
do São Francisco fica autorizada a
promover, no caso de embarace .sposrc
pelos proprietários ao exercício da
servidão, as medidas judícíaas necessárias ao seu reconhecimento.
podendo utilizar-se, inclusive, do processo de desapropriação, nos têrmos
dovartdgo 40 do Decreto-lei .número
3.365, de 21 de junho de 194;1.
Art. 4.9 aste Decreto entra em vigor
na data da sua publicação' revogadas.
as disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 126<8;
1479- da Independência e 30.~ da
República.
A.

DOsTA

E SILVA

José costa Cavalcanti

DECRETO

N9 62.345 _
MARÇO DE 1968

DE 4, DE

Provê sôbre a transferência da Divisão do
Orçamento. do Departamento de Administração. do Ministério da Educação e Cultura, para
a Inspetoria Geral de Finanças do
mesmo Ministério, e dá outras 1Jrovidências.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere 'o artigo 83, ítem II da.Constituiçâo e
considerando a norma prevista no
artigo 146, do Decreto-lei nc 200, de
25 de' fevereiro de 1967, segundo a
qual a reforma administrativa deve
ser. realizada progressivamente, à medida que forem ultimadas as proví.,
dêncías necessárias à sua execução; e
<

'!S8

Aros no PODER IEXECUTIVO

considerando serüa competência do
poder Executivo expedir os atos necessários à efetiva implantação d'a re·
forma administrativa, decreta:
Art. 1o observado o disposto no
Decreto - nc -61.243, de 28 de agôsto
de 1967, e _no artigo 211 dêste Decreto,
a Divisão de Orçamento.. do Departamento de Administração, do Ministério da Educação e Cultura. _passará a integrar, com suas atribuições Ie..
gais e regimentais, cargos, funções e
dotações _orçam~ntárias, .a .Inspetoría
Geral- -de Finanças; do mesmo -Ministério.
Art. 29 As atribuições, a seguir
enumeradas, da atual Divisão de Or..
çamentc, a que se refere _o artigo 1.9
passarão a ser desempenhadas:
a) as - de estudo _e·- pagamento de
subvenções ordinárias eextraordiná..
rias, pelo Conselho Nacional do Ser.
viga Social;
b) as de estudo e pagamento de
auxílios, pelas unidades - administrativas a que estiverem consignadas as
respectivas dotações.
Parágrafo único. Salvo delegação
de competência, a decisão no deferi..
mente de auxílios e subvenções, à
conta de dotações orçamentárias globais, competirá ao Ministro de Estado, excetuando o disposto no artigo
2°, letra e, do Decreto-lei nv 74, de
21 de novembro de 1966.
Art. 39 o atual cargo em eomls~ão"símbolo4-C, de Diretor da Dlvlsão 'de- Orçamento, deverá denominarse de Diretor "da Divisã() de Administração Financeira; da Inspetoria..
Geral de Finanças; prevista no Decreto nc 6L386, .de 19 de setembro
de 1987.
Parágrafo único. A Divisão do
Pessoal aposüjarã o título de nomea..
çâo _ do atual ocupante, para registrar
a modificação de nomenclatura de
que trata o artigo.
1\Tt. 49 Passa a ser da competêncíacda Inspetoria-Geral de Finanças
a --programação do tempo integral e
de dedicação exclusíva,
Art. 59 O'Di.re~r do Departamento 'de Administração providencia-rá e imediata transferência do acervo -do material e..pessoal, e,-- bem assim, dos respectivos processos, da Divi-sã() de- Orçamento- transferida, para

às unidades administrativas correspondentes.
Art. 6° Revogadas - as disposições
em contrário, o presente decreto, entrará em vigor à data de sua publt..
cação.
Brasllía, 4 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

E SILVA

COSTA

t arso Dutra

DEORETO N.9 62.346 MARÇO DE 19,8'8

DE

4

DE

õectara .de l.ltilidade~p4?lica a .:" Casa
Prouiâéncia", com' sede
'Petró-

em

pOlis, .:Estarto

40

Rio de. J an,dro.

o Presidente da República,. usando
da' atribuição que Iheiconre» o'artigo '83, item TI, da Oonstítuíção e
atendendo ao que oonstado Processo
M.J. ~2.700, de 19&8, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos etc artigo
1." da' Lei 91, de 28 de agosto de
19'35, combinado com o. arfago V?-do
'Regulamento aprovado pelo nec-ero
n.Ç1 50.517, de 2' de maio de 1961 ao
"Casa da' Providência", com sede 'Ema
Petrópolís.. Estado do. Rio Ie Janeiro.
Brasília, 4 de março
de' 1968;
1479 da Independência a 80.Q da
República.
A.

GOSTA.

E

SILVA

Luís Antônio âa :Gama e Silva

DECRETON9 6,2;347 --:]4ARÇO, DE 1968

I!E4 .DE

Regula a concessão de licença para
filiação .de. entidades sindicais orasileiras; de qualquer. grau, a orçanizaçôes internacionais, .e. o twncionamento - de filiais, agências oU
representações de entidades; sindicais, ou organizações vinculadas ao
movimento s~ndical,. estrangeiras.
em território nacional.

o Presidente .da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tigo 83, item H, da' Constituição' e
tendo em vista o disposto nos artigos
565 da Consolldaçâo das Leis do "Tra-
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calho, aprovada pelo Decreto-lei número 5.452, de 19 de, maio de 1943, e
11, § 19, do Decreto-lei nc 4.657 de
-4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro),
decreta:
Art. 19 As entidades sindicais brasileiras, de qualquer grau - não podeTão -filiar-se a organizações interna-cionais, nem com elas celebrar -cnnvênias, ou. manter relações, assim
como as entidades -sindicais ou - as organizações vinculadas ao movimento
sindical, estrangeiras, não poderão
constituir agências, filiais ou representações no Brasil, sem prévia li.cenca ou autorização concedida por
decreto especifico, nos têrmos dêste
T

ato.

Parágrafo único. As presentes disposições não abrangem a Organização Internacional do Trabalho, seus
escritórios ou representações.
Art. 29 As entidades sindicais brasileiras _que desejarem filiar-se a 01'gamzações interna-cionais, ou com
elas manter relações ou celebrar
convênios, deverão solicitar ao Presidente da República a respectiva licença, por intermédio da Delegacia
Regional do Trabalho com jurtsdícão na localidade onde tiverem a sua
sede, fazendo constar do requerimento, obrigatoriamente, os seguintes dados:
a) cópia, na língua original e em
tradução em português" por tradutor _público, dos estatutos, ou doeumento equivalente, davorganízação
a que .pretendam filiar-se ou com o
.qual desejam manter relações ou ce'Iebrar convênios;
b) condições 'ou requisitos, de ca-ráter nnanceíro ou não, a que se
obrigam para que se- efetive a Iílía.çâc ou o convênio, ou se, desenvclvaro as relações;
c) benefícios ou vantagens de. qual.quer natureza a que visem coma
üação, o convênio ou a manutenção
das. relações.
Parágrafo úníco. Outros esclarecimentos pertinentes à matéria poderão ser .exígtdos pelas autoridades
competentes do M.T.P.S.
Art: 39 Protocolizado o requerrmente; a autoridade regional do .. trabalho opinará sôbre o mérito da pretensão e encaminhará o processo ao
Departamento· Nacional do Trabalho,
ü-

459

que. solicitará, sempre que oportuno,
o parecer da oomtssão Permanente
de Direito Social e ca Secretaria do
Conselho de Segurança Nacional.
Art. 49 .Informado conveníentemen,
te o processo, será êle entregue, pelo
Diretor-Geral da: D. N. ,T., com parecer conclusivo, à consideração' do
Ministro do Trabalho e. Previdência
Social,' que, se favorável à licença,
submeterá o respectivo decreto. a despacho do, Presidente 'daRepública.
Parágrafo umco. Verificado, a
qualquer tempo, que já não persistem as razões. que determinaram a
concessão da licença, ou comprovada e- fala.rlade das declarações ou dos
documentos anexados pela interessada, providenciará o Ministério do
Trabalho e Previdência Social para
que seja expedido decreto de cancelamento da licença, sem 'prejuízo das
sanções cabíveis aos responsáveis pela
irregularidade.
Art. 59 As entidades sindicais, ou
as organizações vinculadas ao movimento sindical, estrangeíras.. que desejarem manter filiais, agências ou
representações no Brasil deverão solicitar autorização para runcíonamento das mesmas, através de requerimento endereçado ao Presidente da República, com entrada pelo
protocolo do Departamento Nacional
do Trabalho.
§ 19 Ao requerimento será anexada, obrigatoriamente, cópia dos estatutos, . ou documento equivalente,
na língua original e em tradução em
português, por tradutor público, bem
como um demonstrativo dos recursos
com que contam. ditea.fnraís, agénelas ou representações, para sua manutenção .em terrítórlo nacional.
§ 29. Duvidá a Comissão Permanente .de Direito Social, do MTPS.,
e a secretaria do õonselho: de segurança Nacional, 'proceder-se-á em
relação ao requerimento de aoôrdo
com o disposto no caput do art~go 49
§ 39 Os estatutos, ou documente
eqütvalente, serão registrados evarquívados na Divisão de Organização
e Assistência Sindical, do D. N .T .•
obríg'ando-se a entidade interessada
a oomuntcar-ãquela Repartição quaisquer alterações que nêles .venham a
ocorrer.
Art. 69 As filiais, agências ou re-

presentações de .enttdades. síndícaís,
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ou de organizações vinculadas ao
movimento sindical, estrangeiras, autorizadas a funcionar em território
nacional, ficam sujeitas à fiscalização permanente das autoridades brasileiras e a enviar ao Departamento
Nacional do Trabalho, anualmente,
de 19 de fevereiro a 31 de março, um
extrato de suas receitas e despesas
no ano anterior, e bem assim a previsão 'orçamentárta para o ano em
curso, com tôdas as especificações
que se fizerem necessárias.
Parágrafo único. As autoridades
competentes do M. T.P .S. realizarão
as diligências que. julgarem oportunas e solicitarão os esclarecimentos
devidos sôbre quaisquer discrepâncias,
dúvidas ou omissões nos extratos e
nas' previsões orçamentárias das filiais,
agências ou representações.
Art. 79 As filiais, agencias ou representações é expressamente proibido o exercício de qualquer atividade
que não se vincule aos interesses
profissionais e sindicais que lhes são
próprios, sendo-lhes particularmente
vedado:
a)
o envolvimento em disputas
polítdco-partddáriaa nacionais ou em
assuntos de política internacional;
-b) qualquer propaganda íncompativel com as instituições e os tnterêsses do Brasil;
c) a cessão da sede, ou dependências da -mesma, a reuniões de pessoas ou agremiações estranhas, ou
sua' utilização para atividades diversas das que justificaram a autorização para runcíonemento:
d) o empréstimo e a doação de
bens ou valôres a qualquer pessoa
física ou jurídica residente ou sediada em território nacional, sem prévia
e expressa autorização do Mínístro
do Trabalho e Previdência Social,
bem como o exercício,' -em geral, de
qualquer atividade econômica;
e) a celebração ; de. contratos de
trabalho ou de 'prestação de serviços
com servidor público federal, estadual, municipal ou autárquico da ativa, ou com membros, da diretoria,
conselho fiscal ou conselho de representantes de entidade sindical nacional.
Parágrafo umco. Véríficada, a
qualquer tempo, a violação, das disposições dêste artigo ou a falsidade
das declarações e documentos da. in-

teressada, providenciarão as autoridades competentes do Ministério do,
Trabalho e Previdência Social para
que seja suspenso ou cancelado o
funcionamento 'da .fílíal, agência ou
representação, sem prejuízo, de outras medidas cabíveis, previstas nas
leis brasileiras, contra os dirigentes;
ou responsáveis nos têrmos do Decreto-tet nc 9.045, de 25 de março de
1946, modificado pelo Decreto-lei número 8, de 16 de junho de 1966.
Art. 89 O presente _Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando obrigadas as entidades slndlcaía nacionais e as entidades sindicais, ou organizações vinculadas ao"
movimento sindical, estrangeiras, a
providenciar dentro em 30 (trinta)
dias, a revalidação. de acôrdo com.
estas disposições, das licenças ou autorizações já obtidas.
Brasília, 4 de março de 1968;
147g da Independência e 80g da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 62.348 MARÇO DE 1968

DES DE

Concede reconhecimento à Faculdadede Ciências Econômicas de Mossosõ,
- R . G. N.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .Ihe confere o item,
l i do art. 83, da Constituição, de
acôrdc com .o art. 14 da Lei nc 4 -.024,
de 20 de dezembro de 1961- e tendo em,
vista o que consta do Processo número.
622-64, do Ministério da Educação e·
Cultura, decreta:
Art. 19 É concedido' reconhecimento.
à 'Faculdade de Ciências mconômícas.
de Mossoró, no Estado do Rio Grandedo Norte.
Art. 29 l'!.:ste Decreto entrará em vi_
gor na data da sua publicação.
Brasília, 5 de março de 1968;
1479 da Independência e 80Q da.
República.

A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra
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DECRETO Ng 62.349
MARço DE 1968

DE

5

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Administração de Emprê"
eas, de Ribeirão Prêto - SP.

O Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o item
rr. do art. 83, da Constituição, de
.acôrdc com o disposto no art. 23, do,
.Decretc-leí nv 421, de 11 de maio
de 1938, e tendo em vista o que consta do processo nc 24.624-67, do Ministério da Educação e Cultura, de.creta:
Art. 19 • Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Administração de Emprêsas, mantida pela Asso.cíaçâo de Ensino de Ribeirão Prêto.
no Estado de São Paulo.
Art. 29 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação .
Brasília, 5 de março de 198B;
:147Q da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 62.350 MARÇO DE 1968

DE

5

DE

'Concede ao "Japa,n Consulting Institue" autorização para funcionar no
Brasil.

O Presidente da República, usando
(la atribuição que lhe confere o artigo
:83, item II, da Constituição, decreta:
Art. Ig ~ concedido ao "Japan
-oonsuttrng Instítute", com sede em
'Tóquio, .Iapão, autorização para fun.cíoner no Brasil, de conformidade com
os estatutos ora aprovados e .que
acompanham êste Decreto.
Art. 29 Qualquer alteração a que a
.socíedade proceder nos respectivos eStatutos, deverá ser oportunamente
aprovada pelo Govêrno, sendo-lhe
cassada a autorização constante do
artigo anterror, se infringir êste dispositivo.
Brasília, 5 de março de, 1968;
1419 da Independência e 809 da
República.
,A. COSTA ,E ,E'ILVA

Luis Antonio da. Gama e Silva

DECRETO N9 62.3'51 _
MARÇO DE 1008

DE 5 DE

Alterq. a redação d, Decreto n9 61.083,
de 27.7.67.

O Presidente da República, usando
dos poderes que lhe COnfere o artigo
57, § 59, da Lei nc 4.506, de 3IJ de
outubro de 191J4, decreta:
Art. 19. O artigo 19 do Decreto número 61.083, de 27 de julho de 1967,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 Para a determinação
a:e lucro real de empresas. sujeito
a tributação pelo ímpôsto de renda, nos casos d., inversão em compra. de bens de produção novos,
tatmcados no Pais, e necessártos
à execução de projetos de implantação ou de ampliação de Indústrias, aprovados pelos -respectavos
Grupos Executivos, da Comissão
de Desenvolvimento Industrial, as
taxas de deprectaçâo legalmente
admitidas poderão ser multiplicadas por um coeficiente igual a3
(três) em -cada um dos 3 (trêS)
anos subseqüentes ao início da
operação da nova instalação".
Parágrafo único. A aplicação
do disposto neste artigo tacara
condicionada a recomendação especifica do Grupo Executivo competente, expressa na Resolução de
aprovação do projeto.
Art. 29 :B::ste Decreto entrará em v1':'
gor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de '.g,68;
1479 da Independência e 809 da
República;
A. COSTA E SILVA
Antônio' Delfim Netto
Edmundo de 'Macedo Soares

neuo

Beltrão

DECRETO N9 62.352 -

DE

5

DE

MARÇO DE 1968

Cria o Grupo Executivo da Indústria
de Mineração (GEIMl).

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tígn 83; item II, da Constituição, de....
ereta:
Art. 19;;Ficacriado, diretamente subordínadó ao Conselho Nacional de

Minas, do _Ministério das Minas . e
Energia, o Grupo Executivo da indústria de Mineraçáo (GEIMI), que terá
por objetivo:
1 -- Incrementar, em suas diversas
fases, o aproveitamento e tratamento
dos recursos minerais existentes no
Pais;
2 - Promover a substituição da importação dos produtos minerais necessáriosao desenvolvimento econômico do País;
3 ....,... Incentivar, nos limites de suas
atribuições. e dentro das diretrizes lixadas pelo Conselho Nacional de Comércio Exterior
(CONCEX) -o aumento das exportações dos' produtos
minerais.
Art. 29 -A . fim de atingir os objetivos enumerados no art. 1 9, o GEIMI
terá competência para:
a) apreciar e decidir sôbre os profetos de implantação e expansão da
indústria de mineração, propondo estãmuios. benefícios e facilidades ao'
desenvolvimento da atividade - mineral do País, recomendando a aseístênela bancária de Fomento, respeitada
a competência específica do Conselho
Nacíonal. de Minas;
b) coordenar as medidas para
a
execução dêsses projetos.
Art. 39 O Grupo Executivo da Indústria de Mineração' CGEIMD terá
um -Presidente de livre escolha do
Ministro de Estado das Minas e
Energia - e será integrado por representantes dêsse Ministério, do Ministério do Planejamento e .Ccordenação
Geral, ,do Ministério da Fazenda, do
Ministério da Indústria e do Comércio, cto'M:inistério do Interior, do Ministério dos Transportes, e do Estado-Maior das Fôrças Armadas.
Parágrafo úníco. Os membros do
GEII\Ue seus respectivos suplentes
serão índícados ao .Mínístro das Minas e Energia pelos titulares dos órgáosque-representam.
Art. 4°- As despesas com a -instalaç ã o e,Júncionamentodo GrupoExecutivodalndústria de Mineração, no
exercício 'de 1968, correrão por,' conta

dos "recursos postos à disposição doGabinete do Ministro de' Estado das
Minas e Energia.
Brasilia,_ 5de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
José Costa -Cavalcante
Edmundo de-Macedo Soares
Helio Beltrão
Afonso A. de Lima

DECRETO N9 62.353
MARÇO' DE 1968

DE

5

DE"

Autortea o Serviço do Patrimônio da:União a aceitar' doação de 'imóvel,
em Lins - Sp,destinaào ao Ministério, do Exército.

o Presidente da República, usandodas atribuições que lp~ confere o artigo 83 inciso II, da Constituição,
e deacôrdo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrí-.
mônioda trníão uutorízado a 'aceitar
a doação simples, que faz' a Prefeitura
Municipal de Lins - SP, de acôrdocom
a Lei Municipal no 985.
de 26 de junho de 1967. de. uma área
de terreno com 21. 569',OO-m2. confinante com o Quartel do 40' Batalhão
de Caçadores, naquele Município.
Art. 29 O imóvel em aprêço, caracterizado no Proc-esso ns 12.669 de
1967 Oab ME, destina-se ao Ministério do Exército.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília 5 de março de 1968;
147,° da' Independência e 80.9 da,
República.
A.

-COSTA

E

SILVA

-Aurélio de Lyra TaVares
Antonio-Del/im Netto
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DECRETO

N9

62.-354
DE· .6
:DE 1968

DECRETO N.o 62.356-DE6 DE
- MARÇO' DE 1968

DE

MARÇO

Declara de utilidade pública a '.Inspetoria .staare MazzateZZo", com sede
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

em-

o

Presidente da República, usando
da atrfbuíçâc que lhe confere o Artigo 83, item II, da oonstítutcão e
atendendo ao que consta do Processo
M J. _15.264, de 1967, decreta;
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
1.9 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 50.517. de 2 de maio de 1961,
a "Inspetoria Madre Mazzarello", com
sede em Belo Horizonte, Estado de
Mmas Gerais;
Brasília, 6 de março de 1968;
1479 da. Independência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Lui~

Antônio da Gama e SilVa

DECRETO N9 62.355
MARÇO

DE 6 DE

DE 1968

Declara de utilidade ;.ública a "Ir·.
mandade de Nossa Senhora das
Gr.aças". com seàe em Lajes, sta
do de Santa Catarina.
4

o presidente da. República, usando
daatribuiçá< que Ihe confere o Artigo 8.3, item rI, da Oonstétuíção e atendendo .ao que cone.a ido processo ...
M.J., 23.539, de 1966, 'ecreta:
Artigo' único: E'declaradá de utilidade pública, nos têrmos do _A~·tigo
19. da Lei 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o Artigo 19 -do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, d- 2 de maio de 1961,a
"Irmandade de NOssa Senhora das
-Graças" com sede em Lajes, Estado
de Santa Catarina.
BraSília, 6 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Luís Antan'io da Gama e Silva

·1C3

Classifica os cargos de nível superior
do Ministêrio da Agricultura e dis-'
põe sôbre o' enquadramento de seus
atuais ocupantes.

O Presidente da~.República, usando
da atribuição'que no contere o-arugo 83 item H, da Lonstdttuçâo e 1e
acôrdo.vcom o artigo'Jf .re Lei número 4'.345, de 26. de junho de 1964,
e respectiva regulamentação, decreta:
ArL 1.9 Fica aprovada, na rrorma
dos anexos, a classificação dos cargos de níVEL superior do Quadro de
do
Pessoal ~ Parte Permanente Ministério da Agricultura, bem corno
a relação nominal dos respectívos
ocupantes.
Art~ 2.9 O órgão de pessoal competente anoatnará os titulas dos servidores abrangidos porêste cecreto
ou expedirá portaria decíaratórra aos
que não' os possuírem.
Art. 3.° O disposto neste Decreto
não homologa situações que. em
virtude de sindicâncias, devassas ou
inquéritos admmístratívos. venham a
ser consideradas,' nuias, Legais
ou
contrárias a normasadmmistrativas
em vigor .
. Art. 4.9 As despesas com a-execução
dêste Decreto serão
atendvtas pelo
credito especial de que trata o Decreto n,s 54 016. de '13-de .ív.lllode
1964, de conrormidade eom:o disposto
no artigo 42 da Lei 11 c 1.345, de ae
de junho de '961 ou pelos recursos
orçamentários proprtos.
Art. 5.9 As vantaeens tmanceu-as
decorrentes da execucau do oresen '-e
Decreto vigoram a partir de 1" de
junho de 1964 Sal"1O quente S,E 1',":adaptações ,;. aos provímentos -retuados oosteríormente a- essa data.
Art. 6.9 :tste Decreto entrará em
junho de 1964~ salvo quanto-às revog-adas as disposições em ccn t várto.
Brasília, 6 de
março de 1968:
147.9 . da Independência e 80;9 da
República;~

A; COSTA E' SILVA
Ivo Arzua. pereira
Os anexos a que se refere o -art. 19
foram publícadoa no Diário Oficial
d'e 27-3-68.

Aros DO PODER !EXEcUTIVO

464

portes (Art. 19 do Decreto. número
60.339, de8 de março de 1967).
Art. 29 O Ministério dos Transpor.".-.:wdistribui,
com
os
reeoecuoos
tes remeterá ao órgão de pessoal do
ocupantes, para o Quactro de Pesjnstjtuto do Açúcar e do Atcool, na
soal dO· Instituto do-o Açúcar e ao
prazo de 30 (trinta) dias a contar da
publicação dêste decreto, os assentaAlcoot, cargos oriundos do extinto
mentos individuais dos funcionários
LIOyd Brasileiro - Patrimônio Na.movimentados por fôrça do disposto
cumca, e i"á outras -providências.
neste ato.
~
o Presidente da República, usando
9
Art. 3 O disposto neste Decreto
-da atribuição que lhe confere o ~r não homologa, situação, que, em virtígo 83, item lI, da Constituição, e tude de stnd'cãneíe, inquérito admitendo em vista o disposto no artigo nistrativo, ou revisão dt. enquadramento, venha a ser considerada nula,
99, § 29 do Decreto-lei n Q 2(}O. de 25
ilegal ou contrária a normas admide fevereiro de 19'67, decreta:
nistrativas em vigor.
Art. 19 'Picam redístríbuídoa no QuaArt. 49 &te Decreto entrará em vi-dro de Pessoal - Parte Especial gor na data de sua publicação, revodo Instituto do Açúcar e do Alcool,
gadas as disposições em contrárío ,
com os respectivos- cargos os servidoBrasília, 6 de março de 1968;
res Wilson Lucena Maranhâove Eu147\' da Independência e 8OP. .da
des Magalhães Gomes, Oficial de AdRepública.
ministração, AF~201.16.C e
.
AF.201.12.A,
respectivamente,
do
A. COSTA E SILVA
'Quadro do Pessoal Parte SupleMário David Anâteazza
mentar - do Ministério dos TransEdmundo de Ma.cedo Soares
DECRETO N9 62.357

DE

6

I>E

MARÇO DE 196~

DECRETO N9 62.358 -

DE

6

DE MARÇO DE

1968

Classifica os oargos de raoet ewperíor da Superintendência Naciotuü dfl
Aba,~te.ciment() (SUNAB) e dispõe sôêre o enquoaramento de seus alua't,s
Ocupantes.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar"tígc 8:3, item n,. da Constltuiçãc, e de acôrdo com o artigo 90 da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior
(Anexo 1), bem como a relação nominal dos respectivos. ocupantes (Anexo
11). du Quadro de Pessoal da Superintendência Nacional do Abaatecímento.
Art. 2(,1 O órgão de peascal competente apostüará os títulos dos servidores -abrangldos .por êste decreto. ou expedirá portaria declaratória aOS
que não os possuírem. .,
Art. 39 O disposto neste decreto não homologa situações que em
'virtude de sindicâncias, devassas ou ínquéríros administrativos, venham
a. ser conalderadas nulas, ílega's ou contrárias a normas admínlstratdvas
em vigor.
Art. 49 As vantagens rínanceires decorrentes da execução do presente decreto vigoram a partir de 10 de junho de 1964.
Art. 5(,1 As despesas com to execução do presente decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 6'} ~te Decreto entrará em 'vigor na data de sua publícaçac,
revogadas as dísposiçõee em contrárlo.
Brasília, ede março de 1968; 1479 da Independência e 809 da República.
A,.

COSTA

E

SILVA

Ivo Arzua Pereira
Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no. D, O. de 11

-de março de 1968.
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DECRETO

N9

MARço

62.'359 DE 1968

DE 7 DE

Declara de utilidade pública {(, "Associação Literária e zõucauoa Sftnto André", com sede em São »xuio.
Estado de São Paulo.

o

Presidente.' da Repúblícay usa-ioc
da 'atribuição que lhe, confere D -arttgo 83, itero lI, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo 1\1.3.
39.652, de 1966, decreta:
Artigo único. E' declarada de ~)ti-.
!idade pública, nos têrmos 1'10 artigo
19 da Lei .nc '91, de 28 de agôstc de
1935, combinado com o artigo 1.0, do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc , 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Associação .Literárta e Educadva
Santo André", com sede em Sâo Paulo
- Estado de São Paulo.
Braatlía, '1 de março de 1968;
1479 da Independência e 80" da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama

e' Sil1)a

DECRETO N9 62.361 - DE 7 DE
MARço DE 1968
Autorização para [uncicmamenro do
Curso de Administroctio na 1"c;w~a
dade . dê 'Ciências Políticas e Economicas 'do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
davatríbuíção que lhe confere o item
II do .arbígo 83 da OonstituiçãtJ,. de
acôrdo com o disposto no artigo 23
do Decreto-lei nv 421 de 11 detmaíc
de 1938, e tendo em vista o que coneta do Processc-nv 1.217-67, do Conselho Federal de Educação, do ;VIin:,'3tério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1º Fica autorizado o nm.ro;
namento do Curso' de Administração,
na Faculdade de Ciências PoW.i.C:I.S· e
Econômicas do Rh de Janéíro.t.da.Bocíedade Brasileira .de Instrução,Estado da Guanabara.
Art. '2Q 'este Decreto entra 'em 'Vigor na data da sua publicação ~
Brasília, 7 de março' 'de ~968;
147Q da Independência e hOQ da
República.
A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N9 62·.360 MARço DE

~E

7

DE

1968

Declaro de utilidade 'pública o ..Movimento de Educáçáo dé 3ase
M.E.B:'. com sede .no Estado da
Guanabara.

O Presidente <:la :RepúlJl1ca, us ando
da atribuição que lhe' confere oartlgo 83,

item 11 da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M:J
32.067, de 1965, decreta:
Artigo único. li'. declarada de utilidade, pública, nos têrmos ão artigo
tc da Lei nc 91, de 28 de . .:l..gÔSW de
1935, combinado com o artigo 19 elo
Regulamento aprovado pelo Decreto
n Q '50 . 517, de 2 de maio de 19-ô!. u
"Movimento" de ,Educação, de Base -M. E. B. ", C0m sede no Estado da
Guanabara.
Brasília, ,7 de março de 1868,
147Q da' Independência e BOQ da
República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio' da 'Gamo: e SiMa

DECRETO NQ 62.362 MARÇÓ

~E

7

DE

DE 1968

Dispõe sõbre redistribuição de pessoal.

O Presidente da República, usando da atribUição que lhe confere o
artigo 83;, item' lI, .da Constituição e
tendo em vista o disposto, no artigo
99, § 29, do raecrcto-r.et nv 200 de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Enquanto não terem instalados os Centros de Redistribuição e
Aproveitamento de Pessoal, a, que se
refere o artigo ·99,. § 19; ~ do DecretoLei nv 200, ee zs de fevereiro .de 1967,
é facultado aos Ministros de Estado,
após.a verificação da existência de
pessoal ocioso, a que sa.refera o ccpae
do mesmo artigo,mov1mentar esses
servidores entre as. respectivas repartições e entre as autarquias, .tncíusívedaquelas para .estas evice-'!Jer~a,
respeitado o regime jurídíeo .do- péa;

soaI.

Parágrafo. único. O pessoal apro-veitado em outro setor continuará a
receber, pela verba .da repartição .:()u
autarquia de' onde- tiver' sido 'desloca-
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do, .enquanto não seja regularizada
sua 'relotação.
Art. 29 Os Ministros de Estado e
dirígenteside autarquias "ederaís determinarão as medidas necessárias
para.tque esteja concluída, dentro do
prazo de ,60 (sessenta) dias, a verrfí.,
cação do pessoal ocioso, .a que se re-.
fere
artigo 99, caput, do DecretoLerne 200, de 25 de fevereiro de 1967,
remetendo uma via dessa relação ao
Departamento 'Admínistrativo do Pessoal -Civil e outra ao Ministério do
Planejamento e' Coordenação, Geral.
Art.--,39 ltste Decreto entrará em
vigor na da_ta de sua publicação, 1'8vogadas -as díspostções em contrário
Brasília, 7 de março de 1968;
1479 da Independêncía e 809 da
Repúbl,ica.

°

A.COsTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva
.Augusto H amann Rsuienuüeer

Gríimeuxüâ

Aurélio de Lyra Tavares
José' de Magalhães Pinto
Antonio Delfim Netto
Mário David Atuireaeza
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho

ereto-lei no ,852, de 11 de novembro
de 1938, "deoretac
Art. 19 E' outorgada i'h EspíritoSanto Centrais Elétricas S. r, autorização para o estudo dos recursos
da cachoeira Matilde,
hídráullcoa
exístenta noRioBeneven~, mumci-.
pio de Alfredo, Chaves, no Estado do
Espirito santo.
Art.2Q A presente autorização ví-.
gorará 'pelo prazo de dois (2) anos,
contados da cpublícaçâo dêste decreto,
devendo a permísslonárío apresentar
ao Departamento Naciona' de Aguas
e Energia do Mínístérío das Minas e
Energía, dentro do mesmo prazo;', os
estudos, projetos e orçamentos realizados.
Art._ 39 _O prazo desta "autorização
só será prorrogado se a permíssíonária, .apresentar, acompanhando o requerimento de .prorrogação, os, eatudos, projetos e orçamentos mencionados no artigo anterior, ainda que' incompletos.
Art. 49 O presente Decreto entrará
em vigor na data.da sua, publicação,
revogadas as disposições 'em centrário.
Brasília, 8 de marco de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

MárciQ âe. Souza e Mello

COSTA, E SILVA

José Costa Cagalcanti

Leonel Miranda
José Costa Cavalcante'
'Edmunda:de-E1acedo Soares

DECRETO N9 62.364

lIélio Beitrâo
Afonso A.. Lima
t:ttrlos' F. de Simae

DECREI'O N9 62.363 -

DE.

3

DE 8 DE

MARÇO_-DE -19'58

-DE

MARÇO: DE 1958"

Outoma

à-EspíritO Santo centrais
E{étrica,s ,S. A~autoriz(tçao para o
éetuao dos, recursos hidrá1,(,licos de
trecho _
río Benévente; ')lútniqlpio
,de',Aljr.~o çnaoec. eetaao do .Espírito sant»:
'

ao

Q, Presidente da' Repúblfca.i usandc
dB::atribUição .que lhe' ,.',onfete, ,0 artàgO,,83,ítem_' 11 da' Constituíçãq e nos
têrmos dOS,- artigos 99 e' l()CJ-dO' D€--

Declara a cessação da exploração elos:
serviços ele energia elétrica pela
Prefeitura Municipal de -Piranga no
distrito sede do município de Brás
Pires, setaao ele Minas Gerais, iJUtorga concessão a centrais Blétrtcas de Minas Gerais S .A. no municipio de Brás Pires, eetoaoacsünas Gerais e dá outras P' ootâôncias.

O -Presidente da Republíca. usando
da .atríbuíçâo que lhe-confere o -artfgo
83, ítem, II da Constítuíção -e nos
termos dos artigos 140 e 150 do codigo de Aguas, combinados -cm o-artígo 59 do-Decreto-Ief nc 852, de 11 de

Atos DO.. PODER EXECUTIVO.
novembro de 1938, artigo 19 do Decre-'
7.062, de 22 de novembro
de 1944 e artigo 64 do Decreto. núme-.
TO 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
decreta:
Art. 19 E' declarada a - cessação,
para os efeitos do artigo 139, § 19 do
Código de Aguas;' da 'exploraçâo dos
serviços de energia elétrica no.idístríto-sede do muníeípío de Brás Pires,
Estado de Minas -Gerais, de que _era
titular a Prefeitura Municipal de pt.,
Tanga,' (por Manifesto apresentado
no processo D. Ag. 841-35, de acôrdo com o artigo 149 do Código de
'to-lei no.

Aguaa) ,

Art. ,29 Os nen, c Instalações que
no momento existirem em função -exctustva dos serviços de dístríbutção de
energia elétrica no distrito sede do
munícípío mencíonadc, ficam desvinculados, não podendo, porém, .ser efetuada a sua retirada enquanto nãohouver, por sua substituição, outros
equivalentes instalados pela Oen-rals
!Elétricas de Minas _Gerais S. 1~.
·Art. 39 Fica a Prefeitura' Mumotpal
de. Brás Pires, autorizada !1 dispor,
para uso: próprio ou transferência a
terceiros,da -êde de distribuição. que
vinha compondo 'os serviços de energia elétrica no distrito sede dêsse
~unicipio.

Art.' 49 E' outorgada à Centrais
Elflt:ricas de Minas Gerais. S. A.,
concessão para distribuir energia elétrica no município de Brás _Pires, no
srsteoc de Minas Gerais, ficando -iutorizada a instalar os sistemas de
dístrtbuíçâo. que. forem necessários e
constantes dos projetos aprovados.
Art. 5g A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto -no· Código
'de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6g Apresente concessão vígor~~_á pelo prazo de trinta (30) anos.
Ar,t •. 79 Findo o, prazo de concessão,
os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços
concedidos, reverterão à União;
Art. '89 A concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que' vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo "Único .. 'A concessionária
deverá' entrar com o 'pedido auue se
refere este artigo até seis (6) meses
antes de, findar Q prazo de vigência

da concessão sob pena do seu silêncio
ser interpretado como desistência da
renovação.
Art. 9g ãste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em' contrário.
Brasília, 8 de março 'de 1968;
147g da Independência e 809, da
República.
A. COSTA E SIf.,VA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.365 -

DE 8 DE

MARÇO DE· 1908

outorga à Companhia de Eletricidade de Pernambuco concessão. para
distribUir energia elétrica no municipiode tnçaeeira, Estado de Per';'
nambuco.

o Presidente da Repúnnca.vusando
da atribuição que lhe confere o artjgo 83, ítem 11 da Constituíção: e nos
têrmos do artigo 59 do' Decreto-lei
n g 852, dell de novembro de 1938,
decreta:
Art. 1Q E' outorgada ,à; Companhia
de Eletricidade de Pernambuco, concessão para' distribuir' energta.': etétnca. no .munícípío-ide .Ingazeíra, -Estado
de Pernambuco, ficando autorizada; a
estabelecer o sístema ute díatríbuíçào
constante do projete aprovado:
Art. 29 Á' coneesstonérí.r fi~aolJri
gada a cumprir...o dísposto no CÓdIgO
de Aguaa, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 39 A presente "concessão vlgorarácpelo prazo de trinta (30) anos.
ArL.49 "lVindo o prazo de .concessâo,
os 'bénae iiístatacôeaqué no momento exístíc-em em- 'função 'dos 'serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 5Q A concessionária poderá requerer 'que' fi. concessão seja. 'renovadavmediante as condições que vierem
a ser' .estípuladas.
Parágrafo .úníco •. A concessionár-ia
deverá entrar com o pedido ;a. que se
re"fere', êste artigo ~té' sete (6) "meses
antes de findar o prazo de vígêncía
da' concessão,' sob pena do' selfsil~n,-'
CiD ser interpretado como desistência'
da renovação,
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.Art. 690 presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centráTio.

Braatlla,

8

de

março

:1479 da Jndependêncía
República.

de
e

1968;
íl09 da

'(.IColégio Saleaíane santa Rosa" com
sede em Niterói, Estado do- Rio de'
Janeiro.
Brasília, 8 de março de', 1968;,
'1479 da Independéncía 'e 809 da
República.

A.

A. COSTA. E SILvA

COSTA

E

$r;t.VA

Luís Antôniodc. Gama e Silva

José Costa Cavalcanti

DEORETO
DECRETO NQ - 62.366
MARÇ'O DE 1968

DE

8

DE

Autoriza o cidadão seratíno Cost.antini a comprar pedras preciosas.

O. Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
83, ítem rr, da Constituição e tendo
em-vista 'o Decreto nc -466, de 4 de
junho de 1938, decreta:

(Artigo único. Fíca autorizado o cidadão ,': seranno .Coatantfní, residente
na _Capital do EStado de São Paulo a

comprar" pedras preciosas nos -termos
do Decreto-Ieí nQ466~ de 4 de junho
de- 1938, conatdtuirido' titulo desta. au ...
torízaçâo uma via autêntica dó presente decreto.
Brasilia, 8 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A~

C,ÓS'TA' E SILvA

N.9

62.3'68 -DE;
1196'8

8 DE

MARÇO' DE

Declara de utilidade pública'o "Asuo
da Velhice NOssa Senhora Medianeira", com sede', em coonoeira do
Sul, Estado, dO':Rio .Graauie' do Sul.

O Presidente da "República, mand?
da atribuição queolhe confere o artigo
-83, item n; da constrtutção e aten...
dendo ao que
consta do Processo
1\1.3. 24.430, de 19-67, decreta:
Artigo 'únlco , ,E' declarada de 'utntdade pública, nos têrmos do- artigo
9
1 da -Lei n 9 91,' de 28 de -agôsto <;:e'
1935, combinado como erc.; 19\10 Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 ,de maio de 19 61" O
"Asilo da Velhice NossaBenhora Medianeira", com sede em Cachoeíra do
gul; no Estado do Rio. Grande -do ,SUl.
Brasília, 8 de março de 19B8;
1479 da Independência e: '809 da
República.
1

A. COSTA E SILVA

Antônio _D,elfim Netto

Luis Antônio da Gama e Silva

DÉCRETÓ' N9"62.367

:-DE

8

DE

_MARÇO DE 1963

Declara de' utilidade pública o «cote-:
gio Stüesiano Santa Rosa" com sede -.em 'Nit~rói, Estado.do Rio de
Janeiro,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe, confere o artigo 83, item n, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo
[y.I. ,J. 21.071, de 1967. decreta:
Artigo único. E' declarada. de utílidadepública, nos têrmos do artigo
'1'9 da Lei n 991, ce 28 de agôsto de
11935,cembinado com o artigo 1Q do
Regulamento' aprovado pelo Decreto
nc 50.517, de 2 de maio de 1961, o

DECRErO N .... fj2.3-69

~ DE

8_

DE

MARÇO -DE 1968

Declara de utilidade pública o ."Ginásio Dom Bosco", com sede em
Araxa, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
83. item li, da Constituição e aten-

dendo ao que consta do Processo M.J.
30.145. de 19'66, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidaée pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nc 91, de 28 de agosto de 1935.
combinado COm o artigo 1.9 do Regula-

~~~i~. a~ro;ag~ ~~fo ~~crlelgl:nÔú~8i~
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nasio Dom

Bosco", com sede

Araxá, .astaoo de ..:Minas Gerais.

Brasilia, 8
de· março
1479 da Independência

em

de 19'68;
e 80Q da

Repúhllca ,
A.

CüSTA

E

SILVA

"Luis Antônio da .Gama e silva
DEC!R'ETO N,9 62.370
MARçO DE

-r--

DE

8

DE

1963

Declara sem efeito O' decreto número
23.425. de 29 de /ul/w de 1947.

O Presidente, da"República, usando
da atrlbutçâo que' lhe confere o artigo

83, item 11,' da Constituição e nos
têrmcsvdo Decreto-lei n,v 227, de 28
de fevereiro de 19l6fl; alterado pelo
Decreto-lei n,o . 318, de 14 de março
de'1fli67 (Código. de Mineração) e tendo em- vista. o que consta do processo DNPM-7. 825-43 do Ministério
das Minas e Etiergia, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o decreto número vinte e três
mil
quatrocentos e vinte e cinco
(23.4215) , . de vinte e nove (29) de
julho de mil novecentos e quarenta
e. sete. (947), que autorizou' Magnesita S. A. - a lavrar argila em terrenos
da Fazenda do Engenho, distrito de
Penha, município de C'aeté no Estado, de: Minas Geraâs;
•
Brasília,
8 de
março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
~pública.

A.

COSTA

E

SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ' 62.371 MARÇO ·DE

DE

8

DE

19ô8_

4utoriza o cidadão brasileiro Afonso
Rodrigues õe Lima.a lavrar minério de ferro, no. municipio de 840
José do Belmonte, Estado de Per-

namouoo,

o Presidente da República, usando
dacátrfbuiçâovque Iha-confere o artigo" 83,'item II, da' .õonstrtuíção e nos
têrznos eo usecreto-ieíuis 227, de 28
de fevereiro de 1967; alterado pelo
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-Decreto-leí nc 318, de 14 de março' de
'1967 (Código de Míneraçâo) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Afonso Rodrigues de Lima
a lavrar mínértoide ferro no distrito
de Carmo, município de S. José' dê>
Belmcnte, no Estado de Pernambuco,
numa área de trezentos e onze hectares trinta e seis ates e .sessenta e
um centdares (311,366i .na) . delímftada por. um polígono irregular que tem
um vértice a noventa e nove metros
e setenta e trêa centímetrosrsa.tarm ,.
no rumo verdadeiro oitenta e nove
'graus e quarenta e quatro-jntnutoa
sudoeste (39944'SW), do . marco de
concreto cravado à margem esquerda.
do riacho Malhada, na sua confluência com o riacho Furuai e os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumoa werdadeíroa:
noventa e nove metros (99m) oeste
(W); trinta e sete metros (37 m) ,
sul (S); noventa e. dois metros e cinqüenta centímetros (92,50m) oeste
(w); trinta e quatro metros (34m);
sul (8); noventa e um metros (gIm)
oeste (W); trinta e quatro metros
'(34m) sul (8); oitenta e nove metros (39m) oeste (W); trinta e três
metros (33m) sul (S); cento e três
metros e cinqüenta centímetros ...•
(l'Ü3,50m); oeste (W); trinta e oito
metros (38m) sul (S); cento e trinta
metros C130m) oeste (W); quarenta
e sete metros e cinqüenta centímetros
(47,5'Üm) sul (S); noventa e sete metros (97m) 'oeste .' (W); trinta, e seis
metros (36m) sul (S); cento e doze
metros u tac» oeste <W); quarenta
e dois metros (42m) sul (S); cento e
dezessete metros (l17m) oeste (W);
quarenta e' quatro metros (44m)" su~
(S); cento e vinte e nove merros.»
cinqüenta centímetros <129,5r(}m) oes,
te (W); quarenta e sete metros (47
m) sul (8); cento e dezesseis metros
016m) oeste (W); quarenta e três
metros e, cínquenta centímetros (43,50
m) sul (8); cento e quarenta e sete'
metros U47m) oeste (W); cínquenta;
e quatro metros (54m) sul (S); cento e oitenta e. oito metros 083m''.
'Oeste (W); setenta e um metros, (71
m) sul (E); cento e sessenta e nove
metros nssn» oeste (W); duzentos e
noventa e seis metros e cínquenta
centímetros (296,50m) norte (N); du-.
zen tos e noventa e oito metros (298m)
oeste (W); sessenta e nove' metros
(69m) sul (8); cento e oitenta- e seis
metros e cinqüenta centímetros ....
036,5'Üm) oeste (W); sessenta e nove
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metros (69ro) sul (8); duzentos e vinte e três metros (223m) oeste (w);
oitenta e um -metros e cínquenta centímetros C81,50m) sul (8); duzentos
"8 trinta e nove metros (239m) oeste
I(Wi; oitenta e _nove metros (Sgm)
'Sul (S); duzentos e onze metros (211
m) oeste (W); setenta e nove metros
e "cínquenta centímetros C79,SOm> sul
-(S); duzentos e trinta e dois metros
(232m) oeste (W); oitenta e OIto me-tros (S8m) sul <S); cento e .fnquen-ta e _sete metros e cínquen.. .a centí-,
m-etros(l57,50m) oeste (W); sessenta metros (6Gro) sul (S); cento e cínquenta _e um metros e cinquenta cen-

tímetros' <l51,SOm) oeste l W) ; cínquenta e seis metros e cínquenta cen'tímetros (56,50m) sul (S); duzentos
'é vinte e oítc metros (228m) oeste
(W); oitenta e seis metros (B6m) sul
{8); duzentos e noventa metros ....
i(290m) 'oeste (W); cento e nove me-tros e eínquenta centímetros (109,50
metros) sul (8) ; duzentos e noventa metros (290m) oeste (W) cen'to'
nove metros e cínquenta centímetros' (l09,50m) sul (8) duzentos e
quarenta e oito metros e cínquenta
ceritímetros (248,5Qm) 'oeste (W); nOventa e quatro metros e cínquenta
centímetros (94,5()m) sul (8); trczentos e vinte e três metros e cínquanta centímetros
(323,50) oeste
(W); cento" e cinquenta e oito metros
<l58m) norte (N); sessenta e um metros (6Im) oeste (W); cento e seten.,
ta .e. nove metros u'rsn» norte (N);
trinta e doís metros (32m) este (E);
cento e setenta e um metros (l71m)
norte ,{N); cento e oitenta e três me-tros (183m) este (E); setenta metros
(70m) norte (N), cento e sessenta e
idois metros (l62m 1 este \lI;). sessen..
ta e um metros l6Im) norte (N) :
cento e trinta metros e cínque-ua
centímetros (l3Q,50) (E) ; quarenta
e nove metros (49m) norte (N)' cento e cínquenta metros 050m)' este
(E); cínquenta e cinco metros (55m)
norte (N); duzentos e doze metros
(212m) este (E); oitenta metros (80
m) (N); .cento e dezoito metros e
cmquenta centímetros (11!:l,5()m) este
(E); quarenta e quatro metros
(44
m) norte (N); cento e, setenta e oito metros e cínquenta centímetros
(l78,50m) este (E); sessenta e sete
met-es (67mY norte (N); duzentos e
setenta e cinco metros (275m) este
(E), cento e quatro metros (104:::n)
norte (N); duzentos e trinta metros
e cinqüenta centímetros (230,50-m>
é

este tE) ; oitenta e cinco metros e cfn-.
quenta centímetros (85,50m) norte
(N); trezentos e trinta e nove metros
e cínquenta centímetros (339,50m)
este (E); cento e vinte e sete metros
e cinqüenta centímetros (12.7,50m)
norte (N); trezentos e trinta e nove metros e cinqüenta centímetros
.
(339,5'Üm) este (Ê); cento e trinta e
um metros üatn» norte (N); quatrocentos e cinqüenta e seis metros e
cinqüenta centímetros (45C.5t;m) este
(E); cento e setenta e três metros
(173m) norte (N); trezentos e setenta e· oito -metros e cinqüenta c-ntímetros. (378,5,O~). ~Sf>~. !..rl::);. cento B,
quarenta e dOIS metros (142m) nor-te CN); quatrocentos .evqulnze metros (415m) este (E); cento e' cín..
qüenta e sete metros (157m) norte
(N); quatrocentos
e quatro metros
(404m) este (E); cento e cinqüenta
e um metros (Iãlm) norte (N); dn.
zentos e cinqüenta e seis metros e
cinqüenta centímetros (256,50m) este
(E); noventa e seis metros (96,m)
norte (N); duzentos e noventa. e nove metros (299m) este (E); cento e
trinta e oito metros e cinqüenta centímetros (138,5()m sul (8); noventa e
três metros e cinqüenta centímetros
(93,50m) este (E); cento e oitenta e
nove metros (189m) sul (8)· setenta
e um metros (71m) este (E); cento e
oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros ~ 082,5Q.m) sul (8); sessenta
e nove metros (69m) este (E); setenta metros e cinqüenta centímetros ••
(70,5'Ü'1ll) sul (8); . vinte e cinco metros e cinqüenta centímetros (25,50m)
este ·(E); duzentos e sessenta e quatro metros (264m) sul (8). Esta autorízaçâo é outorgada. mediante às
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51, do Código de
Míneraçâo, além de outras constantes
do mesmo código nâovexpressamente
mencionadas neste decreto.
parágrafo· único. A execução da
presente autorízação fica sujeita às
estípulações do Regulamento' aprovado. pelo Decr..«; .09 51. 72l:i. de 19 de
Jevereírc de 1-963' e da Resolução número 3 de 30 de abril de 19ti$, da Comissão rcacíon,u de ::'uergia Nuclear;
Art. 29 C' conceencnárto da. a~tori~
aaeão fíca obrtgaco a recolher. aos co..
Ires públicos, r.u forma da lei os trl..;;
outos que forem devidos à tjnrão, ao
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Estadó e ao Município, em comprf.,
me nto do dísp'vco naLeí nc 4.425, de
8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se O concessionárino da aútorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra_será declarada caduca. ou nula, na forma dos artigos 65
e66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para. fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código' de Mineração.
Art. 59 A autorízaçâo de lavra terá
por titulo êste Decreto, que sera
transerítovnc üvro v'O'' de _Registro
das Concessões de Lavra, da .Dívtsâo
ce Fomento. da Produção Mineral do
Mínísterío das Minas e Energia.
Art •. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de março de 1966;
1479 da Independência e 809 da
República..
A.· CoSTA

~~ SILVA

J.osé Costa Cavalcanti

DECRoETO Nl,I 62.372 MARÇO DE 1968

DE

8 DE

Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz. a .construir linha de
transmissão.

_O .Presidente da República, usando
.da atribuiçã-o que lhe conf-ere o ar.rdgo 83, item lI, da Constituição, e

'nos têrmos do artigo 59 do Decretolei nc 852, de 111 de nov-embro de 1938,
artigo 29 do Decreto-lei nv 2.059, de
5 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Compa-.
nhia Paulista de Fôrça e Luz a construir a linha de transmissão entre a
trsína. de Lençóis, no munícípío de
Macatuba e município de Lençóis
Paulista, no Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A referida linha
se destina a fornecer energia ao município de Lençóis Paulista.
Art. 29 A concessícnâría fica obrtgada .a cumprir o disposto no Código
de Águas, 'leis subseqüentes e seus regulamentos .
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Art. ;39 :ltste Decreto entrará em vr-

gor ma data da sua. publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1968;
.1479 da Independência e 809 da
República.
A. GOSTA' E SILVA

José Costa ·Cavalcanti
DECRETO N9 62.373 MARÇO DE 1968

DE

8 lIE

Declara de utilidade publica para fins
de .aeecoroprvição ou .constituiçãO
de servidão ·uma faixa de terra destinada à passagem da l i n fi- a de
trtmemsssâc que ee. estenderá desde
a eeceunuuiora de Darcitetui, .n-ÇJ
Municipiode Cedro de sao João
até a, subestação de. Carrapicho,. no
Municipio de Neópolis, no sstoao
de Sergipe.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertdgc 83, item rr. da Constituição, e
tendo em vista o disposto. no .artígo
151, letra c),. do Código de Aguas".e
no Decreto-lei nc 3.365, de. 21 de junho de 1941, 'decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utíjí.dade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra situadas
na faixa de 30 metros de largura,
.tendo por eixo a linha de transmis...
são a ser estabelecida entre a recclonadora de Darcílena, no Município
de Cedro de sêo J-oão. até a subestação de Carrapicho, no' munícípto
de Neópolía, no Estado de Sergipe,
cuja. construção foi autorizada pelo
Decreto nc 19.706, de 3 de outubro de
1945. revalidado pelo Decreto número
27.723, de 23 de janeiro. de 1950, tendo sido o respectivo projeto e planta
de situação aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional
de .éguas e Energfa, no' processo ,D.
Ag. 4.901-617. em 12 de novembro d~
1965.
Art. 29 Fica autorizada a companhia Hidro 'Elétrica .do" São Francisco
a promover a desapropriação das re-feridas áreas de rena, na fOTIl1a. da
legislação vígente, onde tal se fizer
necessário, para a passagem da .Iínha
de transmíssâo referida no artigo 19.
Parágrafo único. Nos termos do ar-

tigO 15 do Decretc-Iel-nv 3.36'5, de

'21
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de [unho de 1941, modificado- pela Lei
."ti'? 2.786, - de 21 de maio de 1956; a
desapropriação é declarada de caráter

urgente.
Art. 3Q· _QUMldo não fôr necessário

proceder-se à cesaoroprtacão do domínào pleno, fica reconhecida a con-

veniência da constituição de servidão
necessária em favor da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco para

o fim indicado, a. qual compreende o
direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha de transmissão e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado ainda, o acesso à área da
servidão através do préõío serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§' 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer aros que embaracem ou
causem danos, incluídos entre êles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco fica autorizada a
promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários ao exercicio da
servidão, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento, podendo utilizar-se, inclusive, do processo
de desaprcprlaçâo, nos têrmos do artigo 40 do Decreto-lei no 3.365, de 21
de junho de 1941.
Art. 4Q ~te Decreto entrará' em
vigor na data da sua publicação, revogadas as ãísposícões em contrário.
Brasília, 8 de março de 1968;
147Q da. Independência e 80Q da
Repúbüca,

A. COSTA E SILVA
José Costa casxucoou..

QECRETONQ 62.374 MARÇO DE - 1968

DE

8

DE

4utoriza .Companhia Siderúrgica PaüCOSIPA"a lavrar calcaria,
no Município de Itararé, Estado de
·Paulo.

ueta -

sõo

O Presidente da República,_ usando
d[fa,trilJuição que lhe confere o art.

83, item II, da Constituição e nos têr.,
mos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 19'67, alterado pelo Deereto-lei nc 318, -de 14 de março de
1967 (Código de MíneraçâojT decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA
a lavrar calcário em terrenos de sua
propriedade, no imóvel Fazenda Santa Terezinha, no lugar denommado
Itambé e Bonsucesso, Distrito e 'Munícípio de Itararé. Estado de .São
Paulo, numa área de cinqüenta e qua.,
tro hectares e trinta ares (54.30 ha),
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a um _mil quinhentos e
cinco metros CI.505 .m) , no rumo verdadeiro de quarenta e três graus sudeste (430 SE) , do marco de trtangulação. existente no alto do Morro
do Pelado" e os lados divergentes dêsse vértice, Os seguintes compritnentoa
e rumos verdadeiros: novecentos e
cinco metros (905 m) cinqüenta, 'e
quatro graus nordeste (540 NE); seía,

~~~~~s s~de;;f: (~66~0 s~~, t~~~~:Jt~~I~

zação é autorgada mediante as condíções constantes dos arts. 44, 47 e suas
alíneas e 51. do código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolucãc número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear .
Art. 2Q O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípío, em cumprimento do disposto na Lei número
4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3Q Se o concessionário da autorização nâo cumprir qualquer rias
obrigações que lhe incumbem a sutorízaeân de lavra será declarada ca.duca ou nula. na forma dos arts. 65
e :66 do Código de Mineração.
Art. 4Q .As propriedades vizinhas estão -sujeítas às servidões de soJo!:!
subsolo para fíns de lavra, .na torma
do art. 59 do Código de Mineração.
Art. 5Q A autonaacêo de lavra terá por titulo õste decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
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Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as dísposrções
em contrário.
Brasília, 8 de março de :cD6S;
1479, da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA._
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.375 MARÇO DE 1968

DE

11 DE

Declara de utilidade pública a "sociedade de Assistência e Cultura Sa..;
grado Coração de Jesus", com sede
no _Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' Q art.
8â. item H. da Constituição e atendendo ao que consta do proc. M.J.
2.495, de 1967, decreta:
Artigo único. É: declarada de utilidade pública. nos bêrmoa do ert 10
da:Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Reg!'lamenta aprovado pelo Decreto numero 50.517. de 2 de maio de 1961, a 'Sociedade de Assistência e, Cultura Sagrado Coração de Jesus", com sede
no Esta-do da Guanabara.
Brasília, 11 de março de 1968;
147Q da Independência e 809 da
República.
A.,

COSTA

E

A.

COSTA,E Sn.VA

Tarso Dutra

DECRETO N9 62.377 MARço DE 1968

DE

11

DE

Declara de utilidade pública o "Instituto Profissional Laura' Vicunha",
com sede em Campos, Estado do Rio
de Janeiro.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição, e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 19.732, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei nc 9-1, de 28 de agôsto
de 1935, combínadctcom o artigo 19do Regulamento aprovado pelo 'Decreto nv 50.517, de 2'de maio de 1961,
o "Instituto Profissional Laura Vicunha", com sede em Campos, Estadodo Rio de Janeiro.
Brasilia, 11 de março de 1968;
1479 da Independência e 8C9 da.
República.
A. COSTA E Sn.VA
Luis Antonio da Gama e Silva

SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO N962. 376 MARÇO DE 1968

DE

11

DE

Reconhecimento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Goiás.

o

Art. 29 mste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 11· de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item II
do artigo 83 da Constituição, de acôrdo com O artigo 14 da Lei nv ~.024,
de 20 de dezembro de 1961 e, tendo em
vista o que consta do Processo MEC
nv 38.360-67, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Medicina da Universidade- Federal de Goiás, situada em
Goiânia, Capital do mesmo Estado.

DECRETO N9 62.378 .:..MARço DE Hl"68

DE

11

DE

Declara de utilidade pública o "Externato Nossa Senhora Auxiliaàora'"
com sede em BeZo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 83 item II da Constituição e atendendo . ao que consta do processoM.J. 5.669 de 19ü7, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da' Ler nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19, do Regulamento aprovado pelo .Decreto número 50.517, de 2 de maio' de 1961, o "Externato Nossa, Senhora Auxiliadora"
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COm sede em Belo Horizonte ---:- Estado de Minas Gerais.
Brasília, 11 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. GOSTA E SILVA

Luís Antonio _àa Gama e Silva
DECRETO N9 62.379-

DE

11

DE

MARÇO DE 1968

outorga coacesscc ao Governo do Estado de Goiás, através do Consorcio de Empresas de tcaasoastueao e
Notícias do Estado (CERNE), para
estabelecer, na cidade de Goiânia,
Estado de GoiáS, uma estação de
televisâo, geradora de programas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item II, da Constdtuíçâo, e tendo
em vista o disposto no artigo 89, item
XV, letra A, da mesma Constituição
e o que consta no Processo nc 15.399,
de 1966, do Conselho Nacional de Te-

lecomunicações, decreta:
Art. 19-Fica outorgada concessão ao
-Govêrno do Estado de Goiás, através
do Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Noticias do Estado (CERNE)
nos têrmos dos artigos nvs 13 8 28
do Regulamento dos -Serviços de Ra..
diodifusão, para estabelecer, na cídade de Goiânia, Estado de Goiás, sem
direito de exclusividade, uma estação
de televisão, 'geradora de programas
que operará no canal 13, com a potência de 200 kw (ERP).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste _baixam,rubrícadas pelo Secretàr'ío-Geral do Mínístérto das Comunicações - Presidente do CONTEL - e deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta I dias,
a contar da publicação dêste Dect'eto no Diário Oficial da União, sob
pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato, da outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Carlos F. de Simas

DECRETO

N9 62; 380 MARÇO DE HJ68-

DE HDE

Dispõe sõbre o oçnooeítamento da Faculdade de Filosofia, CiênlJias e Letras ae Natal -:- RGN.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83,. item n, da" Constituição e
tendo em vista Q que consta do Pr0cesso nv 671-68, do Ministério da Educação e Cultura, e
'Considerando que a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Natal,
agregada à Uníveraídade Federal do
Rio Grande do Norte, vem sendo' administrada e mantida pela própria
Univ-ersidade, COm recursos fornecidos
pela Diretoria do Ensino Superior, do
Ministério da Educação e Cultura desde o ano de 1966;
Considerando que essa medida foi
tomada para evitar o fechamento do
único estabelecimento de ensino superior no gênero, existente no Estado
do Rio Grande do Norte, Domo tudo
consta do Processo ns 231.436-66, do
Ministério da Educação e cultura;
Considerando' a inequívoca dísoostçào, demonstrada pelo Govêrno do
Estado do Rio Grande do Norte, de
doar' _à Universidade Federal do Rio
Grande do' Norte, mediante a competente escritura pública, Imóvel, móveis
e instalações destinados- ao seu funcionamento regular;
Considerando o .disposto nos artigos 49,' parágraro: único e' 69' do De-ereto-lei nv .53, de 18 .de. novemoro
de 1966, combinado com o artigo 59 do
Decreto-lei nc 252, de 28 de fevereir-o
de 1967, decreta:
Art. 19 • A Universidade Federal do
Rio Grande do Norte promoverá entendimentos Com o Govêrno do Estado daRia Grande do Norte para o
aproveitamento da Faculdade- "de FiIosorta, Ciências e Letras de Natal,
na organização e funcionamento da
Faculdade de Educação e Institutos
Básícos correlatos, dentre do nôvc
piano de estruturação da mesma Universidade Federal e de conformidade
corri as normas estabelecidas no D..."'-ereto-lei nv 53, de 18 de novembro de
1966, e Decreto-lei no 252, de 28 de
fevereiro de 1967.
§ 19 A mesma Universidade Federal
aproveitará o pessoal docente e ad-
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mínístratívo da Faculdade de Filoso-

-fia, Ciências e Letras de Natal que
se. fizer necessário à nova estrutura.çâo e receberá escritura pública de
doação' de imóvel, móveis e acessórios, a ser outorgada pelo Govêrnc
do Estado do Rio Grande do Norte,
para o.regutac runctonemento das novas unidades.
§ 2l? Fica fixado o prazo de noventa dias para a eíetrvacão das providências ora discriminadas.
Art .. 2l? Para ocorrer às despesas de
pessoal docente e aà.'ministrati vo e de
material da Faculdade de Fílesofía,
Ciências e Letras de Natal,' dentro do
.nôvo plano de sua estruturação à conta da Universidade Federal do R,io
Grande do Norte, o Mínístérío da Edu-cação e Cultura, por intermédio da
Diretoria do Ensino Superior, prestará
à mesma os recursos previstos espeoiríoamente no Orçamento Geral da
República.
Art. 39 mate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, !'~vo~
gadas as disposições' em contrário.
Brasília, - 11 .de março de 1968;
1479 da Independência e 80l? da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N9 62.381 MARÇO DE 1968

DE

11

DE

publica os índices de atualização monetâria dos eaiaríoe dos últimos 21
(oímte. e quatro) meses, na forma
estabelecida no Decreto-lei ns 15, de
29 de julho de 1966 e dá outras pro. vidências.

o Presidente da República, usando
<da atribuição que lhe contere o artigo
83, item II, da Constituição e tendo
.em vista O disposto no artigo 19 do
Decreto-lei nc 15, de 29· de julho de
1966, decreta:
Art. 1Ç> Para reconstituição dós salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelece no artigo 19 do Decreto-lei
.nv 15, de 29 de julho de 1966, serão
utilizados os seguintes coeficientes
.aplícáveís aDS salários dos meses cor.,
respondentes para os acôrdos coletivos de trabaiho ou decisões da .rustí,
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ça do Trabalho, cuja vigência term-ine
no mês de março de 1968.
Coeficiente
Mês
Março de 1966
1,e1
Abril de 1966
~; .
1,54
Maio de 1966
1,50
Junho de 1966
1,48
Julho de 1966
1;42
;
1,39
Agôeto de 1966
Setembro de 1966
1,36
Outubro de 1966
1,33
Novembro de 1966
1,31
Dezembro de 1966
1,30
Janeiro de 1967
.-.......
1,24
Fevereiro de 1967
1,22
Março de 1967
1,19
Abril de 1967
1,16
Maio de 1967 "
;.
1;12
Junho de 1967
1.12
Julho, de 1967
.
l,{19
Agôsto de 1967
;.. . . . . . . . . . .
1,08
Setembro de 1967
1,07
'Outubro de 1967
'....
1,06
Novembro dê 1967
1.05
Dezembro de 1967
1,04
Janeiro de 1968
1,02
Fevereiro de 1968
1,00
Parágrafo único" O salário real
médio a ser reconstituído' será a média arrtímétioa dos valores obtidos pela aplicação dos ooeficientes acima
nos salários dos meses correspondentes.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em vigor na data de. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de.19G8;
147l? da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Jarbas G. passarinho

DECRETO N9 62;382 ;.... DE 11
MARÇO DE 1968

DE-

Dispõe sôbre o Regulamento da· Superintendência do Desenvolvimento
da Região Centro-Oeste (SUDECO)

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem o
art. 83, item II da Constdtuíção e
oart. 22 doa Lei nc 5.365, de' 1" de
dezembro de 1967; e
Considerando a convemencia de
conferir caráter progressivo à regulamentação das atividades da
SUDECO, de maneira a permitir que
às normas vigorantes neste fase íní-
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oral possam ser subseqüentemente
aprimoradas e ajustadas ao desenvolvimento dos serviços, decreta:
Art. 19 Observado o disposto na
Lei nc 5.365, de 19 de dezembro de
1967, fica o Ministro do Interior au-

torizado a expedir o Regulamento
Provisório da Superintendência do
Desenvolvimento da Região centroOeste .(SUDECO), respeitado o seguinte:
I -r- a organização e o funcionamento dos serviços da SUDECO one-.
decerão aos principíos e normas estabelecidas no Decreto-lei nv 200, de
25· de fevereiro de 1967;
II - os quadros do pessoal, de
qualquer natureza, aSSIm como as tabelas de salários,' remuneração ou
gratificação estão sujeitos à prévia
aprovação do Presidente da República;
lU -r-_a Administração de Pessoal
obedecerá às leis, regulamentos e
normas em vigor, de natureza geral
ou especial, às recomendações expedidas ou aprovadas pelo Presidente da
RepÚblica, e à orientação normativa
do órgão Central do Sistema de
Pessoal (DASP);
IV - o Ministro do Interior manterá rigoroso contrôle sôbre as despesas .de custeio, e, especialmente,
sôbre os gastos de -pessoal, zelando
pelo cumprimento das recomendações da Presidência da República
quanto à restrição de admissões,
aproveitamento do pessoal já existente na Administracão Federal e
elíminaçáo progressiva de pessoal
ocioso (Decreto-lei nv 200-67 e artigo 15 da Lei nv 5.365-67);
V, ~.' na elaboração e execução de
seus planos e programas, a SUDECO
deverá atuar em intima arbículaçáo
e 'entendimento camas Órgãos dos
vários Ministérios que operam na
área, observando-se, quanto ao Planejamento setorial, a competência
dos .Mímstértos respectivos, e quanto ao planejamento geral de Govêrno, a competência do Ministério 'do
Planejamento e Coordenação Geral;
VI - a estruturação da Secretaria Executiva (Alínea g do art. 59
da 'Lei nc 5.365-67) far-se-á de forma progressiva, à medida que se desenvolvam as atividades da SUDECO,
remetendo-se cópia, dos atos' de es-

truturaçâo ao Ministério do. Planejamento e Coordenação Geral (Escritório da Reforma Administrativa).
Art. 29 O Regulamento a que se·
refere o art. 19 vigorará até que a
matéria seja regulada por decreto do.
Presidente da República.
Art. 3 9 O presente Decrete entrará
em vigor na data da SUa publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.
A. COSTA E SILVA
Hélio neurão
Afonso A. de Lima

DECRETO N9 62.383 MARÇO DE

DE 11 DE:·

1968

Dispõe sôbre a ecscessac de cuum-;
zação para o funcionamento e ou~
torga de linhas para as empresas
de navegação de longo curso, de
cabotagem, fluvial e lacustre e fixa
normas para a cassação de linhas
de navegação.

°

Presidente da República, no uso,
das atribuições que lhe confere o
art. 83 ns lI, da Consttturção e
Considerando que os artigos 81, 82
e 83 da Lei nv 5.025, de 10 de junho,
de 1966 e a legislação básica da Comissão de Marinha Mercante, deter-minam a competência desta para pro-o
cessar os pedidos de au torízaçâo para.
o funcionamento e outorga de linhas
às emprêsas de navegação de longo,
curso, de cabotagem, fluvial, e racustre;
Considerando que a boa execuçãodos referidos artigos e da legislação,
básica da Comissão de Marinha Mer-cante exige ampla regulamentação,
em que devem ficar perfeitamente
esclarecidos todos os aspectosenvolvidas;
Considerando que é índíspensàveí
reformular as normas relativas à.
concessão, suspensão e cancelamento
de linhas de navegação, de modo a
enquadrá-las, inclusive, nos precet-.
tos da Lei nc 5.056, de 29 de junho.
de 1966, que reestruturou o Tribunal
Marítimo;

Aros

Considerando que, para

a
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maior

'rapídez no processamento dos pedi-

dos e para melhor atender ao principio da descentralização, é conveniente que a autorização seja .rada
pelo próprio órgão disciplinador da,
navegação e encarregado do estudo
dos .processos;
Considerando, por fim, que a matéria versada nos citados dísposítívos legais diz respeito, Unicamente, à
navegação de longo curso, de cabotagem, . fluvial e lacustre, sem qualquer ligação com o principal objetavo da Lei nc 5.025, que é de, criar
incentivos à exportação, a regulamentação dos _mencionados artigos
.81, 82 e 83 da Lei nv 5.,025, de 10
de junho de 1966 e da legislação básica da Comissão de Marinha Mercante deve ser feit-a em separado,
decreta:
Art. 19 Cabe à Comissão de Marlnha Mercante, como órgão descen.tralizado do Poder Executivo e disciplinador da navegação brasileira, autorizar o funcionamento de emprê.sas de navegação de longo curso, de
cabotagem, fluvial e lacustre.
Art. 29 A autorização para o run-clonamento será concedida medíante resolução da comtssêo de MartLha Mercante, que vigorará a par.tir da publícaçâc do boletim respectivo no Diário Ojicial da União.
Art. 39 O pedtao de autorização,
dirigido .ao Presidente da Comissão
de Marinha Mercante, será instruido
.com os seguintes documentos:
a) _uma via dos estatutos, da ata
de eleição dos diretores, brasileiros
natos, e .da relação nominal dos acionistas, brasileiros natos, que compõem 60 % do capit-al social, de. acôrdo -com o artigo 83, letra õ, da Lei
nv 2.180, de 5 de fevereiro _de 1954,
quando se tratar de sociedade.
t» uma via do contrato .socíei e
da declaração de firma para as demais pessoas jurídicas;
c) prova de nacíonalídade dos 36.cíos, diretores e acionistas, observando quanto àqueles e êstes, o limite
previste na alínea "a" dêate artigo;
à) certidão do Tribunal Marítfmo
comprovando o registro como armador, se já possuir embarcação;
e) estudo econômico de rentabílí.dade prevista;
t) indicação da natureza da nave;gação e do trecho a explorar, forne-

cendo .as caracteristicas do navio ou
navios com os quais Inícrará as atividades;
g) se não possuir embarcações, esclarecer quando, onde e .como pretende adquiri-las, comprovando os
recursos de que dispõe .. ou disporá
para sua aquisição.
§ 19 A Comissáo de Marinha Mer-,
cante poderá, a seu exclusivo critério, 'autorizar, em caráter precàrío, o
funcionamento da pessoa jurídica
que, em principio, satisfizer aos requisitos legais e regulamentares para
operar na navegação de longo eur80, . de cabotagem, fhrvíal e lacustre.
§29 No prazo de 18 meses, a con-.
tar da oublícaçãc da autorização, o
armador' fará prova perante a Comissão de Marinha Mercante do
exercício regular de suas atívídades,
sob pena de ser declarada, "ex officto", a caducidade da autorização.
Art. 49 Qualquer alteração na distribuição do capital social ou das
pessoas que Integram a pessoa jurídica autorizada a funcionar como
emprêsa de navegação, de longo curso, de cabotagem, fluvial e lacustre,
deverá ser submetida a aprovação
'da Comíssão de Marinha Mercante,
que expedirá nôvc ato de autoriza-

cão.

§ 19 Se a modificação da pessoa
jurídica fôr, apenas, de uma forma
legal de constituição, seu runctonamenta independerá de nôvc ato, averbando-se a alteração à margem do
registro respectivo.
§' 29 Dentro do prazo máximo de
15 dias da alteração da pessoa jurídica, ou' de seus integrantes, deverá
ela requerer à Comissão de Mannha
Mercante sua' aprovação e expedição
de nôvo ato ou sua averbação, conforme a hipótese, oferecendo - uma
via do, instrumento, que ficará arquivado juntamente com os demais
documentos que instruem o processo
de autorização, soo . pena de ser declarada, de plano, a caducidade da
concessão .
Art. 59 Quando a exploração da
navegação de longo curso, de cabotagem, fluvial e lacustre fôr feita por
pessoa física, esta, além de comprovar sua condição de brasileira (artigo 140, números- ;r e II da Constituição), deverá satisfazer 00; requísttos
das letras d a f do Art. 39 dêste decreto.
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Art. 6Q. A Comissão de Marinha
Mercante organizará o registro das
autórízações concedidas, mantendo-o
atualizado.
Art. :7Q A cassação do registro do
armador .pelc Tribunal Marítimo importará, no .cancelamento automático
da autorização para funcionar na
"navegação de longo curso, de .c.bo-

tagem, -nuvíei e lacustre.
Pàrágrafc único. Para os efeitos
dêste artigo, o Tribunal Marttímo
comu.ocarà, .por ofício, à Comissão
de Marinha Mercante, 'a decisão de
cassação de registro do armador.
Art.8ç O armador, -tanto pessoa física. .como juridica.,deverá requerer-à
comissão de Marinha Mercante a
concessão de uma ou mais linha-s para
R exploração regular

da navegação

de longo, curso, de cabotagem, fluvial e lacustre.
Parágrafo' único. O pedido 'será
acompanhado, de certidão do registro dos, atos constitutivos do armador na Junta: 'Comercial ou sua 'Delegacía," com ,li prova da publicação
respectiva, quando obrígatórta
Art. ,99 Na concessão das linhas, a
Comissão de Marinha Mercante atenderá às condições que julgar convenientes ao: resguardo de ínterêsse
público, à melhor dlstríbutcào e aprl)~
veitamento da,praç,a oferecida, :10
maior rendimento e máxima economia dos's€.rviços, 'de modo. a assegurar.o. rápido, e. completo escoamento
das merçadcríaa. em cada põrto.
Art. 10. Antes de' conceder a linha,
a Comissão de Marinha "Mercante
poderá exlgfr do armador, 'pessoa rísica .ou jurídíca.. que apresente expcsição círéurisfancíada .sôbre as condições técnicas :e, financeiras para a
realização da, linbasolicitada, bem
como, do plano 'q.e navegação.
Art.' 11;'- -Deferlda a exploração regular de uma-ou mais linhas, o armador fica' obrigado a comprovar
junto à, Comissão' de Marinha Mercante; ·dentro -de ,180 (cento e oitenta) dias, o inicio da efetiva operaç~{) dos servíços.
Art;, 12., Não' provada! no prazo nxádo, "a "exploração da linha concedida, a Oómíssâo de Marinha Mercante poderá, e seu exclusivo critério, cancelar.' a linha,
.Art...)3. Paralísada, por qualquer
motivo não justificado, a exploração

da linha por prazo' igual, ou superiora' 90 (noventa) dias, a Comissão de
Marinha Mercante cancelará, automàtícamente;' a concessão da. Iínhs...
Art. 14. A concessão da linha ao
armador, pessoa física ou jurtdíca,
não tem o caráter de exclusividade,
podendo a Comíssâo de Marinha
Mercante, em caso de necessidade
comprovada, aíndâ que com a renrada de qualquer navio de sua linha
regular, efetuar ou raeerieretuar, em
caráter excepcional, o transporte de
quaisquer mercadorias, principalmente de, gêneros alimenticios.
Art. -15. Oonsiderar-se-âo suspensas tôdas as linhas das embarcações
do armador que tiver qualquer de'
suas embarcações suspensas do tráfego pelo Tribunal Marítdmu.
Art. 16: A linha será igualmente
suspensa, podendo, afinal, ser cancelada, se, instaurado ínquéríto administrativo ou policial contra . o armador, ficar provada a utilização do
navio pelo t-lróprio armador, preposto seu ou afretador, para a prática
de qualquer ato previsto em lei como
crime ou contravenção penal ou queseja lesivo aos ínterêsses da. j'aaenda Nacional ou da Comissão de Ma-.
rínha

Merc~nte.

Parágrafo únrco. A suspensão da
linha durará. até o julgamento uen..,
nitivo. da' ação _penal contra o arma..
dor, _salvo quando, desde logo, cancelada a concessão, na forma dêste
artigo.
Art. 17. A Comissão de Marlnha.,
Merc~tepoderá, em caso excepcícnal- e a seu exclusivo arbítrio, conceder licença para a embarcação ere,
tuar viagens --extraordinárias, -mas o:
números - destas _ não _e~cederá, para
cada embarcação, de três por ano"
devendo o armador justificar cada
pedido que' fizer.
Art. 18. A inclusão ou exclusão de
qu?-~_qu$:r ..pêJrto.' na escala constanteda linha de 'navegaçâovdo navio, só'
poderá 'ser _concedida . mediante sólicitação do armador, ou do seu bes-.
tante procurador, ao Representante
da. Comissão. de Marinha Mercante,
no pôrto' em "queio navio se .encon-.
trar, indicando as razões que a justlfíquem.
§' 1º A ü .Representante, da Comissão de Marinha Mercante caberá de"",
cídtr -__ sôcre o pedido,' transmtttnôo-o.
de. ímeãtajo, _ao .Departamento de

.e-ros

DO
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Navegação da Comissão .de Marinha
Mercante, ' quando, a .decísâo . resultar
no' seu deferímento..
§ - 29 O Representante indeferirá,
desce logo, a solicitação:
a) quando fôr pedido '0 retôrno do.
navio, em meio de sua linha de navegação;
b) quando o navio estiver transportando carga destinada a pôrto
cuja exclusão seja pretendida,
Art. 19..As embarcações de até. 50
toneladas de registro, providas de
propulsão mecânica, e as embarcações, sem propulsão própria, de até
100 toneladas de carga, quando empregadas em .qualquer atividade lucrativa barra afora, ficam isentas de
linha de navegação.
'
Parágrafc único~ São isentas de
linha de navegação as embarcações
empregadas Unicamente, na navegação 'do pôrto.
Art. 20. O contrato de armação; a
carta partida ou outro qualquer ínstrllmento que confíra . podêree .mrfi.'a
exploração ou. para administração da
embarcação, só ,será, apreciado pela
Comissão de Marinha Mercante se
acompanhado da respectiva, certidão
de averbação no Tribunal Marítiino.
4rt. 2L A Comissão de Marinha
Mercante, no uso da faculdadeprevista-no art. 82 da, Lein!? ,5.025; de
10, de junho de '1966, poderá exigir
da,'pe>%oa" jurídica: a, comprovaçâovde
tel"; capital mínimo realizado para
at~IJqer:. aos ,.s~rv:iç{)s." a, que sevpropõe':
Art. 22. ÀS, empresas 'de navegação.exístentes éconcedído o prazo de
I,Jum):, ano para que se enquadrem
nas exigênciaS deste decreto e da
Lelns 5.025, de' 10 de junho-de 1966,
prorrogável até 2 de dezembro de
1970; a critério da Comissão de Marinha Mercante.
Aft;~3. As infrações. às normas do
presente decreto serâoLprocessadas
na conformidade/ do, disposto no De"7"'
ereto-lei n93.100, de 7 de março :de
1941\ sujeitando-se, Inclusive, o Infrator, às multas nêle estabelecidas,
com .' a.. correção determinada pelo
Decreto no .56.803, de 2.7 de agôsto ,de
1965, independentemente das aplíca-,
ções de 'outras penalidades previstas
neste: decreto.
Art .. 24.0' .. presente decreto entràí-á em 'yigÇ)r,na" data. de sua pu-

blicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente o Decreto
nc 60.650, de 28 de ~bril de 1967.
Brasília, 11 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
.
A. COSTA E SILVA
Mário David Andreazza

DECRETO N9 62.384 MARço DE 1968

,DE 11 DE

Dispõe sôbre a fiscalização do trãneito nas rodovias federais, a. cargo do
Departamento Nacional de Bstradas de Rodagem, e dá outras providências.

O .Presidente da .Repúblíca, usando
da atribuição que lhe' confere o art.
83, item II da Constituição, e
Considerando as conclusões do Grupode Trabalho Interrúinísteríal, criadorpelo Decreto n 9 61.580, de 20 de
outubro de 1967, e alterado pelo' Deereto nv 61.'837, dei' 5' rlP rl,!,>?:p>mhro de
1967;
Considerando R.'conveniência; para
a administração: pública,' de 'definir" e
delimitar as áreas de jurisdição . e
atribuições de cada uma das entidar:deamantídaa pela União e com atua . .
çêo nas rodovias ,'federais; e,
Considerando a necessidade' de sis...;
tematízar. .as atividades de fiscalizaçâc do trânsito nas rodovias federaís,
de modo a evitar superposrçôes ou interpretações. cclídentes com as atíví-,
dades atribuídas a órgãos federaís.vdeereta:
'
'
Art. 1Q ,A fiscalização do trânsito
nas rodovias federais, para a verífica-.
ção. da observância dos preceitos de
facílídade, de corn,odida(je e de segurança do' trãnstto, éstípulados no Códígo.. Nacional de 'I'rânsítc e demata
leis é regulamentos em vigor, e da
competência exclusiva do Departamento 'Nacional de Estradas de Rodagem.
Parágrafo único. Além' das atribuíções previstas neste artígo.. ao Departemente Nacional de EStradas de Rodagem. compete, também zelar pelos
bens públicos situados na faixa ce do-.
mínío das .roctovías e, hem -rssím. ttacausar. 'no que se relacione cem o
trânsito, veicules pessoas ou animais.
na mencionada' faixa. '
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Art. 29 Para o desempenho- das
atríburções e fiscalização aqui definidas.o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem cíngtr-se-á às normas concernentes a trânsito e sua se~
gurança.
Art. 39 O órgão do Departamento
Nacional de Estradas
de Rodagem
com as atribuições. de .fiscalização do
trânsito será supervisionado pelo Departamento _de Policia _Federal, apenas no que, por qualquer forma, posse, interessar às diferentes atividades
de caráter preventivo e _ repressivo,
atribuídas por lei ao Departamento de
Polícia Federal.
Parágrafo único. O Departamento
de Polícia Federal exercerá, -m ca"..
ráter transitório e excepcional, o
contrôle geral do trânsito cm area ou
áreas
que ocorrerem situação de
calamidade públíoa ou convulsão interna, mediante prévio entendimento
com o Departamento Nacional de Es-tradas de Rodagem ou par determinação superior.
Art. 49 Serão atribuições específícas
do órgão do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, a que se refere o artigo. anterior:
a) zelar pela segurança do trânst...
to, por. meio -de constante vígtlâncta
ao longo das rodovias, de modo a pre-venir ou coibir quaisquer infrações 011
trensgressôe.. de leis, regulamentos e
posturas administrativas pertinentes
ao trânsito;
b)exercer completa vigilância para
evitar e reprimir atentadosoontra a
íntegrtdade-da rodovia,- de sua sinalizaçâo e das demais rnstaiacões localizadas na faixa de domínio da rodovia;
c) autuar, e impor multas e outras
penalidades previstas em leis, regulamentos e posturas
administrativas,
em decorrência de . infração ou trans-.
gressão a disposições pertinentes ao
trânsito, podendo, em casos especiais
defínrdos em normas próprias arrecadar, no ato da autuaçã-o, o valor da
multa respectiva;
d) adotar, com presteza, as medidas adequadas 'para assegurar a livre
circulação pela rodovia, notadamente
em. casos de acidentes;
e)
observar normas quanto a
apreensão de animais encontrados na
faixa de dominio das rodovias, bem
como quanto a sua manutenção, reg...

em _

tltuíção ou alienação em hasta pública, observadas as formalidades legais;
j) coletar dados estatísticos relativos 'a acidentes e - ainda outros ele-.
mentos peculiares ao trânsito rodo-viário;
g) reajizer, unicamente para auxiliar a admínrstraçâo rodoviária na
identificação das causas de acidentes,
exames periciais administrativos, bem
como auxiliar ou colaborar, quando
solicitado, -. nOS destinados à instrução
de inquérito policial ou processo judiciário;
h) prestar socorro
de emergência
às vitimas de acidentes nas rodovias
federais, e colaborar com as autoridades competentes na remoção dos
acidentados e dos 'veículos;
i) promover campanhas ccucatrvee
de trânsítc e participar em ídêntícas
campanhas ·promovidas .por entidades
públicas oficiais;
j), zelar pela observância das uísposiçõea legais, regulamentares ou admtntatratívas reguladoras do alinhamento, recuo.e gabarito das construções. à
margem das rooovras federais, ou
obras e instalações que possam interférrr ria sua segurança:
1) prestar informações ao público
sõbre rotetros, -trajetos. horártos.vdístâncías, condíçôes técnicas, estado de
conservação; recursos dísponíveís. ao
longo das rodovias federais, sôbre serviços regulares de transportes -rodoviários interestadual ou internacional
de passageiros, é sôbre trânsito em geral;
m) comunicar à autoridade
rodoviária competente as avarias ou ucnciências encontradas na rodovia que

g~a~m~O~F~rri~~~;rní~~~d::gd:a~~~

teçâc ao tráfego nesses casos de emergência.
§ 19 Para as fins do disposto no inciso "c;' deste: artigo, as autuações
por' infrações do CÓdigo Nacional de
Trânsito rar-se-ão por delegação
e
em nome do Diretor-Geral ou respectivo Chefe de Distrito Rodoviário FI::deraldo Departamento Nacional de
Estradas. de . Rodagem, aos _quais. cabe
aplicar as penalidades correspondentes;
,
§ 29 Na ocorrência de acidentes, em.
rodovia federal, o órgão físcalízador
do Departamento Nacional de Estra,das de Rodagém deverá, dar ímedíatc

481

ATOS DO PODER EXECUTIVO

autcrídades locais
'Conhecimento às
competentes, policiais ou Judiciárias,
para. os fins de direito.
Art. 59 Nos terminais ou estações
rodoviárias interestaduais
internacionais caberá -ao Departamento NBr
cíonaf de Estradas de Rodagem a físcalízação do _cumprimento, pelas emprêsas de transporte coletivo rodovíário, das obrigações contratuais, quanto à concessão, dentre as quaís horários, lotação, motoristas, Instalações
para confôrto e comodidade dos paa.sagetros, bem como outras vínculadas
à exploração do serviço, que não se
enquadrem no parágrafo. único dêste
artigo.
Parágrafo único. A fiscalização dcs
veículos de transportes rodoviários interestadual e internacional, quanto à
medidas de' segurança, estabelecidas
na legislação de trânsito,inclusive
equipamentos e acessórios, Ie que,
obrigatàriamente, devam tais veículos
estar munidos, cebe ao Departamento
'de Policia Federal.
.

ou

Art. 69 O Departamento Nacional
de -Estradas de Rodagem, mediante
convênio, poderá delegar a outros órgãos rodoviários, dos Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios,
como à Diretoria de Vias de _Transportes do Ministério do Exército, eom.-;
petêncía para a execução das atíví-.
dadea objeto do presente decreto.
Art. 79 Funcionará junto .'a cada
Distrito Rodoviário Federal do , .....
D,N,E.R., pelo menos uma Junta de.
'Recursos de Infrações, com as atn-.
buíções previstas no Código Nacional
de Trânsito e seu Regulamento, compostas de um Presidente, indicado pelo Conselho Nacional de Trânsito, um
'representante do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e outro dos: condutores de veiculas, escolhidos dentre nomes indicados pela
asscctacâo de classe respectiva, de
maior grau, em funcionamento na
unidade federativa correspondente à
'sede do Distrito.
Parágrafo' único. Os membros das
Juntas serão designados e dispensados, pelo Ministro de Estado dos
Transportes, devendo
a designação
fazer-se 'para o prazo de dois anos,
admitida a recondução.
Art. 89 O produto das multas r.pucedas por infrações à legislação de
trânsito cometidas nas rodovias federais constitui receita do Departa-

menta Nacional de Estradas de Rodagem (Decreto-leí nc 8.463, de 27 ce
dezembro de 1945, art. 21, "f") .
Art, 99 A' estrutura e 'competência
do órgão a .que se refere o art. 39, e
bem assim as atribuições do. respectr
vo pessoal, serão defínrdas em- Regulamento a ser elaborado, pelo MInistro dos Transportes, dentro do prazo 'de 60 dias, a contar da publtoaçâo
dêste decreto.
Art. 10. O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publícaçâc,
ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília 11 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da' Gama e Silva
Mario David- Andreazza

DECRETO N9 6'2.385 , MARÇO DE

DE 11 DE

19'68

Declara de utilidade pública o "Patronato Madre Mazzarello" com sede em Anápolis, Estado de Goiás.'
O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 83, rtem - II, da Constdtuíçâo . e
atendendo ao que consta do processo
M.J, 54.66'5, de HNJ6, decreta:
Artigo únioo._ E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei n9 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Reg:u-lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de mai-o de tsai, o
"Patronato Madr·e Mazzarello" com
sede e]11 Anápolís, Estado de Goiás:
Brasília, 11 de março de 1968;
1479 da Independência e 8'09 da
República.

A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETo N9 62. 38B -

DE

11

DE

MARÇO DE 19-68

Declara de utilidade pública. o "Educandário Padre José Pereira Coelho" com sede em pará de Minas.
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arü-,
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go 83, item II, da Constituição '"

tdg'c 83, item D, da 'Constitlllçj.O. di:·

atendendo ao que consta do preces-

ereta:

so M.J. 8;€r04, de 19157, decreta:
Artigo único. E' declarado de uti-·
lídade 'pública, nos têrcnos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, ccmbtnado com o .arbígo 19 do

Art. 19 As Inrraçôes à
i cgzsiacü li
açucareíra . serão. apuradas me-fíame
processo administrativo, que r-n a ''l.,rr
base a notificação,' quando Sf rratuide falta de recolhimento, ·IlOS:'-l'UZojf';
estabelecidos em lei, das con',i.-jt,"niçô>:'s
3, que se referem o artigo 3° "- seus
ÍI'cISoS e parágrafos, do Decreto rei
nv S08. de 28 de fevereiro de lJ6'i' co .ecsoue infração nos demais c:õ'.SQ5.

Regulamento aprovado pelo Decreto

nc 5-0.517, de
"Educandário
Coelho", com
nas, Estado de

Brasília,

2 de maio de 1961,.. o
Padre José Pereira
sede em Pará de MiMinas Gerais.

11 de

março

1479 da Independência
República.

de

196'3;

8'89

€

da

A. COSTA E SILVA

Luis Antcmio iia Gama

DECRETO N9 €-2.387 ,.....--.

e Silva
DE

11

DI;

MARÇO DE 1968

Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da -atríbuíçáo .que lhe confere o artigo 83, it-em Ir, da Constituição e
atendendo ao que corista do Preces80 M. J. 5.6'08, ce 19{;7,'decreta:
Artigo único .E' declarada. de utllídade pública, nos têrmoardo ar-tigo
1Q da Lei no 91, 'de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 1 9 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
ne 50.51'7, de 2 de maio de 196}. o
"Orfanato Nessa Senhora Auxíhadcra", com sede em Cachoeíra.vdo CácnpO,Esta,do de Minas Gerais.

Brasília, 11 de março de 1988;
147Q da Independência e SGQ da
República.
COSTA

E

SILVA

Luis Antonio da Gama e Silt1a·
DECRETO N.9 62.388 MARÇO

A~·t. 39 Nos casos de notnícacao ü
prazo, para a apresentação cie defesa
será de 20 (vinte) dias e nos demais
casos, de 30 (trinta) dias, cOD..t acoz,
da intimação feita nos própr.os cau-.

tos

Declara de utilidade pública o "01'tanato Nossa 'Senhora Auxiliadorn",
oom sede em Cachoeira do Caawpo,

A.

Art. 29 Ao autuado será facultada
a mais ampla defesa.

DE

12

DE

DE 1968

Dispõe sobre o processo de apuração
das infrações à legislação açucareira, por. falta de recolhimento das
contribuições referidas no Decretolei n9 S08, de 28. de fevereiro de
1967, edá outras -prooíâésunae,

o -Prestdente xta República, usando
da "a.tríbuíçâo que lhe confere o at-

Art. 49 Desde que apurada, raecn-.
ante -exame da escrita fiscal, A faJ~;:t
do recolhimento nos prazos Pl"f,ViSI'JS
em lei, das contrfbuíçôes a que se 1'efer-i o artigo 39 do Decreto-.. lei .i:.9 305\
de 28 de fevereiro de 1967,·[\, Fiscattzacao etc Instituto do Açúcar ';'.:0 Í\~
coaI notificará o Infrator a .fazer os
recclhímen tos devidos, no prazo. de20 (vinte) dias, acrescidos cta multa
de mora de 20% (vinte poreeno» _ (fel
a: apresentar, no mesmo prece, c--:s ;"8, .•
zões ele defesa.
~ 1Q Decorrido c-prazo a que ,::8 refere êi?te artigo, sem o recothímento
das contribuições devidas e da respectiva. multa, o Delegado Regional doInstituto do AÇÚCál' f': do é,koúl" ;..i;->n-,
tro de 8 (oito) dias, à vísta ctos etc-..
mentes constantes da notificaçã-o
e
ela rtetesa apresentada, julgará. e r1:-J":,
tífícacãc, impondo ao autuado () p~',~.
gamento das contribuições em atraso,
acrescídas da multa de!jO':'~ rcín-.
qüenta por cento), na forma do § zv,
elo art. 6Q , do Decreto-Ieí nv 308; cte
28 de fevereiro de 1967, detetmtnando, em seguida, a tmcüíata onscrtcão
da divida, ou julgará- ímproceôeute a
notificação, com
recurso "ex otfício", para o .Conselno Delíberatrvo.

§ 29 na decisão do Delegada Ri;gional do Instituto do Açúcar e .:\0
Aleool, que julgar procedente a nu-.
uncacêo e mandar inscrever a d~vif:a.,
caberá recurso para o .Consetbc Deliberativo, mediante .depósito da im...
portâneia da condenação, fix&,r..a '18forma. do parágrafo anterior.

ATOS DO PODER
§ 3Q O recurso a que se retere '- 09·'
rágrafo anterior deverá ser interposto 110 prazo de 20 (vinte) dias, co-itados da .data da intimação parael··
ência da decisão do Delegaria Regtcnal do Instituto do Açúcar e <::0 AJ-

coot.

§ ,49 No caso em que o. uccrroaoo.
dentro do prazo do recurso, .faça pro-va do pagamento das contrunucões cID.
atraso, acrescidas da multa de 30%
(trinta por cento),' o Delegado Regícnal do. Instituto do Açúcar, e do Alcool declarará extinta a acãn fl'SC'LL
providenciando o arquivamento do
processo.
-

de pagamento das
contribuições devidas e da. respeottve
multa, nos 'prazos a que aludem '.'8
paràgraros anteriores, o Delegado Regfonal-do Instituto do Açúcar:e r'o .4.1"·
cocl determinará a ínscrtçâo da dívida e encaminhará o processo ?
Procuradoria do Instituto tio Acúcar
e do Alcocl, para nns de. cobrauca i:.."
dícíal ,
§

~XECUTIVO

19 da Lei nc 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo P do

Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 5'Ü.517, de \ 2 de maio de 1961, o
"Patronato Santo Antonio", com 5-2-·
de em São José dos Pinhais, ES;:1do
do Paraná.
Brasília,
147'?

da

A. COSTA E

A.

CO.STA E SILVA

Luis Antonio da Gama

DECRETO

N\' 62.390

MARÇO DE

e sncc
DE 1:: DE

1968

Declara de utilidade púbtíca a
ciacao Feminina de Proteção
terniâaâe e' à Infância de
ba", corn sede em Curtttba,
do Porana,

,;AssO-"
cf, .Ma-·
CurttiEstado

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
83, item n,. da Constituição e ateu-.
dendo ao que consta do Processe
M.J, 3'8.243, de 19S7,decreta:
Artigo único. E" declarada de utilidade pública, nos têrcnos do artàgo
rv, da 'Lei .no 91, de 28 de agôsto de
1935, oombínadc com o art. 19 do
Regmamentc aprovado pelo Decrete
nv 50.51?, de 2 de maio de 1951, a
"Associação Feminina de Proteção à
Maternidade e à Infância de Ourrti-.
ba", com sede em cunttba.' Estado elo
Paraná.

Brasília, 12 de março de ] D68:
da Independência e 80° da
República.
",
1479

SILVA

Edmundo de Macedo Soares

A.

Hélio Beltrão

COSTA

E SILV.'I

Luis Antonio âa Gama

DE.GRETO N? 6,2.389
MARÇO'

12 de março de lS68;
Independência e 8D'i da

República.

5.'? Na falta

Art. 59 Das multas impostas por tôrça das notificações
prevístaa neste
Decreto caberá aos' fiscais notmcan-.
tes, nos termos de Iegfalaçâc em ~'j
gor, cota-parte igual
à devida 11 '3
casos de autuação.
ATt. 6° O presente Decreto entrará
em vígor na data de. sua tpublícaçào.
revogadas as disposíções~m cmtrúrio.
Brasília, 12 de março ele 1968;
1479
da Independência e 80\' ria
República.

·483

DE

12 DE

DE 1968

DECRETO NQ 62.391 MARÇO DE' 1968

DE

12

DE

Declara de utilidade pública o -Pa-.
tronato Santo Antônio", com ecüe
em São José dos Pinhais, .euaa» d-o
Paraná.

Dispõe sôbre a tísciüização mIL tonoratóríos da proâução de wusUtncias
tóxicas e entorpecentes, distribui-ção de amostras dêsse,s .produtos, e
aà outras providências.

O Presidente da'. República, usando
da atrtbuícâo que lhe confere o artigo 83, item li. da Conetítulçâc e
a tendendo ao que consta, d-o Processo M.J. 19.6'68, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de-utilí-.
dade . pública, nos têrmos do artigo

o 'Preaídente da .República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo83, ítem lI, da Coustrtuíçáo, dé·ereta:
Art. 19 Sem prejuízo da nscanaacüo
exercida pelos órgãos pl'ópriosdo 1.\'!:1-
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nistério da Saúde, cabe também : ao
Serviço de Repressão a Tóxicos e juntorpecentes do Departamento de Polt'da Pederal.. fiscalizar os laboratórios
que produzam entorpecentes ou substâncias capazes de determinar dependência física ou psíquica, controlan-.
do-lhes a produção, bem como 8, dís-

tr'íbuícãc de amostras a médicos e Cirurgtôes dentistas.
Art. 29' Os laboratórios que .produaam as substâncias a que se refere o
artigo anterior, ficam obrigados a fornecer ao Serviço de Repressão a Tóxicos e Entorpecentes do Departe,rnento de Polícia Federal, sempre que
por êle solicitado, a relação dêases
mensatprodutos, ínformando-Ihes,
mente:
I . .:. . . o mínimo de unidades produzi
das;
l i _ a indicação dos estabelecimentos para os quais foram rornecldas,
com especificação das quantidades
vendidas;
III - a relação das tamostras dtstrfbuídas, com os nomes e endereços
dos médicos e cirurgiões-dentistas ou
veterínártos que as receberam e
quantidades que lhes foram entregues,
art. 3º Os produtos, a que se rcfera o presente Decreto, só poderão
ser vendidos a estabelecimentos devídemente autorizados pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e
Farmácia.
Art. 4Q O Serviço de Repressão a
Tóxicos e Entorpecentes do Departamenta de Polícia Federal poderá requisitar, diretamente aos Iaboratórtcs.
para pesquisas de interêsse tecn 'co
pclíc.al, amostras de produtos controlados em leis, regulamentos ou POl'tarjas, como tóxicos, entorpecentes lJU
que sejam capazes de determinar dependência física ou psíquica.
Art. 5Q A importação, exportacào e
trânsito das 'substâncias a que faz I-eferêncía apresente Decreto, além do
contrôle exercido
pelas -rutortdades
sanitárias e alfandegárias, rfcarn condíctonadas, para sua liberação, ao visto da autoridade policial federal.
Art.6Q O presente Decreto entra
em vigor a partir de sua .publicação.

revogadas as disposições em C011 trá-rio.
Brasilia, 12 de março de 1968;
147º da Independência e 80'? da
República.
A.

'COSTA E SILVA

Lui6 Antonio da Gama e Silva

DECRETO NQ 62.392
-MARÇO DE 1968

DE

13

DE

Autoriza o funcionamento do tnsututo de Tecnologia de Governador
Valadares - MG.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constãtuíção e de
acôrdo como disposto no artigo 23
do Decreto-Lei nv 421. de 11 de maio
de 1938, e tendo ainda em vista o que
consta do Processo nv 45.884,- de 1967,
do Ministério da Educação e Cultura;
decreta:
ArL 1Q Fica autorizado o funcionamento do Instituto de 'I'ecnclogta,
de Governador Valadares, no Estado
de Minas Gerais, com as cursos de
engenharia metalúrgica, engenharia
mecânica e engenharia de operações
mdustrlada.
AIlt. 2° ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 13 de março
de
1968;
147Q da Independência e' SOQ da
República.
A.

COSTA E

SILVA

Tarso Dutra

DECRETO Nº 62.393
MARÇO DE 1968

DE

13

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fndação Técnico-EducaciOnal Souza Marques - GB.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
II do artigo 83 da Constituição, de
acôrdo com ° disposto no artigo 2J
do riecreto-térn- 421, de 11 de maio
de 1938, e tendo em vista o que consta
do Processo nv 20.000, de; 1966, do Mi-
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nísténo da Educação e Cultura, decreta:
Art. tv Fica autorizado o funcionamento da Faculdad-e de Filosofia,
Ciências" e Letras da Fundação 'I'eonico-Educacional Souza Marques, no
.Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
com os cursos de Física, Quimica,
História Natural, Ciências, Letras e
Pedagogia.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de suá publicação.
Brasilla, 13 de março
de
1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

4.024, de 20" de dezembro de 1961, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 21.422 de '1964, do Ministério da Educação e Cultura, 'decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Ciências Econômicas da Unrversídade Católica do
Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2° üate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brastlía. 13 de março de
1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

rureo

Dutra

Tarso Dutra

DECRETO N9 62.396
~MARÇO DE 1968
DECRETO N9 62.394
DE 13
MARÇO D:B; 1968

DE

13

DE

DE

Concede recànhecimento à Faculdade
de Serviço Social de Bauru - SP.

Declara de utilidade' pública a "Secieda-de Mineira de Ensino·Médico"
com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
n do artigo 83 da Constituição, de
acôrdo com o artigo 14 da Lei nv
4.024, de 20 de dezembro de 1961 e
tendo em vista o que consta do Processo n.c 35.288, de 1965, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19
E' concedido reconhecimento à Faculdade de Serviço Social
de Bauru, no Estado de Sâo Paulo.
Àrt. 2° ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

o Presidente da República, usando
na atribuição que lhe confere' o artigo 83," item 11, da Constituição e
atendendo ao que consta elo processo
M'. J. nv 39.824 de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da ~ei ne 91, de 28 d-e agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 50.517, de2 de 'maio de 1961 a
Sociedade Mineira de Ensino Médico
com sede em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.

Brasília, 13 de março
1479 da Independência
República.

Brasília, 13 de março
1479 da Independência
República.

de
1968;
e 809 da

de
1968;
e 809 da

A. CoSTA E SILVA

A. CosTA E SILVA

Tarso Dutra

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.395
DE 13 DE
MARÇO DE 1968
Conceàe reconhecimento à Faculdade
de Cíénciae Econômicas da. Universidade Católica do Salvador - BA.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhedonfere o item
Il do artigo 83 da Constituição, de
acôrdo com o artigo "14 da Lei .nv

DECRETO ,N'? 62.397 -DE 14
MARÇO DE 196:8

DE

Declara de utiliàade pública o Centro Espírita «Humberto de Campos"
com sede em Presidente Bemariies,
Estado de São Paulo.

O Presidente. da República, usando
da vatríbuiçâo que lhe confere" 0, artigo 83, item TI,da Constituição eaten-
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dendo ao que consta do processo M.
J. 11(1 12.832, de 190'7, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública. nos têrmcs do artigo
li? da Lei 91 de 28 de agõsto de 1936,
combinado com o artigo 19 do Regu-

lamento aprovado pelo

Decreto

nv

50.517, de 2 de maio de 1961, ooen-

tro Espírita "Humberto de Campos",

com sede em Presidente Ber,nardes,
Estado de São Paulo.

Brasília, 14 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da

República.
A. COSTÁ

dendo ao que consta do processo M.
J. 23.999, de 196:6, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública. nos têrmos do artigo
19 da Lei 91. de '28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo tv do Regulamento aprovado pelo Decreto nv
50.517. de 2 de maio de 1961. a "Santa Casa de- Mrsericórdía de Maringá"
com sede em Martngá - Estado do
Paraná.
Brasília, 14 de março de 1968;
-1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

E'SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.400 DECRETO N9 62.398

DE

14

MARÇO
DE

MARÇO ,DE 1968

Declara de utilidade pública o "Banco
de Olhos" com sede em Põrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

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

go 83, item lI, da Constituição e atendendo ao que consta do processo M.
J. 10.1,81, de 196:6. decreta:
Artigo único. E' declarad-, de utilidade pública, nos têrmcs do artigo
19 da Lei 91 de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc
50.517, de 2 de maio de 1961; o "Baú';'
co de Olhos" COm sede em 'Pôrto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 14 de março de 1968;
147l? da Independência e 809 da
República.
A. COSTA

E

SILVA

Luis Antonio da Gama e silva

DE, 14 DE

DE 1968

Cria a P Companhia do 349 Batalhão
de Infantaria, com sede em Macapa.

o Presidente da República, usando
das atribuições qu-e o Art. 83, item
n, da Constituição lhe confere e de
conformidade com o disposto no Art;
19 da Lei nv 2.851, de 25 de agôsto de
195,6, decreta:
Art. 19. E' criada a 1~ Companhia
do 349' Batalhão de Infantaria, .com
sede em Macapá - AP.
Art.," 29. O Ministro do Exército regulará, mediante atos complementáres, a execução pormenorizada e progressíve das disposíqôes dêste Decreto.
Art. 39. O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçãc,
j-evogadas as disposições em contrário.
Brasília. 14 de março de 1968;
1479 da Independência e, 809 da
República.

A: COSTA

E SILVA

Aurélio de- Lyra Tavares

DECRETO N9 62.399 --'- DE 14 DE
MARÇO DE 19'68

Declara de utilidade pública a "santa
Casa de Misericórdia de Maringá"
com sede em Maringá - Estado do
Paraná.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição e aten-

,------

DECRETO N9 62.401

-DE

14

~E

MARÇO DE 1968

Aprova o Regimento Interno do Ga~'
binete do Ministro do Trabalho e
Previdência S9cial.

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

ATOS DO PODER

go 83, item II, da Constituição, de-

ereta:
Art. 10. jraca
aprovado o Regimento Interno do Gabinete do Ministro -dO Trabalho e Previdência Social;
que com êsta baixa, assinado pelo Ministro de Estado do Trabalho e Prevídêncía Social.
Art. 2(1. O 'presente Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, .revogadas as dísposíçôes em
contrário.
Brasília, 14. de março de 1968;
147(1 da Independência e 800 da
República.
A.

COST1\ E SILVA

JarbasG. passarinho
Hélio, Beltrão
.Iceçimento do Gabinete do Ministro
do Trabalho e Previdência socuü,
aprovado pelo

DECRETO N' 62.401, DE 14 DE
MARÇO DE 1968

Art. 19. O Gabinete do Ministro
do Trabalho e Previdência Social
órgão de. assístênc.a direta ao Ministro 'de E'Sta.do - tem por finalidade
assisti-lo em sua representação política e social, incumbir-se das relações públicas e encarregar-se do preparo. e despacho do expediente pessoal do Ministro.
Art. 29. O Gabinete do Ministro
compreende:
a) Chefia
t» Subchefla -R' o
c) Subchefia -Bresilla
Art. 39. A Bubcheífa no Rio de

.Juneíro compreende:
a) secretaria
D) Setor de Recepção
c) Setor de Relações Públicas
d) setor Administrativo
e) Set-or de Telex
f) Portaria do Gabinete
Parágraf.o único. Enquanto não
.fôr transferido para·_ Braeilía o nú-cleo central do
Ministério (Lei nc
5.363. de 3'1), de novembro de 19,67),
.haverá na Subchefia-Río um 'funcionário previamente. designado- para
tratar dos assuntos afetos ao Setor
-de Assuntos Legislativos da suocnefia -Brasília.
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Art, 49 . A Subchefía em Brasília
compreende:
a) secretaria
b) setor de Assuntos Leglslattvos
c) Setor de Recepção
d) setor. de Relações Públicas
e) Setor Adm'nístratívo
j) Setor de Telex
g) Portaria do Gabinete
Art. 59. Compete à Chefia do Gabinete:
a)
dirigir, orientar coordenar- e
controlar as atividades afetas ao Ga"binete tomando às providências necessáras à sua perfeita execução;
b) estudar os assuhtos que lhe forem submet'dos pelo Ministro de Estado, cumprindo e fazendo cumprir ns
suas determinações;
c) praticar, em 'relação 005 servidores do Gabinete, os atos de administração de pessoal de acôrdo com a legislação e as normas vigentes:
d) propor ao Ministro de 'Estado a
realização de despesas a ca-rgo do Gabinete.
Art. 69, Compete às Subchefias:
a) dirigir as atividades dos Setores
a seu cargo;
b) executar as tarefas que lhes rorem confiadas pela Chefia do Gabinete e pelo- Ministro de Estado.
Art. 7 9 , observado o dispost.o neste DecretaR organização e atribuições dos órgãos do Gabinete, bem como dos funcionários que o integram,
serão aprovados por a to do M~nistro
de Estado.
Art. 89. Os integrantes do Gabinete do Ministro serão designados
por Portarta Mínisteríal.

Art. 9(1 Haverá em cada um dos Gabinetes, Rio e Brasilia, uma Assessorta
que será integrada por servidores designados pelo Ministro de Estado. cabendo aos Assessôres o exame dos
processos que lhes forem distribuídos.
Art. 10. O Ministro terá um .Secretário particular, que se íncumblrá
da correspondência estritamente particular do 'Titular da pasta,. da agenda de compromissos, _e de outros encargos' de natureza análoga, cometidos
pelo Ministro.
Arb. 11. A Chefia do Gabinete e
as subchertas terão, cada uma, um
secretário e tantos auxiliares quantos
necessários ,
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As Gratificações de Re-

presentação do .Gablnete obedecerão
às normas queregem a-matéria.
Art. 13. Enquanto não fôr transferido, totalmente, o Gabinete do Mínístro para Brasília as incumbências
previstas neste Regimento e que sejam da competência dos órgãos integrantes das duas
Sub chefias serão
executadas por aquéle que - receber o
encargo, na,' forma determinada "pelo
Chefe do Gabinete.

Art.

14. Os casos omissos serão

resolvidos pelo. Ministro de ESltado. Jarbas G. Passarinho.
DECRETO N9 62.402

DE

14

DE

MARÇO DE 1968

Ratifica o contrato de empréstimo
celebrado pela Unido Federal com
O' Banco lnteramericano de Desenvolvimento e dá outras _providên-

cias.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, nv II, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei r..umero 1.518, de 24 de dezembro de
1951, na Lei nv 4.457, de 2 de novembro de 1964 e no artigo 23 da Lei
n.v 1. 628, de 20 de junho etc 19,5-2,
decreta:
Art. 19 'Fica ratificado o contrato
assinado em 30 de junho de 1967
pela Umâo Federal, representada pelo
Sr. Ministro da Educação e Cultura,
como mutuária, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, relativo a operação de, crédito no montante de US$ 3.000,000, ou seu equivalente' em outras moedas, de que
trata o Decreto nc 60.897, de 23. de
junho de '1967, destinada ao" 'financiamento parcial de um programa de
expansão e melhoramento do ensino
técnico e industríal, com as cláusulas e condições dêle constantes, inclusive o compromisso geral e antecipado de dirimir por arbitramento
as dúvidas e controvérsias ocorrentes.
Parágrafo único. O Ministro da
Educação e Cultura poderá celebrar,
em nome da .Uníâo Federal, corivênío
com o Banco Interamerícano de Desenvolvimento para' regular a utilização dos recursos destinados à, assistência técnica- prevista no contrato
referido neste artigo.
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Art. 21' Fica a Comíssáo Especial
para a, Execução do Plano de Melhoramento e Expansão do Ensino Técnico e 'Industrial (CEPETD, criada
no Ministério da Educação e Cultura
pelo Decreto nv 60.462, de 13 de-mar-.
ço de 1967, autorizada a representara União 'Federal em todos os atos
relacionados coma execução do contrato referido no artagc. precedente.
Art. 31' O Ministério da Educação
e Cultura, íncluírá, na sua proposta.
orçamentária anual, as dotações necessárias à liquidação das, obrigações assumidas, na forma deste Decreto, pela União Federal. Além ...essas dotações corresp-noentes- aos valores que, constantes do cronograma
financeiro da execução do programa,
serão da responsabílídade da União
Federal, nos têrmos do co;ntrato ora
ratificado.
Art. 49 :Ê:Ste Decreto entrará em
vigor na data de sua- publicação, revogadas ~s disposições. em ~. contrário,
Brasília, 14 de março de 1968;
1479 da Independência e 80'" da
República.
A. COSTA E SILVA'
Antônio Delfim Netto
Tarso Dutra
Hélio eeurõo

DECRETO N9 62.403 MARÇO DE 1968

DE

14

DE

Cria o Conselho Consultivo da Indústria Siderúrgica (CQNSIDER).

O Presidente da República, usando
da atribuição que- lhe confere o artigo 83, item H, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica criado o Conselho Consultivo da Indústria Siderúrgica ....
(CONSIDER), órgão jurísdíclonado.
ao Ministério da Indústria e do Co'mérc!o, com atribuição de' estabelecer as diretrizes básicas do desenvolvimento da indústria siderúrgica nacional, coordenar e complementar os
estudos visando ao estabelecimento'
de um sistema de administração integrada das empresas siderúrgicas
nas quais o Govêrno tenha participação majoritária; e supervisionar os
programas de expansão e a política.
de comercialização e de preços da
indústria siderúrgica nacional.
Art. 29 O Conselho Consultivo da
Indústria Siderúrgica será presidido
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pelo Ministro de Estado da Indústria
e do Comércio e integrado pelos Pre"sídentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmíeo e do Banco do Brasil S. A. e por representantes das indústrias de. míneraçáo,
do carvão e da siderurgia privada:
§. 19 A Vice-Presidência do Ccnselho será exercida pelo Presidente do
Banco Na-cional do Desenvolvimento
Econômico.
S' 29 'Os representantes dos setores
da mineração, do carvão e da siderurgia privada serâo nomeados pelo
Presidente .da Repúbtíca, mediante
indicação do Ministro da Indústria e
do Comércio.
Art. 39 Partdciparâo do Conselho
Consultivo da Indústria Siderúrgica,
na qualidade de membros assessôres e quando convocados pelo Presidente do Conselho, representantes dos
Ministérios do Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda, dos
Transportes, do Instituto Brasileiro
de Siderurgia e os presidentes das
'emprêsas siderúrgicas estatais,
Art. 49 As empr-êsas siderúrgicas
em cujo capital o Govêrno tenha
participação
majoritária alterarão
seus estatutos de forma que os seus
Conselhos Consultivos passem a ser
integrados exclusivamente por membros do plenário do Conselho Consultivo da Indústrta- Siderúrgica, referidos no artigo 29 mediante indicação
do seu presidente, bem como pelo
presidente' da respectiva emprêsa.
Art. 59 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaílla, 14 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A., CosTA E SILVA
Edmundo·de MacedQ Soares

DECRETO NQ 62.404 MARÇO DE 1968

DE

15

DE

Declara estado de calamidade pública nas áreas dos Estados de- Minas
Gerais e Bahia, que especifica,
abre o crédito extraordinário de
NCr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros novos) e dá outras prootaencías.

o Presidente da _República, .no uso
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 83, item II, combinado com o
art. 64, § 29 da Constituícâo e tendo
em vista o que dispõem os artigos 41,
ítem UI e 44, da Lei nv 4.320, de 17
de março de 1964,
Considerando 'que é da competência da Umáo organizar a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as sêcase as
inundações de acôrdo com o item
XII do art. 89, da Constituição ao
Brasil;
Considerando que as ínundaçôes últimamente ocorridas em áreas do
Norte do' Estado de Minas Gerais e
do Sul da ;Bahia, causaram grave dano a bens, serviços e populações atingidas, de acôrdo com levantamentos
feitos por órgãos federais atuantes
"na área;
Considerando que aquela regrar, se
ressente ordínàrtamente da hostilidade dos fenômenos climáticos, cuja
repercussão é, tanto maior porquanto incidem sôbre uma organízaçãn
social ainda ecónômícamante deficiente;
Considerando que .é dever do Poder Executivo promover as medidas
de assistência às populações e áreas
.atingidas, cooperando com os Estados
e Municipios afetados;
Considerando, que se impõe a abertura de crédito extraordinário, nos
têrmog do ar-tigo 64, § 29, da Constituição do Brasil, e na forma estatuida pelos arts. 41, item IH e 44,
da Lei nv 4.320, de 17 .de julho de
1964, com Q objetivo -dc atender as
despesas para a prestação: de assístêncía sócio-econômica, requerida pelas círcunstâncías: decreta:
Art. 19 Fica declarado o estado de
calamidade pública nas áreas do Norte do Estado de Minas Gerais e Sul
do Estado da Bahia, compreéndídas
pelos Municípios afetados pelas ínun-dações Ultimamente ocorridas naquela
região.
Art. 29 :É: aberto ao Ministério do
.jntertor o crédito extraordinário de
NCr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros novos). destinado a atender -às
despesas com o socorro às populações, a execução de obras e serviços
de emergência nas áreas atingidas
pela-s inundações referidas. no artigo
anterior.
Art. 39 O Ministério poderá aplicar diretamente, ou mediante Con-
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vênia com os Estados, Municípios e
Autarquias, os recursos resultantes
do crédito extraordinário ora aberto.

DECRETO NQ 62.406 -

DE. 15 DE

MARÇO DE 1968

adjudicações

Declara de unuaaae pública a "oo-.
ciedaàe .de Assisténcia Mqd'ico--SÓcisü de Arçtiita", com sede e11i A1·çíríta, Estado de Minas Gerais.

letra "a", do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967.
Art. 59 O crédito extraordinário de

o Presidente .da República, usando da atribuição que lhe confereu
art. 83, item rr, da Constttuíçâo e
atendendo ao que consta do processo
l\!i. J. nv 57.025, de 1967, decreta:
Artigo único. Ê. declarada de c.cíhdade pública, nos têrmos do avtígc 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935.
combinado cem o artigo 19 do Regulamenta .aprovado pelo Decreto núme1'0 50.517, de 2 de maio de 1961, d.
"Sociedade de Assistência Médico-Seclal de Argírtta", com sede ec- Argtrtta, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 15 de março de _968;
1479 da Independência e 80 9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

AJ:t. 49 Aplica-se às

e aquisições realizadas com os reourS{)S e para os fins previstos neste - Deereto, o disposto no art. 126, § 29,

que trata êste Decreto será automàtrcamente registrado e distribuído ao
Tesouro Nacional pelo Tribunal de
Contas da União.
Art. 69 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1968;
1479 da Indepandêncía
República:

e

809

da

A. COSTA E SILV/l.

Antonio· Delfim Netto
Hélio eeu-aoAfonso de A. Lima

DECRETO

N9

62.407

DE

15 DE

MARÇO' DE 1968

DECRETO NQ 6,2.405
DF 111 DE
MARÇO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Associação das Obras Pavonianas de
Assistência", com sede em Vitória,
Espírito Santo.

o

Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o art.
,83,. item H, da Constituíçâo e atendendo ao que consta do Processo
M. J. 23.225, de 196,7, decreta:
Artigo único. É declarada de utilidade pública; nos têrmos do artigo
19 da Lei 91, de 28 de agôsto de. 1935,
combinado com o artigo 1Q do Regu-.
lamento aprovado pelo Decreto \Umero 50.517, de 2 de cmaíc de 1961.
a "Associação das Obras. vnvc-uánas
de Assistência", com sede em Vito-ria, Estado do Espírtto Santo.
Brasília, 15 de março 'de 1968;
147Q da Independência e 80Q- da
República.
A.

COSTA E

Sn.VA

Luis Antônio da Gama e Silva

Declara de utilidade pública a "associação de Proteção à Maternidade é
à Lnftmcia de São Miguel dos
Campos"> com sede em São ,Miguel
do.') Campos, Estado de Alagoas.

o Presidente da República, usandada atribuição que lhe confere o
artigo 83. Item II, da oonsutu-çac e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 57.612, de 1967, decreta:
Artigo único. li: declarada de unlídade pública, nos termos do artígu
1Q da Lei 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto mumero 50.517, de 2 de maio de 1961,
a "Associação de Proteção i Marernídade e à Infância de São Miguel
dos Campos", com sede. em São Miguel dos Campos. no Estado de Ala-.
goas.
Brasília, 15 de março de 1.968da Independência e 809 dá.
República.
A. CqSTA E Sn.VA
1479

Luis Antônio da Gama- e Silva
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TI-ECRETO N° 62.408
MARÇO DE

DE

15 DE

19613

Declara de utilidade y,ública a "xssccwçao Assistencuü Nossa Se12n<Jta
do Perpétuo
socorro do
Jardim
Paulistano",
com
sede em São
P~!dJ. Estado de São Paulo
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83. ítem II, da Ocasntuição €

atendendo ao que consta do processo
1\1. J. 1.432, de ~966, decreta:
Artigo único. É' declaraca o- utilidade publica, nos termos do artigo
1 ~ da Lei 9Lde 28 de agõsto de 1935,
combinado com o artigo 1Q do Reguíamento aprovado pelo Decreto cumero 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Associação Assistencial NOSSa Senhorado Perpétuo Socorro do 1a1'-·
cnm paulistano", com sede e-» Sac
Paulo, Estado de Sâo Paulo.
Brasílía, 15 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO

N9 62.409
MARÇO DE

DE

15

DE

1968

Declara de utilidade púülica a "Fundação de. Assisténcia Social de A nápoZis" (F.A.S.AJ,
com sede
em
Anapcíis, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
na atrtbuíçáo que lhe contere o art.
23, item H, da Constituição e "_LeU-·
dendo ao que consta ao processo
M. J. 52.261 de '1967, decreta:
Artigo único. E' declarada ne uu-.
da. au-íbuíçâo que lhe confere ,; ,"'..HIg·Ü'
I'" da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935.
combinado com o artigo 19 do':te-.guíamento aprovado pelo Decreto nu-.
mero 50.517, de2 de maio de :"'961,
.a "Fundação de Assistência Social .te
Anápoüs' (F.A.S.A.), com cede .em
Anapolts, Estado de Goiás.
Brasília, 15 de marco de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

~91

EXECUTIVO

DECRETO N.9 62.410
MARÇO DE 1968

DE

15

DE

Au'tOri.za a utilização de parte de ].:ró~
prio nacional, e àá outras 'providências.
·0 Presidente da República, usando
das atrtnuíçôee que Ine contere o artagc ;jJ., item Il, da Constituição e «e
acerco com o artigo 1.9 do Decretalei n.c 178. de 16 de fevereiro de 1967,

uecreta:

Art. 1.9 Fica o Ministério da In..
ctustna e ao Comércio autorizado a
perrníur a ínstaraçâc de uma Agencia
Postal 'I'elegrartca, do Departamento
dos Corretos e 'I'elégrarcs, numa area
ae, aproximadamente, 250 mz (duzentos e cinqüenta metros quadrados),
no andar térreo e na ala direita do
imóvel uenomínado "Editicio A Noi.te", de que trata o Decreto n.v 53.250
de ,12 de dezembro de 1963.
'
Parágrafo único. Obrtga.se 'o .reren.
do Departamento a efetuar, inteiramente por sua conta, as obras ne
adaptaçao qué se rízerem. necessárias
mediante plano previamente aprovado pelo Mmístérto da Indústria e do
Comércio, tornando-se nula a permíssãc, sem direito a qualquer índenízação, se fôr dada à referida área
do imóvel, nu todo ou em parte, utíIízaçân diversa, ou ainda, se houver
inadimplemento de cláusula do contrato, que deverá ser lavrado em livro
próprio, do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 2.9 Fica autorizada, também, a
cessão aD Banco do Brasil S. A. de
uma área de, aproximadamente, 250
m2 (duzentos e cinqüenta metros qua,
rtrados) , sítuaua no anuar térreo e na
ala direita do mencionado imóvel.
Parágrafo único. Aplicam-se a essa cessão tôdas as condições estabelecidas do parágrafo umcc d-o art.igu
anterior.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrario, especialmente as cons.
tantes do Decreto n.c 53.250 de 12
de dêzembrode 1 9 6 8 . "
Brasília, 15 de março de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.
A.

COSTA E SILvA

Antônio Delfim Netto
Edmundo de Macedo Soares
Carlos F. de Simas
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, Art. 29, A Fundação Nacional de.
IMaterial Escolar gozará de autonomia
adrmmstratdva e flnanceira,
Aprova o estatuto da Furuiaçiio :NaI Art. 39.0 prazo
de duração da
cional do Material Becolar
.
nrundaçao
Nacional
de
Material E;;eo(FENAME) e dá outras provid.ênilar será :i,ndeterminado.
cias.
I Art. 49 A FUndação Nacional do
o Presidente da República, usando Material Escolar, que· não terá fins
da "atrfbuíção que lhe confere o ar-. lucrativos, visará à produção e dtstrí-tdgo 83, Item-H, da Constituição e de
buição, pelo preço de custo, .do maacôrdo com o disposto no artigo 13 terial escolar e didático, contrto .mríc.
da Lei nv 5. 3~2,7, de 2 de outuoro "de
essím, para' a melhoria ,'iuant,itativa
11967, decreta:
;8
qualitativa, 'maior facilidade de
e utilização do referido ma-,
Art. 19 E'- aprovado o estatuto da , aquísíçâo
teríal ,
[Fundação Nacional do' "Material Escolar, -queêste acompanha, assinado
Art. 5º Entende-se, para os efeitos
pelo Ministro da Educação e cultura.
deste estatuto, por material escolar e
dídátíco:
I
Art. 29 Fica autorizada a transrea) cadernos escolares e blocos de
eêncta, para a Fundação rqaelonal do
papel diversos;
Material Escolar, do acervo da extinta Campanha Nacional de Mateb) cadernos de exercícios;
rial de Ensino.
c) peças, coleções e aparelhos para
o estudo das díversaa disciplinas dos
Art,31? As dotações orçamentártas
currículos escolares;
e os créditos destinados, no corrente
exercicío, à Campanha Nacional de
d) guias metodológicos
e manuaisMaterial de Ensino ou. à Fundação sôbre matérias ou disciplinas consà-Nacíonal do Material Escolar, serão
deradas .de maior interesse;
automattcamente dístríbuídos .ic Te"
I e) dicionários, atlas, enclcíopédias
souro Nacional, a fim de- que o Mie outras, obras de consulta;
nistério da Educação e Cultura, rej) material para o ensino áudiocebendo os recursos correspondentes,
'Visual .de disciplinas de cursos de
providencie a sua transferência à congrau elementar; médio e superior;
'ta da última entidade.
g) material em geral, de use freI
Art. 49 Revogadas as, rnspostções
qüente por alunos e professôres ,
em contrário, este Decreto -entrará
em vigor' à .data. de sua publicação.
Art. 6º Para a consecução dos objetivos previstos no artigo antertor, &,
Brasília, 15 de março de 1968;
1479 da, Independência e ,809 da
Fundação poderá :
República.
a) promover e coordenar. por SI ou
por terceiros, pesquisas e estudos, de
A. CbsTA E SILVA
âmbito nacional, que visem' ao levanTarso 'Dutra
tamento de dados sôbre a demanda
de material escolar 'e didático. bem
FUNDAÇÃO NACIONAL
come as condições do' mercado, a fim
DE MATERIAL ESCOLAR
de que as suas atividades de produção correspondam, de modo slstemàtico e organizado, às reais necessída-.
CAPÍTULO I
des do pais;
Da Sede, do Fôro e dos Fins
b) instalar .Representações Regrrrnaís e .Postos de distribuição de maArt. 19 A Fundação ::-;racional do
teríal escolar;
IMaterial Escolar (FENAMEJ, ínstituí-.
c) _promover convênio, contrato. ou
da nos termos da Lei nc 5 327, de 2 acôrdo com instituições .t.)ub1iras ou
de outubro de 1967, vincula-ta, ao Miparticulares, nacionais ou astràngeinistério, da Educação e Cultura- com u-as, sôbre assuntQsligados aos seus
sede e tôro na cidade do Rio P.Ja-:- 'in terêssea.
neíro, Estado da Guanabara, tem jud) :qromover a preparação' de posrisdição .em todo o território naci-onal
soal auxiliar 'e o "aperfeiçoamento e
e se regerá pelo presente estatuto.
DECRETO ·NQ 62.411 - DE 15 DE
MARÇO DE 1968

AlOS DO PODER EXECUPVC

especialização do pessoal técnico necessárto às suas atividades;
e) promover reuniões ou congressos.
cAPíTULO II

Do Patrimônio

Art. 79 O patrimônio da Fundação
Nacional de Material Escolar será
constítuído por:
I a) acervo da extinta .Campanna
tcactonat de Material de Ensino;
b) dotações orçamentárias e subvencões dos podêres públicos;
c) doações e contrtbutcões de entidades de direito público e prtvado
€ de particulares;
d) receita. da venda ou revenda de
material escolar e didático;
e)
rendas eventuais, inclusive as
resultantes de prestação de serviços.
Parágrafo único. Os bens e direitos
da Fundação Nacional de Material
.Escolar serão ultizados, apenas para
a consecução dos seus objetivos, permítída, todavia, a sub-rogaçao ,1<, 1JllS
e outros, para a obtenção de rendas
destinadas ao mesmo fim.
CAPíTULO III

Dos órgãos e da sua comoecsncui
Art. 89 São órgãos da Fundação:
o Conselho Técnico Consultivo;
o Conselho Físcal;
a Diretoria.
parágrafo único. -O Regimento mterno poderá instituir, na. estrutura
técnica 'ou administrativa da Fundação, o desdobramento dos crgâoa referidos neste artigo e ainda outros
necessários execução das suas atdví...
a)
b)
c)

ê

dades ,

Seção I

~

Do Conselho Técnico

consuiuxo

Art. 99 O Conselho Técnico C0Il-.sultívo compor-se-á de 3 (três) membros, com igual número de suplentes,
designados pelo Ministro, além do DiTenor-Executivo, que representara o
Ministro da Educaçâo e Oultura.,
Parágrafo único: O suplente subatdtuírá o membro do Conselho, em
suas faltas e impedimentos.
Art. 10. Os membros do Conselho
Técnico Consultivo exercerão manda-o
tos por 3 (três) anos.

Art. 11. Os .servícoa prestados pelos membros . do Conselho Técnico
Consultivo serão considerados de caráter relevante.
Art. 12. O Conselho Técnico C01:sultívo reunir-se-á,' por convocação,
com a presença de 2 (dois) membros,
no mínímo, ordínàríamente, uma vez
por mês" e, extraordínàrtamente,
quantas vêzes forem necessáríaa.
Art. 13. As decisões .cio Conselho
Técnico Consultivo terão a forma de
resoluções .
Art. 14. Perderá o mandato o
membro do Conselho que faltar. s-un
justificação, a 3 (três) reuniões consecutivas.
Parágrafo único. Em caso, de vacâncía, o Conselheiro que fôr deslgnaao, em substlturção, completara o
período restante do mandato.
Arü. 15. Ao Conselho Técnico Con-.
sultívo compete:
a) propor a conceituação .da política nacional de produção e: distribuição do material escolar e didático:
b) aprovar o plano de atividades e
o orçamento propostos pela Diretoria,
e zelar pOr sua execução:
.
e) aprovar anualmente o o-çamento-programa e a programação financeira da Fundação;
d) autorizar as alterações do orçamento, propostas pela Dirtoria:
e) aprovar o Regimento Interno da
!Fundação, apresentado pela Diretoria;
f) aprovar o plano d-e organização
dos serviços. básicos da Fun-Iaçâo e a
estrutura dos seus órgãos, encamtnhadospela Diretoria;
g) manífestar-se sôbre a organização do quadro do pessoal, t-ansformacão e criação de funções, r.rttérlos de
'contratação e dispensa, níveis de remuneração, melhorias salariais, .bem
como sôbre os requisitos necessários
para a desígnaçâo dos chefes;
_h), opinar sõbrc a tabela numérica
de empregos de pessoal u-aoauusta,
submetendo-a: à aprovação do. Ministro da Educação e Cultura.
i) . aprovar as normas sôbre a administração e aquísíção do material,
obras e contratação. de serviços a se-rem propostas pela Díretorta.;
j) autorizar a Diretoria a praticar
atos relativos a bens patrimoniais, da
Fundação:
.l) autorizara aquisição, hipoteca,
promessa de venda ou compra, cessão,
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locação, arrendamento, alíenacâo ou
qualquer outra operação rei ativa a
imóvel;
m) autorizar a realízaoâo ele empréstimos, ouvido o Conselho Fiscal;
n) homologar acôrdos, contratos ou
convêmcs de âmbito nacional ou internacional;
o) fixar as taxas-teto uermttldaa
para a distribuição - de obras e material, a título de relações públicas;
p) opinar- sôbre o relatório das atovídades anuais da Fundação apresen-.
tado pela Diretoria, encaminhando-o
ao Ministro da Educação P, Cultura;
. q) deliberar, à vista do parecer do
Conselho Fiscal, sôbre as contas prestadas anualmente pela Diretoria. A
rejeição destas importará BC, substítuíção do Díretor-Executtvo; assegurando-se a este ampla - defesa, sem
prejuízo de sanções penais, quando
fôr o caso;
1') _ opinar sôbre
os casos' omissos
neste Estatuto, para decisão do Ministro de Estado, e -pronunciar-se sôbre os assuntos oue lhe forem submetades . pela Dire-toria.
Art. 16. Nas deliberações do eTC
da voto pessoal,
terá o de desempate.

c presidente, além
seção II -

Do Conselho Fiscal

Art. 17. O Conselho Fiscal tem por
finalidade acompanhar e ttsc.alizar a
gestão financeira da Fundacáo zelando pelo bom e regular emprêgo
dos seus recursos.
Art. 18. O Conselho Plscer será
composto de2 (dois) memaros, repre..
eentantes do Ministério 'la, Educação
e Cultura. e de 1 (um) Contador .mdicado pelo Conselho Técnico Consultivo, havendo igual número de su-plentes.

Parágrafo único. O Suplente substitui o membro do Conselh-o Fiscal,
nas suas faltas e imped'mentcs.
Art. 19. A 'designação dosmembras do Conselho Fiscal, e dos seus
suplentes, será feita pelo Ministro da
Educação e Cultura, ao qual eaber
escolher ainda o. Presidente
á

Art. 20. Os membros' 10 Conselho
(Fiscal prestarão serviços sem ônus
para os cofres públicos.
Art. 21. O Conselho Fiscal reuntrse-á, ordinàrlamente, sempre que conwocado pelo 'seu Presidente.

3:"XECU:rIVQ

Art. 22. Os membros do Conselho)
Fiscal exercerão o mandato por 3:
(três) anos.
Art. 23. Ao Conselho l.<,is(;al compete:
a) examinar as contas upresenta-.
das anualmente pela Diretoria, podendo procedera diligências prévias,
e solicitar esclarecimentos ou ejemen-.
tos de prova, encaminhando-as. com
parecer -conclusívo. à deliberação do,
Conselho Técnico Consultivo;
o) opinar sôbre
a : realização de
de s p e s a s extraordinárias propostas
pela Diretoria, dentro dos recursos
disponíve-s ;
c) . opinar sôbre o orçamcn-o anual
e plano de COn tas;
â)
exercer fiscalização
sóbre 6,5
servícos de contabilidade e tesourane
da Fundacâo, tendo acesso aQ.3 livros
e documentos relacionados com tôde,
a administração financeira;
e) examinar e emitir parecei' sõbre
balancetes mensais das ecntas:
j) examinar e emitir parecer sôbre
as propostas de aquisição <1.e imóveis,
hipoteca, promessa de comera cu
venda, locação, nrrenoamento." adenacão e outros atos relativos a ímóvals ;
• g) emitir parecer sôbre os assuntos
de natureza contábil e financeira que
lhe sejam submetidos pelo Du-etor
Executivo ou uelo Conselho Consultivo.
-

Seção III -

Da Diretoria

Art. 24. A Diretoria será exercida
por um Diretor-Executivo, qUe presidirão Conselho Técnico Consultivo
como representante do Ministro da
Educação e Cultura.
Art. 25-. O Díretor-Bxecutívo será
designado pelo Ministro da Educação
e Cultura.
Art. 26. O Díretor-Executívo t.ra-.
balhará em regime de tempo integral.
Art. 27. Como órgãos auxlliarea da
Diretoria, funcionarão a Assessci'ía
Especializada e. o Corpo de Oonsuitor'es Técnicos.
Art. 28 - A Diretoria !,úr:-l úma
administraçã-o intermediária" constí.,
tuida por escolha do D i r e t o r-~~xe

cutívo.
Art. ,29. A Diretoria desígnarn órgãos- representativos,
denominados
Representações Regionais, a serem
1
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instaladas nos principais centros fisíográfícos do Pais.
Art. 30. Os Representantes Regionais serão designados pelo DiretorExecutivo, com a aprovação do Conselho 'Técnico Consultivo.
Art. 31. Compete ao Dlretor-Exe-

cutívo:
a) orientar, dirigir, .supervísícna;- e
coordenar as atividades d'l Fundação;
b) promover a criação, transformu-.
çâo. transferência ou extdnçáo de seteres de trabalho, representações 1egfonais e postos de distribuição;
c) representar a Fundação,' em Juizo . ou fora dêle, podendo, inclusive,
delegar podêres e ccnstttulr mandatári-os;
d)
admmístrar o patrímônfo da
Fundação;
e) receber bens, doações ç subvenções destinados à Fundação,
f) movimentar os recursos da Fundação;
g) 'celebrar, com a homologação doConselho Técnico Consultivo, convênios, acôrdos e contratos eO!11 outras
instituições de qualquer natureza sôbre assunt-os de ínterêsse da Fundação;
h) prepor ao CTC, quando íôr LI
caso, as modificações do orçamento
em vigor;
i)
firmar contratos, promover e
aprovar concorrências e 'coletas de
preços e autorizações conseqüentes
para despesas e pagament-os;
í)
encaminhar, mensalmente, ao
Conselho Fiscal, os balancetes das
contas;
.
.
n encaminhar. até o último dia domês üe. março, ao Conselho Fiscal, os
balanços e prestação de contas relativas .ao ano anterior;
m) elaborar as tabelas de pessoal,
observadas as disposições Jegels vigentes;
n) autorizar a admissão, movímentação e dispensa do pessoal técnico,
administrativo e auxiliar, necessários
à realização das a tívída.ríes prcgramadas, bem como a-rbitrar-lhes vantagens de acôrdo com as normas
apro-vadas;
. o) designar, credenciar e dispensar
Representantes Regionais e Encarregados de Postos de Dístrfbuíção;

EXECUT:;:VG

p) solicitar sejam postos à .disuostçáo técnicos do serviço público ê das

autarquias e scctedades de eccncmia
mista;
q) expedir portarias,
Instruções e
ordens de serviço necessárias ao funcionamento da Fundação;
r) conceder diárias, ajuda. ce custo
e requisitar passagens para o pessoal,
quando s a Iccomcver em objeto de
serviço; ,
s) solicitar ao Ministro la Educaçào e Cultura. a designação de seu
substituto eventual;
t)
assinar cheques e ordens relativas 2, movimentação de Iundcs:
u) estabelecer o plano de organização dos serviços básicos da Fundeçâo
e a estrutura dos seus órgãos, cubmetendo-os à aprovação '.10 Conselho
Técnico Consultivo.
v) designar os seus assessores e ;111xlhares imediatos, bem como os r,h':'"

res e respcnsaveís PO,,' setores ce f-a-

balho;
x) delegar competência.
CAPÍTULO IV

Art.. 32. Todo o pessoal adnrincc
na Fundação Nacional de Materral
Escolar estará sujeito ao l".'gi11l2 na
Consolidação das Leis do Tl'8.J}8,:~'!O
Parágrafo único. A adrníseàc ~'10
quadro de pessoal será feita mediante contrato, após a habíhcecâc por
meio de provas ou de provas c.e títulos, a critério de Conselho Técnico
Ccnsultívo.
Art. 33. Os servidores em exe:__ cicio
na extmta CNME, cujos serviccs terem julgados dispensáveis pel? Dtretorta da Fundação, serão f'..presentados aos órgãos de pessoal dos respectivos Ministérios ou Autarcu.as,
continuando, em exercício os coemais,
com os direitos' e vantagens inerentes
à sua condição.
Art. 34. A remuneração do DtretcrExecutivo será fixada velo Mimstro
de Estado.
Art. 35, A Fundação terá o mesmo
tratamento assegurad-o,Plela .legislaçãoaos órgãos de admínlstráçáo federal direta, no que se retere às La-rifas postais e telegráficas. '
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Art. 36. A Fundação devere. provi-

dencíar, dentro de 60 dias, a elaocraçâo do seu Regimento Interno.
Art. 37. Até que seja baixada. o
Regimento do que trata o artigo anterior, os serviços da Fundação e o
regime do seu pessoal serão regulados,
TIo que couber, pelas disposições nurmatívas da antiga Campanha Nacional de Material de Ensino.
Art. 38. Extinguindo-se,pol." qual-quer motivo, a Fundação Nacional de
Material- Escolar, seus bens serão. incorporados ao Patrimônio da União.

art.. 39. O presente estatuto po'dera ser alterado, no todo ou em
par-te, por iniciativa do Dtretor-Executívo ou de qualquer dos membros
do Conselho Consultivo.
§ 19 O Conselho Técnico Consultivo, convocado para tomar conhecimente .da . proposta, resolverá, prelãmínarmente, pela maioria dos votos
presentes, se.o assunto deverá ser objeto de deliberação, e marcará, no
caso afirmativo, nova reunião para
discutir e votar a emenda 0.1 a "revtsão.
§ 29 A aprovação da emenda ou da
revisão dependerá de voto de doia
têrços da totalidade dos membros
Art. 40. Na admíssâo de pessoal,
ãnclusíve de natureza eventual ou para prestação de serviço eepecíál retribuído mediante recibo, úa. realização de qualquer tipo de congresso ou
reunião, e na celebração de convênios,
acordos ou con tratos, deverão ser observadas, sempre, as normas estabe'lecidas nas Portaríaa Mínísterlats DÚ":
. meros 519, 25 e 71, respeccívamente,
de 19 de setembro de 1967, 17 e 30 de
janeiro de 1968, e suas modíttcações .
Brasília, 12 de março de .1968;
,1479 da Independência e 809 da
República.
Tarso Dutra

DECRETO N9 62,412

DE

15

DE

MARÇO DE 1968'
Delega ao, Ministro. de Estado do Planejamento e Coordenação Geral a
comoetencia 'prevista' nos artigos
11· e 13 da Lei nv 2: 613, de 23 de
setembro de '1955.

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

artigo 83, 'item II da Constituição e
nos têrmos do artigo 12· do Decretolei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica delegada ao Ministro
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral a competência prevísta noa-ertrgoa 11 e 13 da Lei ne 2.613,
de 23 de setembro de 1955, relativamente à aprovação dos orçamentos
gerais do Serviço Social da Indústria (SESI), do Serviço Social do Comércio (SESC) ,I' do Serviço Nacional
de APrendizagem Industrial (SENAI)
e do Serviço Nacional de Aprendíza-.
gero Comercial (SENAC).
Art .. 29 mste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A, COSTA E SILVA

Jarbas G.

Passarinho

Hélio Bettrão

DECRETO

N9 62.413
MARÇO DE 1968

DE

15

DE

Aprova o Regulamento do Serviço
Atuarial do Minis.tério do Trabalho
e' Preouiémcía Social e, dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento do Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho e-Prevídêncía Social, que a êste acompanha e vai assinado pelo Ministro de Estado.
Art.: 29,0 presente Decreto entrará
.em vigor na dat.a de sua publicação,
revogadas as disposições emvcnntrário.
Brasília, 15 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILV?Jarbas, G.' Passarinh,o
Hélio, Beltrão
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REGULAMENTO DO SERVIÇO
ATUARIAL
CAPiTULO I

Da finalidade

!\rt. 19 O Serviço Atuarial (S.AT.),
errado pelo Decreto-lei nv 3.941, de
16 de dezembro de 1941 é órgao do
Mínístérto do Tl'abalho' e Prevídênela Social, subordinado diretamente
ao Mtnístro de Estado, integrando o
sistema da previdência social, Como
órgão de controle técnico-administrativo, conforme estabelecem os artigos 69 e 24, do Decreto-lei nv 72, de
21 de novembro de 1966, e na forma
dos artigos 263 e 264 do Regulamento-Geral da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nv 60.501, de 14
de março de 1967, competindo-lhe especialmente:
'
I - estabelecer as normas técnicas
que devem reger as atividades e operações da previdência social, no campo atuarial;
H superintender, tàcnícamente
como 'órgão de cúpula do sistem~
atuarial, a execução dessas normas
no. Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS;;
III - estudar, para a Secretarta

~el~l~çaem~~to~O~~oI~esti~~~~ ~;~~~~a;i

de Previdência Social e rever os cálculos de custo de riscos e desj esas
administrativas a serem observados'
IV - examinar, para a Inspetoriá
Geral de Finanças, sob o aspecto
atuarial, os balanços do Instituto Nacional de Previdência Social.
V - colaborar com o Departamento Nacional de Previdência Social
(DNPS) na elaboração do Plano de
custeio da Previdência Social;
VI - elaborar as ínatruçôes, a serem baixadas pelo Ministro de Estado, para a concessão do reajustamento dos benefícios em manutencâo no
Instituto Nacional de PreVIdência
Social, na conformidade dos artigos
107 e 109 do Regulamento-Geral da
Previdência Social;
VII - elaborar os índices previstos
no § 19 do art. 59 do Decreto número 60.466, de 14 de março de 1967,
a serem fixados pelo Ministro d.. Estado, para a "atualização das COntribuições concedidas pelo Instituto Nacional de Previdência Social em favor de outras entidades ou Fundos;
VIII - promover e realizar, para
o Ministro de Estado, estudos de ca-

rátergeral ou específico, necessários
ao estabelecimento de bases e previsões econômicas, financeiras e demográficas,' no âmbito de suas atribuições;
IX -r-" promover, em colaboracao
com o Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, os
estudos médico-atuariais necessartos
à aplicação da medicina do trabalho'
X - servir de órgão consultivo
poder público em assunto técnicoatuarial;
Xl - promover o desenvolvimento
da _técnica atuarial no pais e rüvulgar, pela maneira mais conveniente,
estudos e trabalhos de técnicos nacionais e estrangeiros;
XII, - manter Intercâmbio com as
repartições e instituições de atuária
nacionais, estrangeiras e internacio~
naís, fazendo-se representar, auando
devidamente autorizado, em co-ngressos e conferências nacionais ou internacionais.
Parágrafo único. O S. At. poderá
prestar assistência técníco-atuartar a
repartições autárquicas ou sociedades
de economía mista, pela forma a ser
estabelecida em COnvênios assinados
pela autoridade a que estiverem subordinadas e pelo Ministro do Trabalho e Previdência Scctal ,

ct;

CAPiTULO

II

Da oTganização
Art. 29 O S.At. será dirigido por um
Diretor nomeado em comissão pelo
Presidente da República e compor-c.
se-á de:
I ~ Seção de Estudos e Pesquisas
(SEP) .
a) Turma da Apurações.
If Seção de Seguros SOCiaIS
(SSS)
a) Turma Médico-Atuarial
III - Seção de Assistência Social
(SAS) ;
IV - Seção de Documentação 'I'écnica (SDT);
V - Seção Administrativa (S. AIj.J
a) Turma de Pessoal;
b) Turma de Material;
c) Turma de PUblicação;
d) 'I'urma de Comunicação.
Parágrafo único. Cada Seção terá,
Um Chefe, designado pelo Diretor, de-
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vendo a chefia das quatro primeiras
Seções acima indicadas recair em
atuário ou ex-atuário do quadro do
MTPS.
Art. 39 O B.At. terá assistência de
Um Conselho Atuarial te .At.) , órg-ão de deliberação coletiva, presídíuo
pelo Diretor do S.At. e constituído

de quatro atuárros.. chefes de seçao
do mesmo serviço e de quatro 8..i7..ários designados pelo Ministro de. Estado.
Art. 49 O Diretor do S. At.

terá

Um secretário, um assessor técnico l~
um assistente administrativo, designados dentre os servidores do quadro
do MTPS.

Art. 59 O C.At. terá um secretario a ser designado pelo Presidente,
dentre os servidores do quadro do
MTPS.
Art. 69 O Diretor do S. At. aará
escolhido dentre os atuários do TiUdro permanente do MTPS ou dentre
Os membros do Conselho Atuarial
que contarem, pelo menos, dois anos
de exercício na respectiva série de
classes ou na função de membro do
Conselho Atuarial.

Parágrafo único. Haverá sei-ipre
servidores previamente designe. _,03
para as substituições de que trata
êste artigo.
CAPiTULO V

Disposições Gerais
AJ:t. 10. Mediante Instrucôes de
serviço do Diretor ou dos Chefes de
Seção poderão ser criados grupos de
trabalho para melhor execução das
encargos.
AJ:t. 11. Os trabalhos realizados
pelo S. At , poderão ser pubhcauos a
critério de seu Diretor ou mediante
autorização dês te.
Art. 12. As dúvidas surgidas la
aplicação dêste Regulamento s-rão
dirimidas pelo Ministro de Estado.
art. 13. As atribuições do Se-viço
Atuarial, constantes da legislação em
Vigor, serão distribuídas pelas Seoóes,
de acôrdc com o que dispuser o Regímen to Interno.
Art. 14. O presente Decreto ent-ará
em vigor na data de sua pubhcaçào,
revogadas as disposições em contrário. - Jarbas G. t-assarmno.

CAPiTULO IH

Da Competência das Sessões e Atri-

buições do pessoal

Art. 79 A competência das diversas Seções, que compõem
S. At.,
bem como as atribuições e ° regtme
de pessoal do mesmo Serviço, será
definida no seu Regimento Interno,
aprovado pelo Conselho Atuarial.

°

CAPiTULO IV

Do Horário e do Ponto
Das euostituiçóes

Art. 89 O horário normal do trabalho será o estabelecido, para a generalidade das repartições públicas
federais, salvo conveniência de serviço, a critério do Diretor.
Art. 99 Serão substdtuídos, automàticamente, em suas faltas e ímpedí.,
mentos eventuais:
a) O Diretor, por um dos Chefes
de Seção de sua indicação, designado
pelo Ministro de Estado;
b) Os Chefes de Seção por servidores indicados por êles e designados pelo Diretor.

DECRETO N.9 62.414

DE 15 DE

MARÇO DE 19-68

Dispõe
sobre a reestruturação da
universidade Federal Fluminen:se.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Oonstdtulçâo, em
cumprimento ao disposto no artigo 6.9
do Deereto-Iei n.s &3, de 18 de: novembro de 196:6, e no art. 13 do
Decreto-lei n.c 25'2, de 2:8 de fevereiro
de 19,67, tendo em vista o que consta
do Processo OFE n.c 5'1--ti8, do ;vlinistério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.9 A Universidade
Fe·deraI
Fluminense passa a constituir-se de
vinte unidades de estudos básicos e
de aplicação.
§ l. Q O sistema comum a que se
refere o artigo 2.9, item lI, do Decreto-lei n.c 53, de 18 de novembro
de 19,6'6, será formado pelos segurntes
ínstatutos . e faculdades:
a) Instituto de Matemática;
b) Instituto de Física;
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Instituto da Química;
Instituto de Geociências;
rn-tuuto de Biologia:
j) Instituto de Ciências Humanas
e Filosofia;
g) Instituto de Letras;
h)
Instituto de Arte e Comunicação Social.
§ 25' serão as seguintes as unidades
de ensino profissional e pesquisa aplicada:
a) Escola de Engenharía ;
b) Escüla de Metalúrgica de Volta
Redonda.;
c) Faculdade de Medicina;
a: Faculdade de Odontoiogía;
e) Faculdade de Farmácia;
j) Faculdade de Economia e Administração;
g) Faculdade de Direito;
h) Faculdade de Educação;
i) Escola de Enfermagem;
j) Escüla de Serviço Sccíal ;
l) Faculdade de veterinária:
m) Instituto Bto-Mérãco.
§ 35' ÔS institutos, escolas G racujdadas dívídir-se-âo em departamentos,
definidos como a menor fração da estrutura universitária para todos 0:5
efeitos de organização admírüstratrva
e dídático-cíentífíca e de díatrfbulção
de pessoal.
Art. 2.9 As unidades de que passa
a constituir-se a tjníversídade :Federal Plumtnense resultam:
a) os institutos enumerados no parágrafo 1.9 do artigo 15', do desdobramento da Faculdade de Filosofia
Oíencías e Letras e reunião dos departamentos, cadeiras e laboratórios de
Faculdades e escolas que atuam nos
mesmos setores de estudos fundamentais;
z» as escolas de Engenharia, Serviço Social e Enfermagem, e as Faculdades de Medicina, Odontclogla,
Direito, Parmácía v Veterinária, dos
setores profissionais específicos das
atuais unidades que têm essas denominações, bem COmo dos de outras
onde Os mesmos estudos sejam desenvolvidos;
c) a Faculdade de Economia e Admínstraçâo e a Escola de Metalurgia
de Volta Redonda e o Instituto BíoMédico dos setores específicos
das
atuais Faculdades de Ciências Econômicas; Engenharia, Medíclna, Farmácia, Odontologia,
Veterinária e
Enfermagem;
c)
d)
e)

d) a Faculdade de Educação
do
atual Departamento de Educação da.
Faculdade de jrflosona, Clênclas e
Letras, nela concentrando-se.ucdos os
estudos pedagógíccs da tmtverstoacte,
na forma do que dispõe o al'r,igo4Y,
parágrafo 25', do Decrete-lei n.v 252,
de 28 de fevereiro de 19-67:
Art. 3.9 A jjníversídade terá Ó'c;'Q'1S
euplementares de 'natureza técnica
recreativa, cultural e de asaísu-ncia
ales estudantes conforme sua natureza e tínahdades, Os quais seráo
criados ou extintos por atos da Oonselho Universitário e constarão obrtgatõrfamente do Estatuto ela Universidade.
Art. 4.') De acôrdc cem o ctsucsto
no art. 7.9, parágrafo único, do D;ereto-lei n,s 252, de 28 de fevereiro
de 1967, as unidades enumeradas nJS
parágrafos
L'? e 2. do artigo
1.9
reunír-ee-ão nos seguintes órgács S2tortaís ..
a) Centro de Estudos Gerais, abrangendo:
Instituto de Matemática;
Instituto de Física;
Instituto de Química;
Instituto de Geociências;
Instituto de Biologia;
Instituto de Ciências Humanas e
Ç

Pllosoría:

Instituto de Letras;
Instituto de Artes e Comumcaçâo
Soeíal ;
b) Centro de Estudos Sociais Apücedes, abrangendo:
Faculdade de Direito;
Faculdade de Econom'ia e Adnnnístraçãc:
Faculdade de Educação;
Escola de Serviço SOcial.
c) Centro 'I'ecnclógtco.vabrangendo:
Escola de Engenharia;
Escola de Metalurgia de Volta Re-

donda:
d) Centro
de Cíêncías
Médicas,
abrangendo:
Faculdade de Medicina;
Faculdade de Odontologia:
Faculdade de Farmácia;
Faculdade de Vetel'inária;
Escola de Enfermagem;
Instituto Bio-Médico.
Parágrafo único, A jjnjversídade
atribuirá o máximo de efetividade ac
funcionamento dos centres visando a
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que, numa segunda fase de sua reestruturação, seja eliminado o nível
intermediário de coordenação. dos de-

partamentos e passem estes a vlncular-se diretamente com os centros
respectivos, então oonstttuidos em
unidades e' redefinidos, se necessário,
à luz da experiência colhida.
Art. 5.l?· A admínistracâo evcoordenacão das atividades untveraltértas

se rerâo em' três níveis:
U)
Administração Superior,
que
terá cerne órgãos deliberativos o Conselho Universitário e o Conselho de

Ensino' e pesquisa e, como órgão
executivo, a Reitoria;
b) os centros enumerados no artigo
4. 9 , que terão como órgâcs delíhera-.
tivos os respectivos Conselhos de centros, e Diretores, para as runçôes executivas;
c) as unidades .unlversítártaa, que
terão como órgãos deliberau'vos <)8
Conselhos Departamentais e as Congregações e, para as funções executavas, os respectivos Diretores.
~ lo? A constituição
dos órgãos
enumerados nesse artigo constará do
Estatuto da universidade e o seu
funcionamento será matéria regimental.
§ 25' As unidades universitárias divídír-se-ão .em departamentos, definidos e organizados na forma do que
dtrpõe o artãgo 2.9 do Decreto-lei número 2'5,2;- de, 28 de fevereiro de 1967.
Art. 6.9 Fica aprovada a. dístrtbulção das disciplinas
atualmente
mmístradaa.mcs diversos cursos da
Uníverstdade Federal Flumínense, a
que se refere o Parecer n.v 90-68, do
Conselho Federal de Educação.
Parágrafo, único, Os
acrésclmos,
supressões; desdobramentos, fusões e
mudançaa. dé , denomínaçôes de dísctpunas rar-se-ão pelos critérios adotados . na distribuição de que trata
êste artigo.
Art. 7.9 Ficam desvinculados de
campos específicos de conhecimentos,
respeitada a' -especâalízaçãc dos respectivos. titularestroa cargos de pessoal docente cráados -ou providos com
essa vinculação.
§ 1.9 A distribuição. ou récístrtbinção doipessoal docente 'pelas unidades
"far-se-á 'de' acôrdo com o disposto 110
artigo:,g.-I?·; da Lei n,« 4.881.A,- de 6
de dezembro de 1965.

§ 29 Nos departamentos, a atribuição. dos encargos de ensino, pesquisa e extensão ao pessoal docente
que o integra rar-se-á nos têrmos do
artigo 2.9, parágrafo 3.°, do Decretolei n,v 252, de 28 de fevereiro de

1S'67.

Art. 8.9 A crgantzaçâo e o funcionamento da universidade 8e1'50 disciplinados nos seguintes documentos,
cuja aprovação se fará de acõrdo com
o artigo 7." e parágrafos do Decretolei nv 53, de 18 de novembro' de
19,66.
a) Estatuto, que se limitará à estrutura e às definições e formulações
básicas;
b) Regimento Geral, que regulará
todos os aspectos comuns da vida
uníversitárta:
c) Regimentos das unidades, que
complementarão o Regimento Geral
quanto aOS aspectos específ'ícos
de
cada instituto, escola ou faculdade.
Art. 9.9 Em prazo não suparler a
cinco anos, a contar da aprovação <1-0
Regimento Geral,
a Universidade
Federal Fluminense promoverá uma
avaliação completa da reforma iniciada com o presente decreto. visando nela introduzir O~ reajustamentos
que se evidenciem necessários e alcançar a segunda fase de concentra....
ção
das suas unidades, consoante o
disposto no parágrafo único do- ar-

tigO 49.

Art. 10. grste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas aa rdispcstções em contrário.
Brastlía, 15 de março de ' 1968;
147 9 da Independência e 80~ da
República.
A. GOSTA E

SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N9 62.41.5
MARÇO DE 1$'68

DE

15

DE

Retifica o Quadro Único de Pessoal
da Uniuereuiaâe Feâeral: Rural de
Pernambuco,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere oarf;igo 83, item II, da Constituição, e teudo em vista o disposto no artigo 56

Atos

DO

da Lei nc 3.780, de 12 de julho de
1960, decreta:

Art. 19 Fica retificado o Decrete
no 51. 666, de 17 de janeiro de 1963,
que aprovou o enquadramento do Pessoal da Universidade Federal Rural
de Pernambuco, beneficiado pelo parágrafo únlcc do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
para o fim de incluir cargo destinados ao aproveitamento de 5 (cinco) servidores beneficiados pelo rererido diploma legal.
Art. 29 A inclusão de que trata o
artigo 19 dêste Decreto visa ao aproveitamento de:
1) Líbia Tavares Albuquerque, no
cargo de Escrevente - Dactilógrafo,
código AF-204.7;
2) José Joaquim Barros, no cargo
de Barbeiro,' Código A-505.5.A;
3) .Maria Ivaníce :lo:; Santos, no
cargo de Serviçal, Códtao GL-I02.5.li;
4) José Francisco da Rocha e Severino Bezerra de Melo nc cargo de
Trabalhador, Código GL-40'2.'l.
Art. 39 Fica retificado o Decreto
nv 58.516, de 27 de maio de 1966, que
ap\'OVOU o Quadro mrícc de Pessoal
da Uníversídade, para o fim (22 que
sejam íncluídos nas respectivas classes ou séries de classes os carg-as de
que trata o art. 21? do presente Decreto.
Art. 41? As vantagens financeiras
decorrentes do aproveitamento efetuado por êste Decreto vigoram a
partir de H~ de [urino de 1962.
Art. 59 A despesa C-..J::l:\ a execução
dêste Decreto será atendida pelos
recursos próprios da Unlverisdade
Federal Rural de Pernambuco.

Art. 61? Ê:ste Decreto entrará em
vigor na_data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
de março de 1968;
Independência e 809 da

Brasília, 15
147 0

da

República.
A.
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COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO NI? 62.416 ainda não foi
publicado no Diário Ottcuü.

DECRETO NI? 62.417 MARÇO DE

DE

15

DE

19-68

Dispõe sôbre o enquadramento de servidores da Escola Iruiustruü üeaerci
de SanüJ" Catarina.

o Presidente _da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item TI, da Ocnstttuíçao e
tendo em vista o díspostc no parágrafo
único do ert. 23 da Lei nv 4.069, de
H de junh-o de 19'62,bem assim c que
consta do processo nv 7.34'9--'64 10 Departamento Admínrstratívo do Pessoaj
Civil, decreta:

Art. 19 Fica aprovado o enquadramento dos cargos do Quadro de Pessoal :- parte Especial, da Escola Industrfal Federal de Santa Catarina,
bem como a relação nominal, que e
parte integrante dêste Decreto, dos
respectivos ocupantes, amparados pelo
parágrafo único do art. 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962.
Art. 29 Os valôres dos níveis de vencimentos dos cargos a que 'se refere o
artigo anterior são os da Tabela de
Retribuição ,- Anexo III -r-: da Lei
nv 3.780, de 12 de julho' de 19-50, reajustados de acôrdo com e -Lei número
3. B26. de 23 de novembro 'Õ0 ISGG, e
demais modificações.
Art. 39 Os cargos de Professor de
Ensino Industrial Básico e de Professor de Ensino Industrial Técnico passarão ao nível. 19, <t partir de 19 de
junho de 1964, de acôrdo com os Decretos nra 54.015, de 13 'de julho de
19'64 ~ 55.244, de 21 de dezeen-t o de
_:~J<5'4, e o de Contador deverá se- considerado no nível 20-A, á partir da
mesma data, de conícrmmarte com o
primeiro dos decretos citados.
Art. 49 As vantagens ftnanceíras
decorrentes dêste Decreto .vívovaráo a
pa-rtir de 16 de junho de 19,62.
ArL 59 O órgão de pessoal apoatí-.
Iará os títulos cos servídores 'O ,~, an-.
gfdos por êste Decreto, ou os expedirá
aos que não os possuem.
Art. 61? O enquadramento a. que se
retere êste. Decreto não ncmo',..\[)"~

SÍ-

tuação que; em virtude .detslndlcâncIH, devassa ou inquérito admmistra-.
uvo; venha. a ser considerada 111).10.,
negai ou.vcontrárta às 'normas PO]llInístratívas em vigor-o
Art. 79 A despesa- com. a execução
dêste Decreto seráiatendida pelado-
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tacâo orçementárta própria da Esceia Industrial Federal de Santa Oa-.

tarína ,
Art. 8\1 .Ê:ste Decreto. entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ,15 de
1479

da

março

Independência

de 19ii8;
e 809 da

República.

Tarso Dutra

o anexo a que se refere o art. 10
foi publicado no Diário Oficial de
20-3-68.
DECRETO N° 62.418

DE

15

DE

1968

Outorga
c6ncesséio à
Universidade
Federal de Sania Maria para estabelecer, na cidade de Santa Mana, esuiao do Rio Grande do Sul,
uma Estação de Radiodifusão
de

s:;ns e imagens.

A.

COSTA

E.

SILVA

DECRETO N9 62.41') - DE 18
MARÇO DE 1!?6e

DE

Declara de utilidade pública a "Associacão Caritatina ces Btüermciras da Esperança", com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.

A. OoSTA E SILVA

MARÇO DE

Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília,
15 de março de
1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.

(televisão)

J

para

fins educativos.

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

go 83, item II, da Constituíção e tendo em vista, o disposto no artigo 89,
item XV, letra a, da mesma Constatuiçáo e, o ,que consta do Processo
nc 4.047-64 do Conselho Nacional de

Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Uníversídade Federal de. Santa Maria, nos termos do art. 14 do Decreto-Ieí nv 236, de 28 de fevereiro de
1967, e .art. 28 do Regulamento dos

Servtcos de Radiodifusão, para estabelecer na cidade de Santa Maria, Estado do Rio .Grande do Sul, sem direito de, exclusívidade, uma estação
de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) ,para fins educativos, utilizando o canal 8 (TV-VHP).

Parágrafo único. O contrato de-

corrente desta
concessão obedecerá
às cláusulas que com este baixam,
rubricadas pelo Secretário-Geral do
Ministério das Comunícações e Pre~·

sidentedo CONTEL, e deverá ser asamado dentro de 60 (sessenta) dias,
a contar. da data da publicação dêste
Decreto no Diário Oficial da União,
sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.

ú Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que !112 confere o ,-wtlgo 83, item n, da Constdtuicão e
atendendo ao que C<.Jl~St8 do processo
M.J. 10~.2ÔO, de 19G3, decreta:
Artigo único. E' -tec.arada de .ujlidada pública, nos termos do art. 10
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art te do Regulamenta aprovado pelo Decreto número
fi'L517, de 2 de maio de 1961, ti ".,\3socíacêo Caritativa dns Bnfermetras
da Esperança", com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília li' de março de 1968;
1479 da jndependêncla e 80'? da

República
A

COSTA

E

SILVA

Luís Antô~io da Gama e Silva

DECRETO N9 G2. 'V{O
MARÇO DE

-

DE

18 DE

1868

Declara de utilidade D/.t.blica o "Bxternato Sania 'I'eresinha", com sede
em São Paulo, Esia/f.o de São Pasüo,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-,
tígc RoCi, item n, ue Cúnstituiçãü e
atendendo ao que consta do processo
M.J. 19.559, de W57, decreta:
Artigo único. E' deote.vado de ucilidade pública, nos têrmos 10 artigo
19 da Le; 91 de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o a.r~lg'J 1° do Regulamento aprovado lJfi') Decreto uúmero 50.517, de 2 de maio de 1981,
o "Externato Santa 'I'eresmha", com
seo. em São Paulo, Estado de S::j,o
Paulo.
Brasília 18 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva

Aros

DECRETO N9 62,121 -

DE

DO

18

DE

MARÇO us 1963

Concede a Ford Mo~O'T do Brasil S.A;
autorização para contmuar a funcionar na República do Brasil.

o Presidente da Repubhca, usando
de atribuição que ':...e confere o ;;'1'tigr.. 83, ítem Il, da Constdtulçâe e
nos têrmos do Decretc-Ieí nv 2.62'7,
de 26 de setembro de lS4ú, decreta:
Art. F' E' concedida a FOl'd M0tal' do Brasil S,A., C"~;.(fJ_ sede na oidá-de de
wümmgzcn, Ccndaco de
New Castle, Estado (;", Delaware, E'5ta dos Unidos da América, autorizada
a tuncionar através ele Decretos 1"'8derais, o último dos quaís sob o número 61.022, de 17 de julho de 19ín,
autorização para ccnttnuar a Iunoionar, por mais 180 dias, Da Repúbtíoa
de Brasil, com o :arntdl destinado às
operações da filial bras.ieíra, elevado
de NCr$ R3.391.935,00 toítena e três
milhões, trezentos <, noventa e 11m
mil, novecentos e srtnta e cinco n-uzeiros novos) para NC'rs 89.11'"1.293,00
(oitenta e neve rmlnôes, cento e dezessete mil, duzentos (., 111 venta e três
cruzeiros novos), em virtude da tmportaçâo de máquinas <: equípamentos, bem como através ôc aprovei-amente de Reservas «io :J titulo "FU"!.ldo de Correcâo Monetária", oonsoante resolução aprovada pela Diretoria,
em reunião realizada, h 1F de dezembro de 1.966, mediante as cíáusujas
que.. acompanham o 08C1'Pto nv 51.249.
dt 2f de agôsto .íc 1961, assinadas
pelo Ministro de ESI·il'}.) da Indústrtn
e de Comércio obrtgando-se a mesma socie.dade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor,
ou. que venham 1 'lig', rar. sôbre o
objete da presente e.utotlzaçâo .
Parágrafo único. Dei.tro de prazo
estabelecido neste artigo deverá a
emprésa dar' início á sua reorganízaçâo jurídica, de .tcôr.Io com as 10t5
brasileiras.
Brasília, 18 de março de 1958;
da Independência e 809 ria
Republíca.
1479

A.

COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo Soares \
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DECRETO N9 02.422 MARÇO DE 1963

DE

18

DE

R e i s t r i b u i, IJlJin os respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal do Ministêrio da Fazenda, cargos oriundos do extinto Lloyd Brasileiro _ Património Nccumat, e dá
outras prcuuiencias
â

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
83, item, H, da Coristuuícâo e tendo

em vista o disposto ~10 art. 99, § 2Q
do Decreto-lei no ~OO de 25 de teveretro de 1!}57, decreta:
Art. 19 Ficam redletrtbuidos no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério 'la Fazenda, com os
respectivos cargos, os servidores Walríemar Augusto, Ney Emmerlck. Oficial de Admínístraoâc AF. 201.15. 0,
Gilberto Bezerra da Silva; Antõnio
Fernando Ribeiro de Britto, Oficial
de Administração, AF.201.14.B. eHilda de Jesus Fernanda. e Ismar Bonfim de Lima Daria, Oficial de Administração, AF.201.J.2.A - do Quadro
de Pessoal ~ Parte Suplementar -'
do Ministério dos I'ransportea (ATt.
19 do Decreto nv GO.339. de B de março de 1967).
.

Art. 29 O Ministério dos 'Transportes remeterá ao órgão de pessoal do
Ministério da Fazenda, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da publicação dêste decreto, os assentamentos
individuais dos funcionários mcvrmontados por fôrça do disposto neste
ato.
Art. 39 O disposto neste decreto
não homologa situação que, "'1I'. virtud-e de síndicáncta inquérito administrativo, ou revisão de enquadra-.
mente. venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 49 li:ste Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcacào, .,;;VJgadas as disposições em contrário.
Brasrlla, 18 de março de 1958;
147º da Independcncla e 809 da.
República.
A. COSTA E

SILV~

Antônio Delfim Netto
Mario David

Ltn~1·eazza
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18

DE

MARÇO DE 1968

Autoriza - a Indústrias BTasileiras de
Artigos Refratários S/ A -- IBAR ..---,a lavrar quartzito, rIO Município de
Itapeva, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, nv lI, da Constdtuícâo e nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Ieí nc 318, de 14 de março de
1967 (Código de 'Míneraçâoj decreta:
Art. H' Fica autorizada a Indústrias
Brasileiras de Artigos Refratários Sociedade Anônima -- IEAR - a la-

vrar quartzito, em terrenos de propriedade dos herdetroa de João Marcelino Franco no lugar denominado
Antunes, distrito 'ê município de Itapeva. Estado de São. Paulo, numa área

de três hectares e trinta ares (3.30

ha) , delimitada por um polígono ir-

regular, que tem um vértice a selscentos e setenta e dois metros e dez centímetros (672,10 m), no rumo verdadadelro de sessenta e nove graus e
trinta e um minutos noroeste ({l9° 31'
NW) . da barra do córrego Água ouen,
te na margem esquerda do rio Apíai-.
Guaçú e os lados a "par bir dêsse vértice os seguintes comprimentos e ru.
mos verdadeiros: cento e doze metros e cinqüenta centímetros 012.50
m) , cinqüenta e dois graus e quaTenta e oito minutos sudoeste (52 0 43'
8W); cento e setenta e dois metros
e trinta centímetros <172,30 m) , cinqüenta graus e quarenta e sete minutos sudoeste (50 0 47' svn: cento e
onze metros e quarenta centímetros
011,40 m) , sessenta graus e quarenta e dois minutos sudoeste (60 0 42'
SW); cento e seis metros e oitenta
centímetros (l0680 mj , sessenta e 91to graus e cinqüenta e seis minutos
sudoeste (630 56' BW>, cento e dez
metros e trinta centímetros (110,30
m) , oitenta e nove graus e -trinta e
nove minutos sudoeste (88,0 39' svn;
trezentos e setenta e um metros e
quarenta centímetros (871,40 mi , sessenta e oito graus e quarenta minutos sudoeste (68° 40' sw.: o sétimo
e último lado é o segmento reülíneo
que une a extremidade do sexto lado,
descrito, ao vértice de partida.. Esta
autorização é outorgada mediante às
condições constantes dos arts. 44, 47
e suas alíneas e 51, do Código de Míneraçâo, além de outras constantes do

mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo úníoo." A execução da
presente autorlzaçâc fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de. 19 de
fevereiro de 1963 e ela Resolucâo número 3, de 30 de aortl de 1965,- da. co,
missão Nacional de Energia Nuclear.
Art. -29 O corçessronáno da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Umâo,
ao Estado e ao Município. em cumprimento do_disposto na Lei n? 4.425, de
8 de outubro de lS61.
Art. 39 Se o concessionário da autorizaçáo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorízacác de lavra será declarada caduca
nula, na forma dos arts. 65 f';
66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo 'para fins de lavra, na forma
do art. 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A autorização de lavra terá
por título êste decreto que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra. da Divisão de
Fomento da Producâo Mineral do Ministério das Minas e jânergra ,
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 18 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
RepUblica.

ou

A.

COSTA E SILV\

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 G2. 424 MARÇO DE

DE 18

:DE

1968

Cria junção na antig(L Tabela única
de Bxtremimersiríns-Mensiuístae do
Ministério da Bâucacõo 3 eunuco, e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que '11e contere o art.
83, item I'I, da oonsütuícão. decreta:
Art. 19 Fica crtada, a partir de 21
de janeiro de 195-6, na Parte Permanente da antiga- Tabela tmlca de Extranumerártcs-Mensalístas do Ministério da Educação e Cultura, uma
funcâo de Assistente -de Ensino, referéncía 27, destinada 3,0 aproveitamento de Luiz Pereira Barreto Neto, As-
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ststente da Cadeira de Moléstias Tropicais e Infectuosaa, da Escola Pau-

lista de Medicina, nos têrmes do art.
1Q da Lei nv 2 . .QJ3, de 13 de janeiro
de 1'955.
Art. 29 O Ministro de Estado _da
Educação e Cultura expedirá a porta;
ria decorrente do aproveitamento a
que se refere o artigo antertor ,
Art. 39 Em cumprimento à Lei numero 3.780, de 12 de julho de 1960, a
função prevista no art.. 19 deste decreto fica enquadrada e incluída no
Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente, do Ministério da Educação e
Cultura, aprovado pelo Decreto nú...
mero 52.794, de 31 de outubro de 1963,
na classe de Professor de Ensine Superior, código EC-502-18.
Parágrafo único. A Divisão do Pessoal do Ministério da Eduoaoâ,o e·Cultura apostüará a portarta
aproveitamento mencionada no art. ~9 dêste
decreto, para consignai' o enquadramento indicado neste artigo. que vigora a partir de 1 de julho ele 1960.
Art. 49 As despesas com a execução
dêste decreto S·8"1'ão atendidas pelos
recursos próprios da. Escola Paulista
de Medicina.

de

Art. 59 jnste Decreto entrará em VIgor na data de sua publícacâo, 1'eVOgadas as disposições em contrário.
Brasíha, 1<:5 de marco de 1968;
147Q da Independêncín" e 80Q da
República.
A. .COSTA E SILVA
Tarso Dutra

tig;o 83, item II, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da AgTlcultura, através da Companhia Brastleira de Armazenamento <CIBRAZEM), autorizado a transferir para o
Patrimônio <1a.s Cooperativas. Triticolas e outras, criadas com apoio nos
decretos
número 41.490, de 14 de
maio de 1957 e 46.172, de 8 de junho
-de 1959, a título de venda, por financiamento. através do Banco Nacional
de Crédito Cooperativo (BNCC), os
armazéns de sua rêde, ocupados pelas
r-eferidas entidades, nos Estaéos do
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina, bem como as "respectivas
tnstatacões. pertences e equipamentos
que os guarnecem, de acôrdo' com o
artiao 195- do D~creto--Lei número 200
de 25 de fevereiro de 1957.
Art. 29 O produto da venda rever-.
terá, por intermédio do Banco !'i!acíonal de C r é di t o Cccperatãvo
(BNCC)à conta da. Companhia. Brasileira éá~ Armazenamento ~ CIBRAZEM.
Art. 39 :Este Decreto entrará em
vízor na data" de sua publicação, 1''8vô~gada'S as disposições -em contrário.
Brasília, 18 de março- da 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delrn Netto
Ivo Arzua Pereira
DECRETO N° 62,426
MARÇO DE

DECRETO N9 62.425
lVrARÇO DE

DE

18

DE

18

DE

1968

DE

1968

Autoriza o Ministério da Agricultura,
através da Companhia Brasileira de
Armazenamento
(CIBRAZEM)
a
transferir, por venda, para o patrtmônio das Cooperativas 'I'riticclae e
outras, dos Estados do Rio Grande
do Sul, Paraná e Santa Catarina,
os armazéns construídos nós reteridos E~tados, pelas Comissões de
Orçnmizaçãc da Triiicuttura Nncíonal <COTRIN) e Comissão de Organização da Triticuiturc nocsowu e
Armazenamento
Geral
<CüTRINAG) ,

o Presidente da República, no uso
(las' atribuições que lhe confere o ar-.

Dispõe sôbre o provimento de vagas
nas classes da carreira de Diplomata.

o Presidente da República,
usando
(ias atrfbutções que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição, e
nO-8 têrmos da Lei número 3.917, de
196!.

Considerando a conveniência de
uniformizar eIS critérios pare época
de processamento de promoções na
Carreira de Diplomata, decreta:
Art. 19 As vagas em tôdas as Classes da Carreira de Díplomat.a pode-rão &31' providas a qualquer tempo do
trimestre correspondente a sua vert-

Iícaçâo.

.
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Art. 29 ~ste Decreto entrará em vigcr na. data ci'e sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.

Brasília, 18 de março de 1968;
147::> da Independêncía e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José de Magalhães Pinto

DECRETO

N.O 62.427 MARÇO DE 1968

DE

18

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Ccssteno Rodrigues de Lima a lavra.r minério de ferro no município de São
José do Belmonte, Estado de Pernambuco.
o

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere (, artig... 83, item Ll , da Constdtu.çâo ·e

nos têrrnos do Decreto-lei n

ÇI

227, de

28 de revereíro de 196', alterado pelo
Decreto-lei n.c 318, de' 14 de março
de 1967 (Código de Mineração), de-

creta:
I - Autorizar o cidadão brasileiro Cassiano Rodrigues de Lima
a

lavrar minério de ferro no o.stnto
de Carmo. município de São José do

Belmonte Estado de Pernambuco,
numa área de duzentos e vinte e três
hectares trinta e nove ares e vinte
e três centáares (223,3923 ne.r. delíuntada por llm polígono irregular que
tem um vértice a cento € cinqüenta
e quatro metros (154 rm no rumo
verdadeiro de trinta graus vinte e dois
minutos sudoeste
(30922' 8W), da
ccnfluêncta dos riachos Sêco e Oitíae os lados a partir dêsse vértíce, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: duzentos e um metros e oitenta centímetros
(20L80m), oeste
(VI); setenta e nave metros (79 mt ,
sul (8); duzentos e cinqüenta e nove
metros (259 rm oeste (Wl; noventa e sete metros (97 m) sul (8);
duzentos e oito metros (208m), oeste
(W); setenta e oito metros (78m) ,
sul (8); trezentos e sessenta e sete
metros (367 mr oeste (W); setenta
e quatro metros (74 rm , norte (N);
oitenta metros (80m). oeste (W);
duzentos e sessenta e oito metros
(268 rm norte (N); quarenta e quatro metros e noventa centímetros
(44.90 m i . este (E) ; cento e cinqüenta metros <l50m), norte
lN) ;
cento e quatro metros (104m). este
(E); noventa metros (90 m) ,
norte

(N);

cento e trinta e cinco me035 m) , este (E); oitenta
e nove
metros
(89 mj , norte
(N); duzentos e oitenta e cinco metros (285 m) , este (E I; cem metros
(100 m) , norte (N); cento e sessenta e quatro metros (164 m) . este (E):
oitenta e sete metros l87 in). SUl
(8);
duzentos e quarenta e ctnco.
metros (245 mj , este (E); cento e
cinqüenta metros (150 m) . sul (8);
trezentos e setenta metros <370 mr ,
este (E); sessenta metros (60 mi ~
norte (N); duzentos metros (200 mr ,
este <E); setenta e seis metros (76
rrn . norte (N); duzentos ;:; quarenta
metros (240 tm , este (E); noventa
metros (90 m) n-orte (N); duzentos
e cinqüenta e cinco metros <255 mr ,
este (E); noventa e cinco metros <95
mi , norte
(N);
duzentos e trinta
metros (230 m i , este <El; oitenta e
sete metros (87 mr norte (N); quatrocentos e oitenta metros (480 m) ,
este (E); cento e oitenta metros
<130 m i , norte (N); quatrocentos e
quarenta e um metros (441 m
este
(E); cento e setenta metros (170 mr ,
norte (N}; quatrocentos e oitenta e
cinco metros (485 mr . este (E); cente e oitenta E cinco metros <18E. mi ,
norte (N); duzentos e noventa e cinco metros (295 m) este ~E); duzentos e noventa
metros (290 m) ,
norte (N); trezentos e sessenta e
dois metros (362 mi , este (E); trezentos e trinta metros <330 mi . sul
(8); cento e
vinte e seis metros
(126 m) , este (E);
cento e trinta
metros <130 mj sul (8); trezentos
e sessenta e um metros (361 m I este
(W); noventa metros
(90 m) . sul
(8); cento e setenta metros (170 mi ,
oeste (W); duzentos e oitenta e três
metros (283 m j sul (8); trezentos
e sessenta metros <360 mi oeste <Wl;
cento e trinta e CInco metros <135 mr ,
sul (8); trezentos e noventa e seis
metros <396 m) . oeste <Wl; cento e
quarenta e oito metros <148ml sul (8) ;
trezentos e quatorze metros (314 rol.
oeste (W); cento e vinte metros 020
m) . sul (8); trezentos e noventa e
cinco metros (395 rm . oeste (W);
cento e quarenta e oito metros <148
m) , sul (8); trezentos e trtnr a metros (330 m) , oeste (W); cento
e
vinte e cinco
metros (125 m) . sul
(8); quatrocentos
e vinte metros
(420 m) . oeste (W); cento e quinze
metros (115 m: sul (8); quinhentos
e trinta e oito metros <538 rm , oeste (W); cento e vinte e cinco me-tros
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tros (125 m) , norte (N): duzentos e
setenta e cinco metros (275 m) , oeste (W). Esta autorização é outorgada mediante às condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51,
do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n,v 51. (26, de :9 de
fevereiro de 1963 e
da
Resolução
n.? 3 de 30 de abril de 1965. da Comtssâo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário da autorízaçâo .fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na torma da 1e1, os
tributos que forem devidos :.':I .Jmão,
ao Estado e ao Mumcípío. em oumr-rrmenta do disposto na Lei' n.c 4.425, de
8 de outubro de 1964.
Art. 3.9 Se o concessronáno da autorrzaçâo não cumprir ruatouer das
obrtg açôes que lhe .ncumbem '1 al~
tcrfzaçâo de lavra será declarada cu"
duca ou nula, na forma dus arts. 65
e 66 cio Código de '',I[ineraçáo.
Art. 4.9 As propriedades vízíunas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo pura fins de lavra, na forma do art. 59 do Codígc de Mineração.
Art. 5.° A autorização de lavra terá por titulo este Decreto que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da
Produção Mineral, do
Mmístérto das Minas e Energia.
Art. 6.9 Revogam-se as disposições

em ccn tràrto.

Brasília, 18 de março de 1968;
147.[). da
Independência e 80.9 da
República.
A. GOSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N.9 62.428 -

DE

19
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83, item II da Constituição e nos têr-.
140 e 150 do Código de
Águas, combinados com o artigo 59 do
Decreto.Ieí n.c 85'2, de 11 de novem":'
bro de 1938. artigo 1.9 do Decreto.Ieí
n.c 7.062 de 22 de novembro de 1944
e com o artigo 64 do Decreto n.c 41.019
de 26 de fevereiro de 1957,
Considerando que pela Portaria número 343, de 6 de abril de 1967. o Mi.,
nístro das Minas e Energia autorizou
que fôssem desvinculados da c-oncessão. os bens e instalações atualmente existentes, integrantes dos serviços
de energia elétrica do município de
Oanápohs, no Estado de Minas Gerais, decreta:

mce dos artigos

Art. 1.9 Fica transferida para a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
a concessão para dtsta-íbutr energia
elétrica no munícípío de Canápolís,
Estado de Minas Gerais de que era
titular a Empresa Fôrça e Luz de
Canápolís S.A.'" em virtude do Decreto n.v 47.504. de 28 de dezembro
de 1959,
Art. 2.9 Os bens e instalações que
no momento existirem em função ex,
clusíva dos serviços de dísta-íbuícào de
energia elétrica no mer.clonado município de Canápohs, no Fjetad ú dt Minas Gerais ficam 'tesvínctnados da.
concessão ora transrcnoa nao.podendo
porém, ser efetuada a .sua retirada de
serviço enquanto não houver POI sua
substituição outros equivalentes instalados pela nova concessionária
Art. 3.9 A conceaaíonartn fica obrigada a cumprir o díspcato no Código
de AgLlas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4.9 A. concessícnárta fica autorizada a estabelecer o sistema de
distribuição constante do projeto aprovado para a substituição dos bens e
instalações desvinculados.

DE

Trumstere da Emprêsa Fôrça e Lu.z de
Canàapolis S. A. para a Centrais

Art. 5.9 ltste Decreto entrará em vL
gor na data da sua publicação, revo,
gadas as disposições em ccntrárto.

Bíétrico» de ~lfinas Gerais S. A a
concessão Para dist'r1.buir enerqui
elétrica no município de Canápolis.
Estado de Minas Gerais, e dá outras

Brasília, 19 de março de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.

MARÇO DE 1968

prcmuiencias.

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

A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti
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DECRETO N.9 62.429
MARÇO

-r--

DE 19 DE

DE 1968

Declara caduco o Decreto n9 39.797,
de 16 de agôsto de 1956.

o Presidente da República. usando
da atrfbuícãn que lhe confere o artigo 83 item TI da Constitotcão nos
têrmos do Decreto-lei no 227, de 28
de fevereiro de 1967. alterado pelo Decreto-lei n.c 318, de 14 de marco de
1967 (Código de Mtneracão) e tendo
em vista o une consta do processo número 1.714_47, do Ministério das ML
nas e Energia, decreta:
Artfan único. Fica declarado caduco
o Decreto númer-o. trinta e now' mil
setecentos e noventa e sete (39.797. de
dezesseis (16) de ecssto de hum mil
rioveceo tos e ctnrtüenta e seis (1956).
retteícado neln decr-eto número ova.,
renta e três mil setecentos e sessêl1ta e oito (43.769:) de vinte e 11m
(21) rte maio de hlJID mil novecentos
e ctnoüenta e oito (1~5R) e coe autori7D'l .tosé Norrueü'a de Oliveira a 18.~
V1'JW :'iO'llJ'l nDt~"ol de mesa 110 imóvel Fll"'enr'la rbítt-a rustrtto e Jn'1Di-cíuío de BRlTa no Pírai. no Estado
do RiO de Janeiro.
Prasfua, 19 de marco de 196R:
1479 (la Independência e 809 da
República,
A.

COSTA

E

SILVA

José Casta Cavalcanti

DECRETO N.o 62.430 MARÇO

DE 19 DE

DE 1968

Declara caCluco o âecreto nQ 12.906',
de 14 de julho de 1943.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíeão que lhe confere o artd-,
go 83. item lI, da constitukão nos
têrmos do jjecreto.Ieí D.Q ,227. de 28
de fevereiro de 1967. alterado nelo de
u.o 3,18 de 14 de marco de 1967 (Cá
digo de Mlneracâot e tendo em vista
o oue consta do nrocesso DNPM~
fl.97R-42. do j\iTinistél'io das Minas e
Energia, decreta:
A1·tiQ-,0 único. Fica declarado caduco
o decreto núme-o doze mil novecentos e seis (12.906), de quatorze (11)
de tolbo de hum mil novecentos e
quarenta e três (1943) oue autorizou
o cídadâc brasileiro Redelvím Andra-

de a lavrar quartzo e associados, no
lugar denominado Garimpo ou Pedreira do Acudlnho, distrito de Inhaúma, município de sete Lagoas, no Estado de Minas Gerais.
Brasília, 19 de março de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

José costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.431
MARÇO DE

DE 19 DE

1968

Altera a reaoção do Decreto nll
60.186, de 8 de fevereiro de 367.

o Presidente da República, us.vado da atribuição que lhe confere o
art. 83, item n, da Constituição, de·ereta:
Art. 19 O artigo 59 e seus parágra-fo" 19, 4 5° e 69, o artigo 69 e seus
parágrafos 19, 29 e 39 , com Incíusào
dos parágrafos 49, 59, 69 e 7Q, o .aragrato 29, do artigo 79 do Decreto ..
nc 60.186, de 8 de fevereiro de 1961,
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 59 O PE13E· será administrado por um Conselho Administrativo
constituído de 5
(cinco) membros,
designados pelo Ministro do Trabalha
e Prevídêncie Social, simultaneamente,
com os suplentes.
exceção
feita aos membros representantes do
MTPS, os quais terão regime próprtc
de substttuíção,
§ 19 O Conselho será presidido cor
um dos representantes do MTPS, -abendo-Ihe os votos de qualidade e o
de desempate. Ao outro representante
do MTPS incumbirá,
também
substituir o Presidente em seus [fipedímentos, sempre que por êste COLl'vccado, bem como coordenar os serviços administrativos do PEBE.

~. 49 As Confederações Nacionais de
Trabalhadores, cada uma com direito a um veto,
indicarão, em lista
trtplíce, ao Ministro do Trabalho e
Previdência Social, os seus candidatos a Membros efetivos e suplentes
do C.A.

§ 59 Será de dois anos o mandato
dos Membros do Conselho enumera-o

Aros- DO PODER

dos nas letras b e c do artigo, observados os requisitos:
I - OS atuais representantes efetivos e suplentes do Ministério da .Sducacâo e Cultura. e das Confederações
rcactonars de Trabalhadores terá-o
contado o prazo de seus mandatos, na
forma do parágrafo, a partir da data da puoücaçàc das respectivas por
tartas .desíguatórías,
ou do efetivo
exerci cio da função, na falta dêase
ato especifico.
Il ~ Os Membros efetivos Representantes dos Trabalhadores não ooderáo ser reconduzidos para o perto
do imediatamente posterior ao .ermino dos respectivos mandatos, ~um~
prmdo às confederações efetuarem u
rodízio nas indicações,
de sorte ..lUG
os beneficiados para
cada período,
pertençam a entidades representativas de categortas diferentes.
§ 69 Para os efeitos do disposto uc
Decreto nv 55.090, de 28 de novembro
de 1964, o Conselho fica classificado
na categoria "A", sendo limitado' em
8 (oito) o número mensal máximo ce
suas sessões remuneradas e em oO~h
(sessenta por cento) do valor do vencimento atribuído ao nível 1, o jeton
de presença as sessões,
devido aos
Membros do Conselho."
"Art. 69 O Conselho Admíntstrattvo terá uma Secretaria própria e uma
Coordenadoria 'I'écnícc-Admtnístratava, diretamente subordinadas li Pre-.
sldencía do C.A., constituída .ssa ;11tíma por uma Secretaria Executiva e
por Seções, as quais competirão eX"2cutar as tarefas de apoio adrrúnístrativo e técnico ao C.A., na forma que
dispuser o seu Regimento Interno e
CUjos encargos de chefia serão atendidos pelas seguintes funções gratificadas:
(Símb.)

Chefe da Secretaria Executíva.. . l-F
Chefe da Seção de Expediente .. 2-F
Chefe da seção de Concessão de
Bôlsas ,
ã-s
Chefe da Seção de Contabilidade 2-1r
Chefe da gecâo de Assistência ao
Bolsista. . . . .
2-F
§ 19 Ficam criadas nas Seções
de
Concessão de Bôlsas, de Contabilidade e de Expediente, respectivamente,
as seguintes turmas, cujos encargos
à...s
chefia serão remunerados
pela
símbok 3-F:
.
a) Turma de Análise e Turma de
Cadastro;
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b) Turma de Oontrôle Contábil e
Turma c,e Contrôíe Financeiro;
c) TUrma de Expediente e Turma
de Protocole.

§ 2Q O Conselho
Administrativa
elaborará proposta de tabela de gratírícaçâc do pessoal servindo no PEBE.
ou designado para nêle servir, a qual
será aprovada pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.
§ 3 9 De' acôrdo com a tabela de
que
trata o parágrafo anterior
e
aprovação
do Conselho, poderá
o
Presidente do órgão.
a) designar servidores para encargos de secretariado e assessoramento,
atribuindo-lhes gratificações;
b) contratar pessoal subalterno ou
qualificado, de acorde com as necessidades e peculiaridades do órgão;
c)
efetuar a ccntrataçào, SOIJ a
torma de locação de serviços, em caráter eventual e mediante o recibo
por prazo determinado não supertor
a um ano, quando se tratar de ~Ul1
ções especializadas ou técnicas;
d) atribuir
remuneracào adicional
destinada a estt- ular a produtividade
dos servidores cedidos ao órgão O']
designados para nêle servir.
§ ,4'" O Pl'esidente do Conselho Admtníeta'atívc fará jus a uma gratrtícação equivalente a 85% (oitenta a
cénoo por cento) da que rôr devida
ao Chefe do Gabinete do Mmíatro 0.0
Trabalho e Previdência Social, a r,)·.
tulo de representação de gabinete,
devendo dedicar ao serviço do Conselho o tempo de expediente necessario.
59 O Membro representante do
MTPS e que exercer a função
ia
Coordenador 'I'écntco-Admtnístratívo,
terá também uma gratificaçâo espe~
cíal equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da que ror devida ao
Chefe do Gabinete do Ministro do
Trabalho e Previdência Social, deveu-,
do dedicar ao serviço do órgão o experüerite necessário, além do comparecimento às sessões.
§ 6Q Substituí o Coordenador Técnico-Administrativo, inclusive no Conselho, em suas
ausências justifica
das, o Chefe da Secretaria Executiva do PEBE.
§ 79 As despesas de que tratam os
parágrafos anteriores, serão atendidas por conta dos recursos próprios
do PEBE."
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Art. 79
"ê 29 A movimentação dos recuescs financeiros do. PEBE caberá ',1.0
Presidente do
Conselho conjuntamente com o Membro Coordenador
'I'écntco-Admíntstratívc' .
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçuc.
revogadas as disposições em centrário.
Brasília,
19 de março co 1963;
147Q
da Indenendêncía e 809 da
República.
A

COSTil. E SILVA

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.9 62.432

DE

19 DE

MARÇO DE 1968

Concede a The Peniecostci Chsirch. ot
God ot Amertca tnccr-porcteâ eurorização para funciona?' no Brasil."

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item H, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' concedida a "The Pentecostal Cnurch of Gcd of Ameríca In,
corporated" COm sede na cidade de .Ioplín Missourt, Estados Unidos da
América do Norte, autorização para
funcionar no Brasil por meio de filial, de conformidade com os estatutos, ora aprovados, que acompanham
êste Decreto.
Art. 2.9 Qualquer alteração a que" a
sociedade proceder nos respectivos estatutos deverá ser aprovada pelo Govêrno. sendo-lhe cassada a autoriza.
cão constante do artigo anterior, se
infringir êste dispositivo.
Brasília, 19 de março de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva

tígo 83, item II, da Constituição, dfereta;
Art. 19 :É instituído um Grupo de
'Trabalho Intermlnístertal, a ser integrado POl" um representante do M:nístérto da Agricultura, um do Ministério do Exército, Um do Ministério das Relacões Exteriores e um do
Ministério da· Indústria e do
Comércio, para o estudo da ímportacào
e exportação de zebuínos e bubalínos.
parágrafo único. Caberá ao ;t1iui-3térto da Agricultura a execução rias
medidas preliminares à instalação do
Grupo de Trabalho que, em sua primeira reunião, escolherá o coordenador geral.
Art. 2.9 E' assinado o prazo de 60
(sessenta) dias,para a apresentação,
pelo Gl'UpO de 'Trabalho', ao Presadente da República, das conclusões a
que tiver chegado.
Art. 3.9 :E::ste Decreto entrará C.LTI
vigor na data de sua publicação.
Brasília 19 de março de ~9G8;
14'79 da Independência e 80~ da
República.
A.

COSTA E SILVA

Aurélio de -Lurc Tavares
José de Magalhães Pinto
Ivo Arzua Pereira
Edmundo de Macedo Soares

DECRETO

N.9 62.434
MARÇO DE 1968

DE

19

DE

Retifica o Decreto ns 55·.717, rte 2 de
fevereiro de 1965

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere . o
artigo 80. do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, deereta:

DECRETO N9 62. 'T33

~ DE

19 DE

MARÇO 'JE 1ge5

Provê sôbre constituição de Grupo de
Trabalho ítitermmisteriat, para estuâar a importação de zebuinoe e
bubcüinos.

o Presidente da República, no/ uso
da atribuiçã-o que lhe confere o ar-

Art. 1.9. Fica retificado o artigo
primeiro do Decreto n.c c'5. 717, de 2
de fevereiro de 1965, que passe a ter
a seguín te redação: Fica autorizada
a Cía. Catartnenae de Cimento Portland a pesquisar calcàrfo, em terre-nos devolutas, no lugar denominado
Vargem Pequena, distrito de -otuverá, munícípio de Brusqüe, Estado
de Santa Catarina
numa área de
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quarenta e um hectares (41ha) delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a cento e quarenta
e nove metros 049mJ, no rumo magnético de setenta e nove graus quarenta minutos noroeste (79 9 40' ,NW);
da narra do carrego do Agrrao, na
margem esquerda
do
Ribeirão do
Ouro e os lados a partir do vértice
considerado, tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e noventa metros (390m). 01tenta e sete graus sudeste (879 SE);
hum mil cento e vinte metros (1.120
m: quatro graus trtntr. mmutos sudoeste (4° 30' SWl; trezentos e quarenta metros <:140 m i , oitenta e emco graus
trinta
minutos noroeste
(859 3D' NW); quatrocentos e trinta
metros (430m), quatro graus trinta
minutos nordeste
(4930' NE); duzentos -e cinqüenta e cinco metros
(255m), seis graus
trinta minutos
noroeste (69 30' NW); o sexto e ultimo lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do quíntc . . ado
descrito. ao vértice inicio do primeiro lado.
Art .. 2.9 A presente retificação do
decreto será transcrito no Itvrt
de
Registro das Concessões d. Pesquisa
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministério das Minas e
Energia.
Brasília, 19 de março de 1968;
da
Independência e 80.9 da
147,°
República.

A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N.9 62.435
MARÇO DE 1968

DE

20

DE

Declara de Utilidade Pública a "Maternidade do Povo" com sede em
Belém. no Estado do Para.

O Presidente da ecepúbnea, USando
da atribuição que lhe contere o artigo 83, item H, da Constituição e
atendendo ao que conste do processo
n.c 28.248 de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública nos têrmos de artigo
2,9, in fine da Lei n.« 91, de 28 de
agôsto de 1935, combinado com o artigo 1.9 in fine do Decreto número
50.517. de 2 de maio de 1961, a "Ma-

ternidade do Povo". com sede em
Belém, Estado doPa.·ra.
Brasília, 20 de março de 1968;
1479 da Independência e 799 da
República.

A.

COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e Sil'!)a

DECRETO N9 62.436
MARÇO DE 1968

DE

20

DE

Altera a ctassifícação dos cargos ice
nível superior do Ministério da Aeronáutica, aprovada pelo Decreta
-ns 54.285, de 14 de setembro de 1964,
e dispõe sôbre o enquadramento de
seus atuais ocupantes.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que .he confere o artigo 83, item lI, da Constítuíçáo e
de acõrdc com o artigo 99 da Lei J.lÚmero 4.345, de 26 de junho de -'964,
e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica alterada, na forma dos
anexos, a classificação dos cargos de
nível superior do quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Ministério da Aeronáutica, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 29 O disposto neste Decreto
prevalecerá a partir de 29 de junho
de 1964.
Art. 39 As vantagens financeiras
decorrentes da execução do presente
Decreto vigoram a partir de 1Q de
junho de 1964.
Art. 49 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâc, revoga das as disposições em contrário
Brasília, 20 de março de 1968;
1479 da Independência e 80Q de
República.
A.

COSTA E SILVA

Márcio de Souza

e Mello

Os anexos a que se refere o art. 19
foram publicados no Diárío Oficial
de 21-3-68.
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DECRETO. Y:,Q 62.437 -

DE

20 DE MARÇO DE 1968

Declara -prioritaria ao oesewnoloimento do Nordeste, para efeito de íeeoçôo
de .impostos e taxas teâertus, a importação de equipamento nõoo e
acessarias, neete siescritoo e consignados à emprésa "Rodoljo G. Moraes
& Cía. Lida.", de Fortaleza, (Ce).

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
ArtIgo 03, item .':1, da CUD.... títuíçâc e nos têrmos do Artigo UI. 08.
LBi n? 3.692, de 15 -te dezembro de 1959, e, ainda, considerando que -1.)

Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Norãeste
(SUDENEI, através da Rcsuluçào DQ 3.192, de 26 de julho de 1967, aprovou
o Parecer da Secretaria Executava daquele órgão, propondo tosse reconnccíd a prrorttárra ao desenvolvimento da região, para efeito de íseneão »e
impostos e taxas t',Jj.'erais, a importação de equipamento nôvo e acessórtcs,
neste descritos, consignados a empresa "Rcdolfo G. Moraes & Cla , Ltda.".
de Fortaleza, EStado do Ceara e destinados ao complemento e aperfeiçoarnento ele sua indústria ele cêra de carnaúba;
Consiôeranrto o atestad. peío Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o ma.s qUE:' consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da 8UDENE encaminhou a proposta do oon.setno
Delibera tivo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica-declarada prjorttárfa ao desenvolvimento do Norüeste,
para crerto de isenção de .mpostcs e taxas federais, a Importação de B·.,t upamento nôvc e acessónos, a seguir descritos e consignados à emn-êsa
"Rodolro G. MOraes & Cia, Ltda.", de Fortaleza CCe) :

ITEM -- ESPECIFICAÇÃO

I
I Quantidade 1 Valor TO';~j
I
a ser
I
I importada
crF USS

I

_______________-:1.

.'I

I

1. Ffltto-prensa, de placas ~ molduras polidas]
e ustnadas em plano paratelo, para refi-I
nação e filtração da cêra co carnaúba, I
marca Schule, aquecíver a vapor dàgua.]
em ferro fundido e aço,· com as eegulntes]
caractnnstícas: tamanho de placas: 80-0 x]
güumm, número de câmaras: 20, área fil-I
ta-adora efetcva.: 21,9m2, capacidade total 2741
litros, placa termina, e cada segunda placa I
flltrante com serpentina aquecedora ínter-]
na: díspos.itdvo de fechamento manual,' comi
engrenagem de recuçào, ],JIE<ssâo máxima dei
-f'Iltraçâo 6 at. Pê.so nquído : 7.380kg fabrt-]
cante Schute Masclnnentabrík Hamburgo 1

-- AI

I
I
I
I

I

II
I
I
I
I
I

Ocldental . Exporte.cores Hermann]

Ter Hell, Hamburgo
,
~ .. 1
2. 15.0ÜO fls. de papel para rtaracêo de cêra.]
de carnaúba, rer. NP-3 nas dimensões de [
85 x 175cm, pêso líquido 2 Wl5kg; 100 toa-I
lhas de filtro em "Marsimex", RK 1.793,1
para. uso em filtração de cêrs de carnaúba.]
c; Z furos. de 85 x 175 em. pese Iiq. 85kg; 1
240 balsas de filtro em "Marsíntex" RKI
1.793, para filtração, c/a rruros, de 105 x]
240mm, pêso liquido 3,SOOkg, fab . Otto!
Markert & Sohn;{::xportadores Hermann!
Ter Hell & Co. - Hamburgx - Alemanha]
Ocidental . . . .
,
·
1
TOTAL

,

, .1

_

1

II

7.290.50

I

I
I

II

II

2.525.54

I

9.816,u4
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Art 29 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçào,
revogadas as disposições em contra.río.
Brasíha, 20 de março de 1968; 147ft da Independência e 809 da República.
A. CesTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Afonso A. Lima

DECRETO

)l"9

62.432· -

DE 20 DE MARÇO DE

1968

necuira -prioritaria ao aesenoctormetito do Nordeste, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos n,)uos,
neste descritos P. consignadcs à emprêsa "wolff do Nordeste S A.
InaU[;iria e comercio", de Recite (Pe) ,

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe contere o
Artigo 83, item lI, da Constttuiçâo e nos têrmos do Artigo lB da
Lei nv 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e. ainda, considerando qUE o
conseiho Deliberativo <ia Super ínrendência do Desenvolvimento do N-:Jr'"lest·e
(SUDENE), através da Resoluçâc nv 3.281, de 22 de setembro de 198'1,
aprovou o Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse
reconhecida prrorttáría ao deserrvoívímento da regfâo, para efeito de Iseucão
de impostos e taxas federais a importação de equipamentos novos, neste
descritos, consignados à empr êaa "Wolff do Nordeste S. A. - rnnústría
e Comércio" de Recife, Estado de Pernambuco e descínados à producào e
comercialização de talheres de aço inoxidável, nas suas respectivas especíncacõee técnicas;
Considerando o atestado pele Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais qu€consta da Ex.posição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Ccnsetno
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de t:quipamentos novos, a seguir descritos e consignados à emprêsa "Wolff do
Nordeste S A. - Indústria e Comércio", de Recife (Pe) :
I

1,

Quantidade

1

Valor Total

I
a ser
I
I importada I CIF rrss
l
Máquina Klotz, para acabamento fôsco daS [
ITEM -

ESPECIFICAÇãO

I

facas, com motor de 5 HP, fornecida pari

"Nícholas Equipmerit Company
1
2. Máquinas dágua, tipo AS-l de procedência I
alemã. fornecida por "Wíthelm Hauschild]
& Co,"

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

:3. Máquina automádca para polir, modo 305,1

Clail' Single Spiudle, com acessórios, sem I
motor
1
4. Máquina automática para polir, modo 308,1
Duble Splndle Clatr .Surface Fmíshíng, comi
acessórios, sem motor
.
1
5. Máquina. au-omattca para polir, modo 304, I
Clalr Bpoon And B'ork, com acessórios, semi
motor
~
!
6. Prensa para montagem dos rolos das poli- \
trizes .automáticas, com acessórios parai
eixos de 1 3/4" 3/4" e indicador de]
pressão .
.
1
TOTAL

I
1

I

2
2

9.526

pares

1;2.187,;)()

1

4.269,86

1

6.608,47

1

7.546

r

465,80
40.&~3,63
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Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquínárta, fica sua similaridade. para efeito da isenção de que (rata
o presente Decreto, para ser examinada pela Alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na .lupótese de os mesmos seguirem c~'Sime
tarrrarlo próprio, observando-se o disposto - na Circular nv 16, de 28 de
agosto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 ~te Decreto -entrará em vigor na data de sua pubücação,

revogadas as disposições em contràrao,
Brasília, 20 de março 6.e 1968; 1479 da Independência e 80 9 da Repúbrlca,
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Afonso A. Lima

DECRETO NQ 62.430

DE

20

DE MARÇO DE

1968

Reajusta, a partir de 19 de janeiro de 1967,08 -oáioree das çratiticaçãec pelo
represetitacão de çaoinete Pu,lo. atender, provisoriamente, aos ,,:ncargos
de tiireçãc. chefia, assessoramento e secretariado do Serviço Nacunuú:
de Recenseamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
art. 83, item rr; da Constituição e tendo em vista o reajustamento salarial
. concedido pelo Decreto-lei nv 81, de 21 de dezembro de ,1966, decreta:
Art. 1 9 Fica aprovada, na forma da Tabela anexa a êste Decreto, a
alteração dos valôres das gratíficações previstas na Tabela Prcvisóría
constante do Decreto nv 58.094. de 28 de março de 1966, .destínadas a
atender, transitoriamente, ROS encargos de direção, chefia, assessoramento
e seoretartarto do Serviço Nacícnal de Recenseamento do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística.
Art. 29 Os efeitos do reajustamento a que se refere o artigo anterior
retro agem a 19 de janeiro de 1967.
Arü. 39 A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
providenciará os pagamentos devidos por fôrça do disposto neste Decreto,
conta dos recursos adequados de que dispuser, de acôrdo com o art. 29
do Decreto-lei nv 161, ce 13 de fevereíro de 1967.
Art. 4" O presente Decreto entr-ará em vigor na data de sua publicacâo,
revogadas ~ disposições em ecnr-ar:o.
Brasília, 20 de março de 1968: 147º da Independência e 809 da Renúnuca.
à

A. COSTA.E Sn.VA
Hélio seurao
-~--

A Tabela anexa a que se refere o art. 1º, foi publicada no D. O. de
25 de março de '1968.

DECRETO. N9 62.440 ainda não foi publicado no Diário Oficial.
DECRETO NI? 62.441 -

DE

20

DE MARÇO DE

1968

Declara prioritária ao desenvolvimento. do Nordeste, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais a importação de equipamentos novos,
neste descritos e consignados à emorésa "CELANE8E Tecelagem do
Brasil S/A", de Salvador (BA).

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Art. 83, item 11, da Constituição e nos têrmos do Art. 18, da. Lei número
3.692, de 15- de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
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Deliberativo da Súpertntendêncía l10 Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) ,
através da. Resolução nv 3'.188, de 26 de julho de 1967 aprovou o Parecer
da Secretaria-Executiva daquele órgão, propondo fôsse' reconhecida prioritária ao desenvolvimento da região, para efeito de isenção de impostos e
taxas-federais, a importação de equipamentos novos, neste descritos, consignados à Emprêsa "CELANESE Tecelagem do Brasil S/A", de Salvador,
Estado da Bahia e destinados à implantação de um conjunto industrial com
vistas à produção de fios e fibras de "nylon", assim como tecidos finos de
"nylon" e "jersey";
considerando o atestado pelo' Conselho de Politica Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que constada Exposíçân de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, a seguir descritos e consignados à Emprêsa "CELANESE
Tecelagem do Brasil S/A", de Salvador (BA):

I
I
total
l
a ser
I
I importada
CIF US$
I
I
I
I
I
I
comi
I
1 Quantidade I 'Valor

ITEM -

I -

A: -

ESPECIFICAÇÃO

FABRICAÇÃO DE FIo
Equipamento de polimerização
produção de granulado

·1
I

I
I
I
I

1. -Dispositivo para a alimentação de lactamel

Para alimentar e triturar o Iactame sólido composto de: ····.··· ... ········· .. 1
a) Tremonha com capota de sucção comi
ventilador
~
1
b) Triturador cilíndrico ··
1
c) Tubo de conexão. Pêso liquido do item I
1 - 577 kg
I
2. Fundiàor de lactame - Para fundir o
tame sólido, volume aproximado de 3,2 m3,
completo c/camísa de aquecimento por va-I
por saturado, pressão efetiva ,0,5 k g/cm3'1
Pêso líquido 1.160 kg
-

lae-I

3. Bomba . transportadora

para

lactame

I
1
1
1

1

~~ek~ã,~. ~:~~~~~ .. ~'~.. ~~:.c~~: .. ~.~s.~ .:~:~~~~\

I

I

I

I

I

10.573

\

I
I

I

1

tame entre fundidor e misturador, com camisa de aquecimento por vapor saturado,

5-. Misturador para lactame - Para adicionar)
o catalizador e o re.tardador de. pOlimeriza-1
ç â o ao lactame e produzir a mistura. volume aproximado de 1.250 Ita., c/camisa dei
aquecimento para vapor saturado, pressão
efetiva,3 kgvcmâ max, e agitador íncorpc-]
rado. Pêsoliquido 918 kg, compreendendo: I
a) Recipiente para a alímentaçâo do cata-I
1i z a d o r e retardadorde polimerização,
volume aproximado de 6 Its, . .,~
1

I
I

I

-

~~lt~~ p·d;d·ia~ia;,;e·~·pe.~~·fi1ti'~~··~·i~~:1

10.199

1

Para transportar. o lactame do fundídor ao
místurador, completa, sem motor, COm ca--I
misa de aquecimento por vapor saturado,
pressão efetdva 0,5 kgvcmâ. Pêso líquido I
4.

I

247.603

II

2.265

)

1

II

1.667

I

I
I

1
1

I
I

I

I

8.459

516

ATOS DO PODER !EXECUTIVO

I
ITEM -

I

I Quantidade I Valor total
a ser
I

ESPECIFICI'ÇAO

I importada I

I
I

Contador de êmbolo anular ·····
1
Para filtrar o lac-]
tame, com camisa de aquecimento por va-I

b)

1

6. Filtro para íactame -

por saturado, pressão efetiva de 0,5 kg/cmâ. I
·
1

Pêso líquido 75 kg _
·
7. Depósito intermediário para

-I
Instalado diante da bomba transportadora I

8. Sistema de aquecimento pOr água quente

-I

1

~?S~o~~o· ~~i~ici~i .~~~. '~'~t'o'r"::::::::::::

II

xímado 270 lts.

•

•

c)

::::l::e~~'~egU:l~.·d~~a·~·:::::::::::::::1

Flanges de aquecimento com um de]
21 kw
······
····· .. ····
·1
a: In.dícadorea de nível do difilo .. I
e) Condensadores de ventilação
\
f) Condensadores para resíduos

I

I
I
I

I

I

1
1

1

1
1
1

I

2.806

9.150

2

822

I
1

I
I

II

5.335

I

II
1

I

16.332

I

I

I
2
1

II
I

I

I

II
II

I

b)

I

1

1

OI

I

1

t» Depósito de sedimentação, volume apro-

c) Misturador, volume aproximado 60 Ita.!
d) Agitador sem motor .. · ...... ···· ... ····1
10. Di.SPOsz.·tiVO âosiiictuior - Para dosífícar 0\
lactame e a suspensão do despolímento, pêso líquido 403,8 kg, compôsto de:
\
a) Recipientes de alimentação _da suspensâo (um como reserva) ...... ',' ...
b) Bombas dosificadoras duplas, para trans-I
portar o Iactame e a suspensão (umal
como reserva) com uma completa com
camisa de aquecimento por vapor satu-I
rado, pressão efetiva 0,5 kg/cmã, engrenagem reguladora
I
c) Recipiente para misturar, com camisal
de aquecimento por vapor saturado,
pressão efetiva 0,5 kg/cmã _ ·····.·····.1
11. Estágio de polimerização - Para a pclíme-]
rízaçâo sem pressão do lactame, com reti-I
ficadores incorporados para a COrrente 81
cambíador de calor para reaquecer, volume
do produto: aproximadamente 3.600 lts.,
volume de aquecimento: aproximadamente I
2.100 lts., disposto para a colocação de 21
bombas de fiação, 70 omã/rev., pêso liquido:
5.663 kg, composta. de:
a) Arvores para bombas de fiação com em-

_

1

1

Para esquentar o míaturador e o depósito I

intermediário, pêso líquido: -117 kg, compôsto de:
[
a) Aquecedor a jato de vapor ....•........ [
b) Bomba centrífuga
c) Depósito de dilatação para água, VOIU-I
me aproximado 50 lte.
9. Dispositivo de preparação da suspensão dei
despolímento, pêso liquido 110 kg, com-

CIF US$

I

lactame

para lactame, volume aproximado de 1,6 m3,[
COm camisa de aquecimento por águal
quente. Pêso líquido 1. 060 kg

'.
I

I

I

~ I
4
3
3

II

66.555
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I

[

I Quantidade I Valor total

ITEM -

I
importada I crr US$
I
[
I
I

ESPECIFICAÇAO

\

nene.gmador ···'···.···,·················1
Para a imersão doi
estágio de polimerização, volume aproxi-]
mado de 50 lts., pêsc líquido 35 kg
[
13. Cabeça de extrusão a cabo - Para expelir I
a massa fundida em forma de cabos. com-\
posta de: bloco de bocais com camisa de
aquecimento por difilo; pêac liquido 70 kg ]
Para resfriar os]
14. Cesta de asreteemumto
cabos, volume aproximado 400 lts. Pêsc li-I
g)

12. Recipiente de imersão -

a ser

1

I
1

\

1

I
I

I

um com engrenagem regulador sem motor I
trifásico; pêso líquido 516 kg
I
Pêsc líquido -I
17. Tubulações e conexões 1. 750 kg
[
18. Equipamento elétrico de contrôle e medição I
- Compreendendo armários do comando e I
contadores com todos os instrumentos ne-I
cessãnos p/c contrôle da planta de polimerização; péso liquido 1. 2ÜO kg
I
19. Acessórios ....:... Compreendendo:
a) Para o estágio de polimerização:
I
- Bombas de fiação, 70 cma/rev. (l carnal
reserva); pêeo líquido 51 kg
: .. [
- Tampos de fêcho para bomba de fiação'l
70 cmâ/rev . (L como reserva); pêso lí-

1

. quido 34,8 kg

\
I

I

3.741

I

1

I
I

3.5<1ô

1

I
2

\

20.395
22.773

1

51.241

3

3.660

[3

2.757

1

265

3

756

Eixo para bomba de fiação, 70 cmâ/rev. I
(como reserva); pêso liquido 10 kg .... I
b) Para a cabeça de extrusão a cabo:
1
- Bocais de fiação com 5 orífícíos cada um I
(2 como reserva); péso líquido 9 kg" ... I
20. Material de cOnsumo - Aproximadamente]
para 6 meses, compreendendo:
a) Cavilhas c/escatel para cada uma das
bombas 15; pêso líquido, 2 kg
b) Coadores para filtro, segundo partida
004; pêsc liquido 3 kg
1
c) Telas metálicas p/filtro, segundo parti-I
da 006, pêso líquido 15 kg
1
-

2.684

\

Para a tomada)
dos cabos, completo e/engrenagem regula-I
dor incorporado sem motor trifásico, pêso]

liquido 293 kg
[
15. Cortadeiras. de granulado (uma como reser-]
va) - Para cortar os cabos granulados, cada]

692

[

Ó:

quido 350 kg
:
15. Equipamento de tomada -

I

I

d)

r;lt[;~~itc~~;Ç~gde. :~trusão.~.cab~: .pê~

I

e) Latas de Slicon spray para bocais; pêso
líquido 1,5 kg
".,""
1
j) Juntas de alumínio para cabeça de ex-I
trusão a cabo
I
g) Quilos de molicote, pêso líquido 3 kg ." I

"'1

B r-: Equipamento de extração continua
21. Tubo de extração - Volume aproximado de

~'~s~3d~~~~I.~t~. ~~~.~: ~~~. ~~. ~í:.~i~.~s.' .~~~~\

45

19

5

143

5

305

50

285

3

27

50
3

31
120'
92.446
30.637

518

ATOS DO .PODER

iEXECUTÍVO

I Quantidade

ITEM

~

I

ESPECIFICAÇAO

Valor total

a ser
importada

cre

US$

1

a)

b)

Ffuxômetro
;
1
Roda de esclusa para descarregar -o-gra-]
nulado

1

1

1

[

1

o-o • • • • • • • • • • •- " . , .•

c) Engrenagem de redução

;

1

22: Recipiente para âgua aeemsneroueaaa -I
Volume aproximado 1,0 mâ, pêsoliquidol
460kg

23. camouiaor de calor"- Superfície de ínter-]
câmbio de calor aproximadamente, 0,35
para vapor saturado, pressão efetiva de 3 kgj

1

m2'1

cm2. Pêso _líquido _65 kg
"
1
24. Bomba _centrífuga ~ Para transportar a

1

mistura de água e granulado; pêso Iíquí-]
do59kg

1

25. Grelha de gotejamento - Para o transpor_I
te, drenagem prévia do granulado, acionado
por 2 víbradcres: pêso líquido 500 kg
1
26. Recipiente de gotas - Volume aproximado
16 ma, pêso líquido 2.250 kg
1
27. Sistema de circulação- para jiltraçãora filtrar a, água de transporte, pêso líqui,
-.'..- 1
do 297 kg, compôsto de: ,
a) Bomba centrífuga, sem motor trífásíco.i.]
b)' Filtro Com mcletâo
1
28. Tubulações e co-serões - Pêso líquido 360 kg I
Equipamento
elétrico
de
cotttrôle
e
medição]
29.
- Compreendendo armários de comando e]
contatadores com todos os instrumentos ne-/
cessáríos para o contrôle do equipamento de
extração continua; pêso Iíquído 360 kg
1

Pa-I

1

1
1

I
4.28~

II

I

I
I

1.122
1.556
5.592

17.325

r

5.853
1

1

I

10.933

1

15.139
124.489

~cií~~o~gd~' 'Ól~~"~'pê~~" iíq;;id'~' i :266' k'g:,1

1

9~.035

a)

1

C -

Equipamento de secagem

I

[

30. Secador cambaleante - Para secar o granu-I
.Iado ao vácuo, instalação excêntrica, dese_1
nho horizontal, volume aproximado, 16 ma,

sem motor trifásico, _com camisa de aqueci-I
mento por água quente; pêso líquido
3L

completo com:
1
Bomba de circulação para óleo
1
b) Cartuchos aquecedores, 1:0 kw, cada um]
32. Bomba de alto vâcuo - Completa sem mo-I
tor; pêso líquido 1.168 kg
1
33. Condensador -_.Superfície de intercâmbio,
aproximadamente 12 m2; pêso liquido 900 kg]
Completa -sem]
34. Bomba de vâcuo prévio motor: pêso liquido ·1.108 kg
·
1

3.729
2

1
1

I

1

9.305
4.357

6.255

35. Sistema de-aquecimento por âgua quente-I

Para aquecer o secador cambaleante, completo, pêso líquido 169 kg. com:
:
1
a) Aquecedor a Jato de vapor
·· .. 1
b) Bomba de circulação pa-ra água, semi
motor
_.;.1
c) Recipiente de dilatação para água comi

~6utu~~o~ ..e~~.~~i~.~,.~.o.l~~~..~~~~~:~~~~

36. 1'ubulaç.?es e conexões - Pêso .Iíquído 730 kg I

1

I

1

I

1

I

922

7.331

Aros

lTÉM -
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I
I
I Quantidade I Valor total

ESPECIFICAÇãO'

I

a ser
1
importada \ CIF US$

I

37. Equipament.o elétrico de comróie e medição 1

- Compreendendo armários de comando el
contatadores com toãcsos instrumentos necessários para -ó contrôle do equípamento dei
secagem: peso Iíquído 400 kg ..\
D -

Equipamento de fiação

I
I

Volume, 2 m3, \
cada um; pêso líquido 10.800 kg
I
39. Conexões flexiveis de' tubo - Com tabuleiral
de enchimento; pêso 'liquido 280 kg
.
40. Comportas de granulado- Tipo KOK, lar-I
gura nominal 65 mm cada uma, completa-s
cyaberturas de compensação; pêso líquido]

i

38. Silos móveis de granulado -

"I

140 kg
:
;
41.. Recipientes intermediários '- Volume 250 Its.,1
ca.da um. ; pêso líquido '840 kg
..
42. Comportas de granulado, tipo KOK -.Lar1

gura nominal 65 mm, cada uma, completas
com aberturas de compensação;' pêso liquido 140 kg •..................... :
,
1
13. Sistemas de fiação tipO SBN 446/SB 5701
CSK 417S - Cada Um com 6 posições dei
fiação, pêso líquido 16.065 kg, compôsto de:
a) Fundidor, tipo CSK 417 S" completo comi
acionamento por corrente contínua do
fundidor helicoidal. 8,2 kw, aquecímen-]
to elétrico e imersão aquecida de nitrogê-I
nío, capacidade de fusão 300 - 700 grsl j
min., sem motor, .. 1
b) Sistema, distribuidor, típo SBN 446, dis-I
tância entre posições de fiação: 600 mm.]
equipado para a colocação. de 6. blocos dei
extrusão, aquecimento próprio de difi-.
e)

~~o~;~2d~~xt;~~ã~' tip~ 'SB ~57Ó: ~~d~'~~1

'!M. Acionamentos coletivos para. b,ombas de fiarl

Pêsc líquido 6.125 kg, cada: um compos-

~~ ~~:g~'e;';~g~~'·;ég~iàd~.~.,;:·~~i~;ip~i:' ;êffi!
b)

motor .. .
","
.
Engrenagem: de regulação fina com em-I
breagem
; ..~
,
,
I

c)

~~~: ~rti~uJ::~~s. ~~~ ..~·:~~.~~s.. ~.e..~~~~~ \

d) Eixos de bomr-asicomtacoplamentos

'1

e) Rodas de corrente COm a mesma .,
1
Placa de monrazem para engrenagem .. I
,45. Condutores de s'Í'O"J o tipo 230 S' - Comple-]
tos com tuno ce f'lbon; diâmetro 300 mml
peça final, ulaca base, assim. como disposítívo de medtcác ~ regulação para ar; pêso]
j)

liquido 7.190

.

.

18

I

7

I

I

11. 535
962.939
g.5.~48

8.277

i

!

7

7

7

I
I
I
I!
1

5.182
13.354

5.180
319.063

I

I

I

!
I

1

equipado para a' colocação de 2 bom-I
bas duplas de- r-ar e 4 injetores .redon-]
dos de rlar diâmetro 59· mm
1

II

I
I
I

:

;

6

135.178

I

5
12
2
1

I
42

I

I.

117.667
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I
I
I Quantidade I Valor total
ITEM -

ESPECIFICkCÃO

a ser
II importada

de gás protetor -I
Com todos os ajuetes necessários para a

46. Dispositivo dosijica-do1

dO-I
180 kg

stfícaçâo de nítrogênío . Pêao líquido
47. Ajustes para acue refrigerante - Pêso H-I
quído 65 kg ·.·· .. ···· .... ········· .. ······1
48. Equipamento de ecmirôle e medição elétrica I

1

Compreendendo armários de comando el
contatadores com todos os instrumentos
cessártos para c contrôle do equipamento de
fiação, assim como transformador interme-

~

ne-l

diário. Pêso liquido '1.230 kg
49. ãccessõréos:
a) Bombas duplas d:- fiação
rev. Pêso hqutdo 252 kg
b)

II

CIF US$

1
I
\

4.577

I
I
I

275

.111

I
I
I

1

1

1,2/1,2 cmâ/]
,
I

168

59.991

336

9.999

84

25.828

2
1

3.586

I

Injetores redondos .de fiar, diâmetro S91
mm, 24 prificiu-~ para 70/24 deus Pêso]
liquido 110,::) kg ....
Pares de parafusos para injetores de fia..

145.132

o

o . o o o o • • • • • • • • • • o o o o[

c)

cão. Pêso dquído 1.34" kg o.·.· '-' .. _
. ... 1
d) Câmaras de pré-aquecimento intensifica-I
do. Pêso nquídc 26D kg .. ,
e) Balança. Pêso líquido 8 kg
0.1
o o. o

0

•••

o

f)

Cronômetro conta-segundos -

Pêso

1

lí-I

g)~6;~a °d~ ~~rr~~t~·~ 'pê~~' iíq·~id~·i 'kg::
h)

469

1

49

1

305

Instalação de comunicação reciproca in-I
tensificada com alto falante - Pêso li-I
quido 4 kg

1

1

- Peso líquido lOS I{g ..
Jôgo de ferramentas especiais para fia-I
çâc Pêso líquido 45 kg ..
1
k) Jôgo de ferramentas de montagem parai
bloco de extrusão - Pêso líquido 20kg..
I) Jôgo de ferramentas ele montagem parai
fundídorea - pêso líquido 45 kg ....
I
m) Jôgo de ferr~me~tai3" de montagem parai
_bombas - Peso Iíqurdo 85 kg
n) Jôgo de ferramentas de montagem parai
Injetores - Pêso líquido 20 kg .... _- ... 1
o) Jôgo de ferramentas gerais para a fiação I
p) Banco" de ensaio para injetores de fia-I
çâo, diversos pernoà de arrasto para eixo

1

i) Siste~a ó~icc!

'"

fe alarme. com -i'2 posições
o

•••••••

,

•

,

•

•

...

I

•

I
I

785
1. 762

j)

o • o o o •••••••

o

•••

1

1

I
1

s)

Carro elevador para C1. montagem dos blo-I
coe de extrusâo - Pêsc líquido 180 kg .. 1
Plaina para limpara tuno de fibras
Pêso líquido 2 kg
'. . . . . .
Elem~nto.el~vador pera parte fundidOra\
- Peso l1quldo 100 kg . . . . . . . . . . . .. .. .

t)
u)

510

956
227
38

1

I
I
11

1

I

2.113

202
133

I1

1
1
1

50. Material de consumo 'rJa T ,], aproximaddmente!

3 meses, ccmipreeiuieruio:
1
a) JogOS de juntas rara os fundidores-I
Pêso líquido 3,5 kg
I

197

1

Pemos furados -

-I

499

1:

o

Pêso liquido, 36 kg .. 1
Instrumentos de medtçào para o ar dei
sôpro - Pêso líquido 1,5 kg

1

I

~g :gO~~~.: ~.e. ~i~Ç~~ .. ~ .. ~.ê.S~. , ~~:~~~~\

q)
r)

I
1I

r

II

1. 732

137
419

1

7

1

331
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I

ITEM

ESPECIFICAÇãO

____~----~-

I Quantidade
a ser
importada
~I

I

Valor total
CIF US$

I

Jogos de juntas para os sistemas distri-I
buídores - Pêso líquido 0,5 kg .".""."."\
c) Jogos de juntas para bloco de válvulas de
produto - Pêso líquido 2,5 kg " .. ·' ...• 1
à) Jogos de juntas para bloco de extrusão 'Pêso líquido 0,2 kg ....• "
I
e) Jogos de juntas para injetores, diâmetro I
59 mm - Pêso líquido 5,0 kg
1
f) Filtros quádruplos para injetores redondos de fiar, diâmetro 59 mm - Pêso líquido 25,2 kg ."
1
g) Quilos de Molycote - Pêso líquido 6,0 kg I
h) Latas de Silicon Spray paru Injetores -I
Pêso líquido 10,5 kg
I
i) Bobínaa de papel para registrador de 61
côres ~ Péao líquido 5:0 kg'
"
1
b)

E -

EqU'l-pamento de bobmagem

-I

10

7

225

84

13

2.520

288

2.520
11

2.511
453

21

6~

18

.

51. Máquina bcbituuiora, tipo S 600/24-48
Com 48 posições de enrolamento para 24 posições de fiações dístancí adas a 600 mm eeteado:-bifilar - Péso uquído 14.876 kg .... 1
52. Máquina uoovnoaora, tipo S 600/18-36
Com 36 posições de enrolamento para 18 posições de fiação, distanciadas a 600 mm, ze-I
teado: bifilar - Pêsc liquido 12.487 kg
1

-I

F -

7

Equipamento de estiragem

2.

993.675

1

555.795'

1

437.880
1. 829.193

7

1.829.193'
244.500

3.000

24.800'

65.000

219.700
136.911

1

36.480

I

I

53. Máquina de estsroçem - Cada uma COm 1561
fusos, porta-anéis composta de porta-I
aros individualmente. baixáveis com fêcho]
magnético, fusos equipados para o assentol·
de copses cilíndricos de eatiragem, de um
comprnnento de 340 mm e capacidade dei
material de aproximadamente: 1.500 grs,\
comando hidráulico de porta-anéis, regulador de estíragem comum para ambos os la-:-I
dos das máquinas, completar CQm acccssórios e sem motores - Pêso liquido 81.914 kg ]
G -

-1

Material de operação

De papel duro, especialmente empregado, d.íãmetro; 140/150 mm'l
comprimento: 220 mm - Pêsc líquido 1.800
""".1
quilos
55.. Copses de estiragem - De forma cilindrical
comprimento: 340 mm surícíente para um
período de. circulação de aproximadamente I
30-- dias - Pêso líquido 17,875 kg
" .1
5Q. Bobinas de fiação -

H -

Instalações, auxiliares

1

56.' Equipamento de purificação de colene, tipo I
KND e 50/80 -----'- Pêso líquido 2.165 kg ..... 1
57. Equipamento de -preparaçãa de areia - Pê-I
50

líquido 80 kg

.,

,

~

I

58. Equipamento de purificação de nitrogênio
- Pês~ líquido 250 kg
;
1

3.208
1

26.553

522
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ITEM -

[
I
I Quantidade Valor total
I
a ser
I importada
CIF US$

ESPECIFICAÇãO

[

I

59. Equi'R..ameTtto. de repuriiícaçiic de nitr-ogêniO!
- Peso líquído .6 kg ......•...............
ec, Depósito .p/o armazena.mento de nitrOgêniO\
- Volume: 4 m3 - Pêso líquido 1.850 kg ..
6I. Medidor de, vestígios ,de oxigênio - Pêso-liquido 32 kg ,
,'
,
;
.
62. Recipiente coletor para' diiito, volume apro_
ximado - 3,2 ma - Pêsc Jíquldo 800 kg ..
63. Bomba transportadora de di/iIo, com acionamento, 4,0 Kui, sem: motor - Pêso líquido
127 kg
:
[
64. Carro trans. portador elétrico para
silosl
móveis de granulado - Pêso liquido 1.000

os

quilos

0,

I __ Ins~rum.entos

••••••••••••••••••••••

auxiliares têxteis

[

1

705

1

13.276

1

12.715

1

8.885

1

4.371

1

30.658
46.828

1

8.170

2

12.255

1
3

15.932
2.757

1

2.043

1
5

5.311
360
108.702

1

2.145

2

10

4.902
2.145
204

1
1

18.791
'115

1

1.430

1

10 õ21

1
1

41
817

1

37.795

1

29

_[

65. Recipiente para a preparação do engraxa-l

mento.. incluindo _bomba transportadora,
completa com motortde-acíonarnento
Pê-]
c.;

86.

~e~f~r~~fe51~1t~g~~lüib:ci~·t~b~i~ç6é~'~ 'pê: I

'1

50 lfquído 400 kg
_
,
67. Balança de inclinação de grande capacidade,
zona de indicação: 0-300 kg - Pêso .Iíquído 350 kg , .. :
.
68. Termehidrógrafos - pêso líquido 10,5 kg .. )

.- Dispositivo para chanfrar e prensar
Pêso líquido 5 kg
;
.- Máquina cortadora de fios -

-I.

Pêso lí-I

qUi~~c;~Oa~~ecidM' ~. pêi~ '1Íq~id~' 2:5 'kg' ::I

J -

Laboratório têxtil

\

69. Balança de P!!sos. ,a1'lfstãveis,._---;" Capacidade: [
0-10 kg - Peso. Iíquído 80 kg
, .
70. Balança de precisão para a ,determinação dOS[
títulos r-: Pêso líquido 18 h.:g .•.•••••••••••.
7l. Microscópio - Pêso líquido 9,5 kg ,
1
72. Placas cortantes - Pêso líquido 0,5 kg
.
73. Aparelho .âe ensaio Se resistência setor. de
ensaio: 0-200 grs e 0-1.000 grs respectiva-I
mente -- Péso líquido 245 -kg
I
74. Dispositivo de a.jerição - Pêso líquido 1,5 kg I
75. Balança de precisão de torsão , - 0-1001
miligramas - Pêso liquido '1 kg
1
Pêso líquido I
76. ll:11croscópioãe irallalhe' 20,kg

,

".'..........•. '.,

1

77. JO(JO de agulhas de ianceo - Latas dei
engraxamento. Pêso liquido O,2kg 1
78; tâecrótomo - manual -r- Pêsc líquido 10 kg]
79. Aparelho de ensaio de homo!(eneidadel
<uster: execução especial eommer inclu-I
indo romme-tto, reg1,$iTudor e integrador -1
Pêso liquido "110 kg ;
; .. ;;;
I
Aparelho de ensaio de- dureza "Densimeter"l
-. Pêso liquido 0,3 kg .. ; ..... ;.; .. ;;.; .. :.1

.au..

1
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I
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a ser

importada

I

~e~fào';'~~;;;ãi 'de 'ten~à~' dO~' jios,' i:i2'g;';/

- Peso liquido 1 kg o'" - •• ' • • • • • • • • • • • • • • ·_1
-83. Medidor manual de tensão dos fios, 5-50 grsl
- _ Pêso liquido 1 kg
_
1
'Ri. Conta ~o Rotaçdu: 0-10.000 rev/min, ---.:.1
Pêsc- líquido 0,3 kg
- '.' •...... ~
·1
85. co-ua ROlações: O-LOGO rev/min.,-I
Peso líquido 0,3 kg ..... · .. ···· .....
86. Crcmome'rc conta-eeçnmaoe - Pêso liquido
0,2 Kg " " " " " " " " " " " ' " , . " " " , , , , ' I
87 .. rermotuaróçtuto -- Pêso líquido 3,5 kg ... I
88. Psícrómetro de aspiraçao Peso liquido I
a,á" kg
.
89. Pincetas - Pêso líquido 1.0 kg ..'.. ;
·1
90. TeSOU1'as- Textil - Pêso líqutdc 5,0 kg
1
91. Máquina-calculadOra elétrica - Pêso liquido I

·······1

o

·0········ [

92.

~s0:~e' pr~e'c'Úd~' ~~~. f~~;;;'~~t~·i~t~~~;m;.~!

blável para 5 bobinas - Pêst.' liquido 50 kgl
.93. Aspa de precisão. sem terramenta íntercam-]
biável - Pê80 líq-uido 50 kg .............•.. 1

K -

-

Lcuxmitoric Químico
I
Com equtpos, con-tendo os aparelhos e [

instrumentos
minar:

94.
95.
96.
97;
98
99.

100.
101.
102.

103.
104.

105.

necessários

para

I

I
11
1

i.....

····,·······1

celana do laborntórro
,.,
1
106. Lahoratório Central
ecurpamentcs neces-]
sártos rPêso líquido: 1.300 kg)
I
L - Equipamento de 'receuuiem.
1
107. Máquinas de trtcotear, retilíneas, tipo I
"~-{etten'stuhl" K-4, 168"/28 gge
fabricada I
pela firma Karl Mayer 'I'extilmaschinen-]
ial11'ik GMEI-! .. "'"
.. ,
1
lOS. Urdideira do fio Da 42;21 OFW, idêntico I
fabrrcante do item 107 ,
I
109. Aparelhos para armazenar fios, 42", idên-I
tíco fabricante do item 107 .,
I
110. Aparelhos de Iubrlficacào de fios 42", Idên-]

1
1
1

1

1.021

123
123

10
1,0

4,9r:2

1
1
1

1

1
1
1

11

4.902
4 figa

I

I
I
I
I1

1

62.039

3 779
10Ai)8
6.352
'47~

174
2,727

1
1

\

-1')2

1

II

!53

1
1
1

1'12

I
I

1-

'I
20
3

3

1. 128
337
1 61.4

35163

II
.1
I
I
I

719. H)
48,5'10
14,IJ40

,li

í

a

111. Aparelhos de icnisação, para descarga dei
eletricidade estática, idêntico' fabricante doi
item 107 .... " .. ,.": .. ",.",, ....... ,,'" I

3

.tíco fabricante do item 10'7

917

1

I

da solução .. ··· ..•••.. ········1
de extrato
·
1
Teor de agua de ortmulaâo
Teor de cinzas
.
'
I
Numero ae permanganato
I
Teor de graxa e âgua, :.··
1
'i'eor do terra do tactame
'
I
Concentração de ([cido acétícc
POnto de solidificação do íactame
I
Numero de côr do lactcnus
1
Alcalinidade do lactame ."
!
tnet-umentoe gerais de vidraria, ferro e por-I

10.213

1[1

715

deter-I

vseconaoae

conteuao

CIF US$

I

31. Medidor eletrônico de tensão ào's fZos inc1u~1
mao carro transportador Pêsc liquido I
32.

II

3.756

ATOS

DO PODER. IEXECUTIVO

I QuantIdade
.
ITEM -

.

ESPECIFICAÇãO

II

a ser .
importada

Valor total
CIF USS

I

112. Gaiolas tipo GM para 1.200 fios, idêntico]

fabricante do item 107 ,
I
OBS.: Os equipamentos de números dei
ordem 1 a 1(]6, dêste Anexo, serão I
fornecidos por Hans J _ zrmmer AG,I
de Frankrurü/Maín, Alemanha Ocí-]
dental.
I

3

48600

I

TOTAL

1

I
Parágrafo [mico. Com respeito ao motor que acompanha a maqumarta,
fica sua similaridade. para. efeito da isenção de que trata o presente dec..eto,
para ser examinada pela Alfândega de destino, quando do desembaraçoaduaneiro, na hipótese de o mesmc seguir regime tarifário próprio, obsetvando- se o disposto na Circular no 16, de 28 à'e agõsto de 1958, do Se-ihor
Ministro da Fazenda .
Art. 29 td:ste Decreto entrare em vigor na data de sua punücação•.
revogadas as díspostções em contrário .
Brasilia,2(] de março de 1968; 1479 da Independência e 809 da Repúbhca..
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Afonso A. Lima

DECRETO NQ· ki2. 442 -

DE

20

DE MARÇO DE

1968

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção'
de impostos e taxas federais, a importaçéj,o de equipamentos socos,
neste descritos e consignados à Emprêsa "Companhia de Azulejos Co-mércio e Indústria de Alagoas - CÁCIA", de Maceió (AL).

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Art .. 83, item Il, da Constituição e nos termos do Art. 18, da Lei número
3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho
D e li b e r a t i v o da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resolução n 9.3.218, de 26 de julho de 1967, aprovou.
o Parecer da Secretarla-Executrva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida prioritária ao desenvolvimento da região, para efeito de isenção de
impostos e taxas federais, a ímportaçâc de equipamentos novos, neste descritos, a ser efetuada pela Emprêea "Companhia de Azulejos Comércio e Indústria de Alagoas - CÁCIA", de Maceió, Estado de Alagoas e destinados
à extração, transformação e industrialização da argila para a fabricação de
azulejos, congêneres e derivados;
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Expstçâo de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão; decreta:
Art. 19 Fica declarada prtorttáría ao desenvolvimento do Nordeste, para
efeito de' isenção de impostos e taxas federais, a importação de ·'equipa-

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

mentes novos, a seguir descritos e consignados à Emprêsa "Companhia de
Azulejos Comércio e Indústria de Alagoas - CACIA", de Maceió (AL):

ITEM -

I
I
I Quantidade I Valor total
I
a ser
I

ESPECIFICAÇAO

I

importada \ CIF US$

II

1. Prensa hidráulica .tdpo Spengler, NP/II, comi
os seguintes dados técnicos: j() do êbolo dei

pressão 350 mm - p do êbolo de ejeção 1251
mm - altura ajustável de enchimento 50 ai
150 mm - motor elétrico trifásico 1.500 rpm]
e 15 HP c/flange elástica de aco-plamento -I
jôgo completo de ferramentas para fabricarç ã o de peças-padrão prensadas. Fabricação dei
"Spengler Maschinenbau
GmbH" ..... o·1
:2. Aparelho umedecedor tipo Spengler modêlo]
LAF" com motor elétrico de 0,5 HP - fabri-I
cação de "Spengler Maschlnenbau - GmbH" I
3. Moinho de tambor para Laboratório, consis-]
tindo de: estrutura reforçada mancais dei
rolamento, carcaça em ehapa de aço, motor
elétrico especial trifásico com redutor embu-I
tido e equipado com correias especiais, tendo
a potência de 1,0 HP ----' P do tambor 600 mm:
capacidade de carga útil 40 kg - Fabricação I
"Spengler Maschínenbau - GmbH"
4. Britador de mandíbulas p/Laboratórío tipo
BA/I modêlo Spengler, composto do seguinte:
estrutura em chapa de aço, vírabrequím com \
mandíbula, eixo motriz fOf.jado, volante, par-I
te dianteira cvmandíbula fixa, cunhas de
pressão e ajustagem, porias de aço, motor
elétrico trifásico especial c/3;7 HP e 1. 000 I
rpm _ Fabr. "Spengter Maschinenbau -I
o \

GmbH"

···.· .. ··············1

15. Moinho com mós verticais modêlo Spengler]
tipo BL/I consistindo das seguintes partes:
base do moinho em chapa de aço, disco moedor apoiado em rolamento, peneiras de oha-]
pa, mós apoiadas em rolamentos, motor elé-I
trico de 0,5 HP - Fabricação -Spengler Maschínenbau - GmbH" ... ,. ooo' o.. o' 0.·.·· .. 1
:6. Peneira vibratória. eletro-magnétíca modo I
855005 c/os seguintes acessarias: tampa c/In-]
jetor especial para peneíraçâo a úmido, pane-[
la peneira de latão, anéis de peneira c/vártas
teclas de peneiras permutáveis, etc - Fabr.
"Spengler Ma.schinenbau GmbH"
··1
'7o Fórno muflado de grelha para teste de quei-I
ma - Mufla com as dimensões de 120 x 80 x]
200 mm . resistência para regulagem de I
temperatura func . com 220 volts, equípamen-]
to de medição para temperatura - Fabrica-I
çâo "Bpengler Maschinenbau GmbH" ...
.8. Aparelho para medir a sedimentação sistema Andreasen modêlo 6606 com bôca de saida fixa altura de enchimento 200 mm - jÔ-1
go de 50 fôlhas de papel de análise padronizado - pratos de vidro plrex para concen-I
tração das provas - FabrIcante, idem ... oo

I

\

I

1

I
I
I
I
I
I
I
I

I

11.4.00

1.224

I

1

I
I
I
I
I

I

1.676

I
I

I
I

I

1

I
I

1. 759

I[
I
I

1

I

I

I
I

!
1

]
I

I
I

544

I

1

2

II
I
.1

426

526

ATOS DO PODER JEXECUTIVO

Valor total
ITEM -

ESPECIFICAÇãO
CIF US$

9. Estufa RT 500 tipo redondo, com as segutn- \
tes dimensões: p de 500 mm, profundidade I
de 5-60 rnm, altura externa de 800 fim, lar-I

gura externa de 650 fim, volume útil aprox.]

de 78 litros, área útil 6330 cm2, potência ab-]

sorvida de 1,1 Kw, regulagem automática, [
tampa de plástico incolor p/prcteção do bo-I
tão de regulagem dá temp., termostato em-]
butido - Fabr. idem
,
-1
10. Fôrno elétrico para Laboratório tipo EKS, com
as seguintes características: dimensões in-I
ternas: larg.: 260 mm, altura 130 mm e[
prof . 450 mm; potência absorvida de 8 KW
-

307

'1

F.abricante: "Kerabedarff"

2.667

11. Moinho de cilindros tipo Belssmann FM 1,

com motor elétrico, botão de comando elétrico, plug com cabo trifásico, etc. - Fabr-I
"Spengler Maschínenbau -- GmbH" :. _....
12. Misturador de hélice p/Iaboratórfo marca
Relssmann tipo SQ OIS c-motor e redução, I
cabo e plug de ligação trnesicc, grampo de
fixação e suporte manual, comprimento doi
eixo da hélice 350 mm, p 100 -- 120 mm
Fabr. "Spengler Maschínenbau - GmbH" ..
Moinho
Reíssmann tipo KTM-O, com motor I
13.
elétrico de 1 HP e '1400 tpm: comprimento]
do moinho 1800 mm; acionadores protegidos
com revestimento de borracha ou de plástico - .Fabr.. idem item anterior
','"
14. Funil peneira u/tmã permanente, marca
Reíssmann tdpo PTF-OO - mesmo fabri-

292

-I

15.

193

637

t~~l~~~: ~~t~r~;~el~~-~'p~~~' .~~~. d~ 'i~b~1

ratórfo consistindo de: 35 pratos para evap.1
tipo 109 - 20 panelas tipo 17 - 10 pratos
p/evap , tipo .888 - 25 copos p zfervura tipo
4'2 L - 8 tubos de ensaio tipo 51 - mesmo
fabricante ítem anterior
_. _
.
16. Balança de Coluna nv 123 com capacidadel
p/1000 gr c/pé e pratos de latão, base de
madeira de lei, sensibilidade até 0,001 gr, I
estôjo para guardar a balança, estôjo de ta-I
rugas nv 42/24 - Fabr., idem _
1
17. Balança de Coluna nv 129 com capacidade I
p/lO kg, c/as mesmas caracterrstícas de an-]
terior e c/sensíbílídade até 0,003 gr, pos-I
suíndo ainda: 1 jôgo de tarugos nv 41, com
os pesos seguintes: 1, 2, 5 e. 10 kg; 1 estô-I
jo e/tampa nv 42/24 com pesos de latão até
1,275 kg - Fabricação, item
_. -.-1
18. Fôrno elétrico de panela sistema Slmon I
Mueller ----' Mod. lII, com bornes de ligação I
elétrica externos não protegidos e cabo elé-I
trtcc de ligação além de 1 panela de fusão -

291

I
I

19.

~~~~\~a~~e'f~~:~ tip~'i~;g~' ~ici~~d~:' ~~~. ~~:I
ceção da base externa-dllnçnsões:

~

da bôca

1

136;

1

171
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l

.

Quantidade j' Valor total
j
a ser
J importada
ctr US$
J

ITEM -

ESPECIFICAÇiW

II

I

I

41 mm, l1> da base 15 mm, altura 25 mm, vo-I
lume 17 cmg - Fabr. idem
[
20. Aerômetro para medição de 1 a 1,6g/cm3 ~.
mesmo fabricante item' anterior ... · .. ·· .... 1
21. Equipamento Enslin para determinação de
absorção 'aquosa do material argiloso ~ comi
tubinho capilar de reposição - Mesmo fa-[
bricante item anterior .. _
,
1
22. Prensa completamente automática, com me-I
se giratória e equilíbrador hidráulico para
pressão, tipo Spengler Map III/8-4Q c/ca-]
pacidade pyfabrtcação de 2.500 peçaa/hora]
e. COm os seguintes acessórios: dispositivo]
completo. de enchimento, jogoS de ferramen-]
tas de fôrma, 1 motor especía, c/pot , de 301
HP, 1500 rpm para ímpulstonamento da pren-]
sa, 1 motor especial cypct , de 0,5 HP e 711
rpm pydísp . de enchimento, 1 motor esp. c/]
pot. 0,1 HP p/aclonamento da correia doi
dispo de enchimento, 1 motor esp. c/pot.. 0,33
HP e 100 rpm p/acícnamento correia de des-I
carga, 1 motor esp , c/0.25 HP e 33 rpm P/i
acionamento dispo regulagem do enchimento, dispo p/regulagem semi-automática dai
altura de enchimento, peças sobressalentes P/
2 anos ~ Fabric. idem item anterior: ······1

2

3

1

3

I
·1

Total

8

1~4. 745

168.684

I
Parágrafo único. Com respeito aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria; fica sua similaridade. para efeito da isenção de que trata
o presente decreto, para ser examinada na Alfândega de destino, quando do
desembaraço' aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular nv 16, de 28 de agôato
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art.· 29 :li:ste Decreto entrará em vigor na data d-e sua publicação, revogadas as díspostções em contrarío.
Brasília, 20 de março de 1968; 1479 da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Afonso A. Lima

DECRETO N9 62.443 ....:..

DE

20

DE MARÇO DE

1968

Declara prioritária ao ãesenrcíniinento do Nordeste, para efeito de ieençõa
de ~mpo8tos e taxas ji-~df.í Q1.8, a importação de eçuvpcmentoe novos,
neste descritos e ccmsiçnaâes á emprêsa "Indústria de Azulejos S. A."~
dI: Recife (pe).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o Artigo 83, item II, da Constituição e nos têrmos do Artigo 18, da

S28

ATOS DO PODER íExECUTIVO

Lei nv 3.692, .de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o
Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resolucãc nv 3.358, de 18 de outubro de 1967, aprovou
aParecer da Secretaria Executrvs. daquele órgão, propondo fôsse reconhe-

cicia prioritária ao desenvolvimento da região, para efeito de isenção de
ãmpostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, neste
descritos, consignados à emprêsa "Indústria de Azulejos S. A.", de Recife,
Estado de Pernambuco e destinados à fabrícaçâo de azulejos, pastilhas,
cerâmicas, louça sanltárta, correlatos Ou similares;
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decretac.
Avt . 19 Fica declarada prtorttárta ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de aqutpamentos novos, a seguir déscritos e consignados à emprêsa "IndÚStfi.a de
Azulejos S. A. ", de Recife rPej :
.

rr&~

- ESPEOIFICAÇÃO

IQua~tidade ~
a ser

Valo:' total

1

I imp..9rtada ! CIF US$
1
i
--------_.I

1. Máquina Elétrtca para trabalho em cerâmica, [
completa, modo Engmann 140, de ímpacto.]
marca Engmann, para prensagem de azule- j
jos cerâmicos a uma pressão de 150 ton.J
com capacidade para 3.000 unidades por I
hora, de fabricação Fellx Engmann -I
Maschlnenfabrfe -- Kohlschetd/ Aachen - I
Alemanha Ocidental, acoplada. com motor)
elétrico Loher & Sohne, de 380 V, 13,5 A,l
3,6 Kw, 4,9 Ps 800 rpm, 60 Hz

1

2. Eíetro-ímâ marca Frantz Ferro Filters,)
completo, tipo de gravidade. modo 61, 115 V,I
1,5 A, destinado à extração de ferro contddc I
em massa cerâmica, com capacidade dei
purificar 650/2.000 galões p/hora (2460,25/ I
7.570 litros), _ fabrtcação D. o. Frantz Co. I
Inc; New Jersey - USA
1
peçae Sobressalentes
I
3. Jogo de grelhas para 'Eletro-Imâ modo 61 .1
4.
5.
6.
7.
8.

Válvula flutuante p/Eletro- Jmâ moo. 61 .1
Bóia. p/Eletro-Imá modo -61
1
Jôgo de grelhas p/Eletrc-Imâ modo 51
[
Bóia p/Eletro-Imã mod . 3J
1
Válvula flutuante p/Eletro-Imã modo 51
1
(preço p/ecnjunto indicado sob números dei
ordem 2 a 8 acima)
1
c

'I'ü'I'AL

I
I
1

2

57.536

2
3
1

2

1
1
1
2.492

60.028

I
Parágrafo único. Com respeito ao motor elétrico que acompanha
a maquinaria, fica sua snnüartdade para efeito da isenção de que trata
o presente Decreto, para ser exammada pela Alfândega de destino, quando
do cesembaraco aduaneiro, na hipótese de o mesmo seguir regime t/trifário próprto, observando-se o disposto na Circular nc 16, de 28 de eeõeto
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
'"
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Art. 29 :c;ste Decreto Entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília 2;) de março de 1968; 147Ç' da Independência e 809 da República.
A. COSTA E SU,vA
Antonio neljim Netto
Afonso A. Lmui

DECRETO N\' 42.44'1 -

DE

20

DE MARÇO DE

1968

Declara prioritária ao üesenootrimento do. Nordeste, para, efeito de isp-nçao
de impostos e taxas jeàeTrds, a importação de equipamentos novos,
nest~ acecritos e ccneíçvnuias a emprêsa "Cotcniftcio othon Bezerra de
Mello S. A.", de Icecüe (Pe).

o Presidente da República, usando das atrfbulções que lhe contere
o Artigo 83, item II, ds Constrtuíçâc e ncs têrmos do Artigo lB; da
Lei 1j9 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, 'considerando qt1c o
Conselho Deliberativo da Superlntendênciatdo Desenvolvimento do Nor-tcste
(SUDENE), através da Resclucáo u'' 3.187, de 2;6 de julho de 1957, aprovou
o Parecer da- Secreraría Execut.va daquele 'órgão, propondo rôsse reconhecida p'norttària ao desenvoívímento da região, para efeito de isenção de
impostos e taxas federais a importação de equipamentos novos, ces.e
ne-cntcs. consignados à empresa -cotcn.rtcío Othon Bezerra de Mello
S, A.·' de Recife;' Estado ti'e Pernambuco e de-stinados ao reequípamen-o e
rerocallzaçâo de seu parque tudusu-íal têxtil;
Considerando Q atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfim, o mais qU8 consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da 8UDEN,f. encaminhou a proposta do Conseího
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada priorítáría ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equíoamentos novos a seguir cescritoe e consignados à emprêsa "Cctomf'ícío
Othon Bezerra de Mello S. A. ", de Recife (Pe):

IT.EM --

jlQuantidade \1 Valor total
I
a ser
1I imPortada.\
CIF USoS

'~SPEOIFICAÇAO

----------------"1
1. Conjunto de material, de fabricação -I

---~I---

I

"Platt Bross", para modiflcacào de 68 car-]
das, marca "Platb". largura útil de 40", comi
105 nats. tipo "B", guarmcões metálicas, I

.. ..

â~b~Ç~~~ .~~~~ ..~~~~~l:~~l: ..~~l:~ ..l~:~~ ~~ ~~': i

2. Pítatórto, marca Saco-Lowell
fabricação I
U.S_A., modêlo BCI-15 H, com 384 fusos I
tipo "New-Era", escartamento de 3", o doi
anel de 2", inclusive pneumafíl com motor]
acoplado, equipamento para montagem el
manutenção da .magueuzacão. viajante, espu-]
la de papelão, peças sobressalentes, motor I
especial de 20 HP
.
"
1
3. Limpador-viajante, tipo
HV
fabricação I
"parks-Cramer Company (USA), com trf-]
lhos e acessórios necessários para limpeza de]
'.......
'
i
22 rílatóncs
4., Limpador de canelados, tipo "Pikit01''', f'a-]
tmcaçâo "Platt Bross r.tda.: inclusive duas I

1I

I

1

I

177 .2,±3

'

I
1

1

1

I
16

I

330.475

I
I
2

I

1I

38,502
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ITEM -

I
I
i Quantidade I Valor total
I
a ser
II[
I Importada
CIF US$
I
I
-"1---

ESPECIFICAq~3,.O

baterias, um aparelho para carregar baterta.t

correias e condutores . . .
.
i
5. Conjunto de aparelho ele labcratórro marcai
"Uster", Iabricaçâo S1.iiÇD., composto de :-1
aparelho _para con(.;.:0I801'8, regularidade das I
fitas _e 1103,. mcdêlo B; Spactógrafo: Imper-]

fector Indícatci-, -Yarunetro ; Alímentadoi-

I

I

4

I

I

.

jn~1

dívíctual para o varimeta-o .. 1
6. Máquina ele limpar espula marca "T'errell'v]
fabrtcaçêc USA. tipo L. com dispcsítavo de!
avance .k-t tau-x ,iõg'(' de ar-essóríos, mclu-]
.srve motor de 1/2 HP
......
7. Dispositivo "B:',<kef 'I'op Motion", marcai
'I'erry, fabricação ínglê.sa
para comandai
dos quadl'isde bicos dos teares "Ncrtrop"]
Si ec, rctarêncin 5:J65 L
1
8. Máquina d~ atar. urtiume marca "Titan·',I
fabrrcacáo Dinamaruuesa 111f!Ci:t10 GK 6-B,1
motor modele IVIUg :""::,1/3 HP, H.4.'JO r.p.m.,!
inclusive ncessórros
1
a. Navalhadeu-a, modé;o 0.'I-13.2 A. fabricação]
"Ourtís & Marble Maclune Co. íUSA), com-]
posta de 4 jogos de par-tes cortantes, acio- i
nada cade uma com H"lOtor de 3 HP, ínclu-]
",ive acessórios (~ percas sobressalentes
.. t
10. Ivlaquina rutatdvn de estampai tecido, fabrt-]
cacâo Sccíétà Alsacíenne L:~; Oonstructdons'
Mécaruques 'lVIJ.l11cr'lse --- Frt.. . ncaj , capaci-]
da de para 10 cores. largura útil de 100 cm.]
mdicadcr de reducâc de velocidade entre 101
a IDO m/nun. íuclusrve Dl.'.l· ex
motor dei
redução especial
, .. I
11. Pantógrafo, modele Demter fabricação dai
"Geo Moulton Ltd", Manchester ~ Ingla-]
tet-ra, tipo universal, comp-__ ímento útil dei
100 e111 .. ,.......
.
12. Compressor para refrtg erar água marca 1
"YOl'!,;:", í'abrrcacáo da York Dlvlslon Borg- I
Warner Company (USA) modele 3-D200 ... 1
13. Sistema interne de turbina a vapor, fatm-]
CRcàQ Stal-Lava; Turbln AE (Suécia), "tipo]
de> dupla rotacâo, cem Iámma
eixo de aço]
forjado válvulas de segurança, terrôlho Iíxo]
PS,i.'20 câmaras de vapor complete. com registro]
para lnserfr 112, carcassa da turbina
i
1

e

1

262

I

1

I

[I

10.093

I
1

I

3.4;;:]

I

42 613

J

I
154

j

1.[

2

I

l2.3'J'±

!
I

\
1

I

:n 131

I,

I

I
I
II

1

13D .lf75

I

2

II

19.955

,
4

92.4;)J

1

48 139

I

TOTAL

...

i
"

[

-.l18.J4'1

I

Parágrafo un.co . Com 1'2."PfitO aos motores elétricos que acompaanam
a maqulum-ía fica. sua simllarrdade para efeito da isenção de que n-a-a
f) presente Decreto para Ser oxammada pela Alfândega. de destino, quando
ô" óesembaraçn aduaneiro na. hipótese de os mesmos seguirem regime ;,aü~
rárro própr!o. observando-se ') c.socsto na Circular nv 16, de 28 de 8.~·'1s:,O
de 1953, do Senhor Ministro da Fazenda.
.
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Art. -29 &ste Decreto entrará em, vigor na data de 'sua puoocaçãc.
revogadas as disposições em ccntraráo.
Brestha 2'0 de março ele 193iJ; 147" da Independência e 809 da Repúbnea.
'A. COSTA E SnVA
A:ntcJ'!w) Delfim Netto
Ato'acc A. Linui

DECRETO NQ 62, 4~S --,

DE

20 na

MARÇO

DE

1968

Declara oríoritória ao âeeenocnmnento do ttcraeete. para efeito de isenção
de Únpostos e taxae teâerose a importação de equipamentos novos,
neste descritos e consignados à EmpTêsa"S:!~RABOR S/A - Regeneroâo e Artettucs de BOTTaC.'UJ.·' elo Recife (PE).

o Prestr'ente ca República, usando das atribuições que lhe confere o
Art. '16, item D da Coustíttuçán e nos têrmos do Art. 18, da Lei número
3. 'G.12, ãe 15 de dezembro da H;5~" e, ainda, considerando que o Conselho
De 11 D e r a t.r v' da Super.ntenucncia do Desenvolvimento do Nordeste
(EUDi!:NE), através da Resolucãc nv 3.284, de 22 de setembro de 19,57,
aprovou o Parecer da Secretarta-Executíva daquele órgão, propondo fôsse
reconhecida iJiiori'c8xia ao desunvclvímento da região, para efeito de isençâo de nn.rcctos e taxas -tederais 'a tmportacâo de equpíamentos novos,
neste uescrttos, conslgnadcs à Emprêsa "SARABOR S/ A - Regenerado e
Artefatos de Borracha' do Rccií e, Estado de Pernambuco e destinados à
prc-duçâo de artefatcs di." ersos de; borracha para o mercado regional, vi-'sanooe substituição de importações do Centro-Sul do país;
Constderandc o 8,c'~31..odo 1)€;·C' C'cnselho de política Aduaneira;
Cnstderando ennm «. mais que consta da Exposlcâo de Motivos em que
o Supertntenoente ria STJDEI'TE ('112aminI10U a proposta do Conselho Daliberalávo de, 1',"e,3:)10 órgâc decreta:
Arr. li! Pica deciararta pricrttar-a ao desenvolvimento do Nordeste, para.
efeito de lsençâo de impcstcs e taxas federais. a importação de equipamentos n-OV03. a seguu' ácsc-itos e cncsígnados à' Empresa "SARABüR S/A ~
Regenerado e Artefatos de SGl·~'S',C~lf\", do Recife (PE):
I

.

I Valor

I QuantIdade I
ITEM -

ESPECn""IOi'..:çAO

I

I importada I. GIl<' US$
I
.~-,I~~_ _

1. Místumdor continuo "Baubury' para lJorra-\
cha, marca "Bollmg", modelo 0:\'1 280 polega-]
da- cuuícas de capacidade da câmara, com-]
pleto tte acessórios 'e motor 20,/15 HP, 125;62,5\
RPM, 380 Volts
!
2 Idem mocêlo l-M 1. JOO polegadas cúbicas. de I
capacntad- da câmara compleso de -acessó-]
rios e motor 100/50 HP. lCÜD/500 RPM, 330!
'Volts, 50 tIP - F'lP'ec:ic:o pelQ, filma "Ste-]
wart .ôolling & Ccmpany IDO.''- - Cleveland]
3. Caiauora a três ctl-ndros. '1',8.1'C:8 Comércio]
Erccle. cilindros de ,~so J11nJ de diâmetro por I
'1200 rnm de COEY:)l'l!'l2l}tO com 2 motores: I
um de 6 HP E: outro de ':' HP, C.C. - Gon-i
junta elétrico para comando da calandra el
trabalho "Uníversale' da IJ:Y'.')ma, Aparelha-!
gem elétrica para m.itores a C.C. 2 motores I
auxiliares de 1,5 EP r- 0,5 H.F - Fornecida:
pela firma "Oomérc!o 'grcole' .__..

Itália····1

Total

.

total

I

a ser

II

1

II
1:

1

1
I
I
I
1

20.625

42.515

1

1I

1

44.854
1-----

... ····1···········.·1
I
I

107.994
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Parágrafo único. Oóm respeite aos motores elétricos que acompanham
a maquinaria. fica sua similaridade. para efeito da isenção de que trata
trata. ,} presente decreto. para ser examinada pela Alfândega de destino,
quando do desembaraço aduaneiro, na hipótese de Os msmoa seguirem
regfme tarrfárto próprio observando-se o disposto na Circular Ii9 16, de
28 de agôsto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 âste decreto entrará em vigor na "data de sua publicação, revoganas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de
República.

março .de

19'68;

1479 da Independência e 809 da

A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Afonso A. Lima

DECRETO N9 62. 446 ~
MARÇO DE 1968

DE

21

DE

Extingue a Caixa de crédito da Pesca e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâc que lhe confere o artôgo
83, item II, da. Constituição e nos têrmos da artígo 18 da Lei Delegada nú-.
mero 10, de 11 de outubro de 1962, decreta:
Art. 19 Fica extinta a Catxa de
Crédito da pesca, autarquíavinculada ao Ministério da Agrícultura, criada pelo Decreto-lei nv 291, de 23 de
fevereiro de 1938, restabeleelda pelo
Decreto-Ieí nv 8.526, de 31 de dezembro de 1945, e regulamentada pelo
Decreto-Ieí nc 9.022, de 26 de fevereíro de 1946.
Art. 29 Os cargos da Caixa, com os
respectivos ocupantes, ficam transferidos para a superintendência do Desenvolvímento da Pesca (SUDEPE),
que promoverá a inclusão dos mesmos
no seu Quadro de Pessoal; respeitados
os díreítcs adquiridos.
§ 19 As díspcslçôes dêste artigo apltcar-se-âo aos servidores com-díreíto a
enquadramento ou efetivação na ror-.
ma da legislação vigente,
§ 2° Os demais servidores poderão
-ser aproveitados pela SUDEPB:: na si-,
tuação em que se encontram, ressalvados 03 ínterêsses da Admtnístraçâo
Art. 39 Ó patrimônio da Caixa na
forma do artigo 16 e seu parágrafo
único da Lei Delegada n» 10, de 11
de outubro de 1962, fica detlrutíva-,
mente transferido à' SUDEPE, que
passa a responder, também, pelas
obrigações assumidas
pela entidade
extinta.

Art. 49 O Superintendente da ...•
SUDEPE fica autorizado a. adorar as
providências que Se fizerem necessárias para o imediato cumprimento
dêate Decreto.
Art. 5Q f:st.e Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, 1'evogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 21 de março
de
1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. GOSTA E' SILVA

Ivo Arzua Pereira
Helio Beltrão
DECRETO N9 {;2.447
MARÇO DE 1968

DE

21

DE

Atribui competência ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CN SF)
para fixar nooos prazos de inicio
da obrigatoriedade àe cc-atrator seguros reçulamenuuios pelo Decreto
n 9 61.8S7, de 7 de àezembro de 1967.

O Presidente da República. usando
da atribuição que 'lhe confere o cctígc 83 item II da Consttturçâo, decreta:
Art. 19A contratação dos seguros
obrigatórios regulamentados pelo Deereto nc {;l.867·, de 7 de dezembro de
1967, ressalvado o de respcnsalnlidade
civil dos proprietários de veículos automotores de vía terrestre, já em vigor, será exigida sômenu- a partir
da data que fôr fixada pelo Conselho
Nacional de Seguros Príva.tcs ao aprovar as respectrvag normas díscíphnadores, "condições e tarifas.
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Al't.29 Revogam-se as dtsposíçôes
em contrário.
Brasília 21 de março de 1968;
da Independência e 809 da
República.
147 9

A. COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo Soares

5~3

1.0 da Lei 91, de 23 de

-J..g ôsto de 1935,
combinado com o artlao L',> ao Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.5-17, de 2 de maio (12 ,981... o
"Serviço Paroquial de Asststênc ia",
com sede em Taubaté, Estado de cnc
Paulo.

Brasflla,
21 de março de
1988;
da Independência o 309 -da
República.

14'19

DECRETO N9 62.448 ainda não foi
publicado no' Diário Oficial.
DECRETO N ," 62.449
MARÇO

DE

2:~

A. COSTA E SILVA
Luís Antonio da Gama e Silva

DE

DECRETO N.? 62.451'
l\'!ARÇO DE 19'58

DE 1697

Declara de utilidade pública a "Jcscola NOrmal e GinaslO Nossa Senhora das Graças",'com eeâe t:m
patos de Minas, Estado df Monas
Gerais.

DE

22

DE

Declara de utilidade '''JI!.bliw o "Patronato e Ginásio Industrial Madre
Maezoretlc", com swle

pnr,

·?'ibdi.: cio

Préto, Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o avneo
87, item H, da Constituição e atendendo ao que consta do 'processo: M.J,
n.c 35.158, de 18{)6, decreta:

o Presidente da República usando
da atríbu.çâc que lhe oonfare
artigo
23, item 11, da Ccnstituicâo ,__ atendendo ao que consta do Processo M.J.
n.v 33.913, de 19'65, decreta:

Artigo único. E' declarada ze 'ltilidade pública. nos têrmos . t.. t"r':.jgo
1.0 da Lei 0.9 91, de 28 de agôsto de
193{j, combinado com " artágc 1 ((O
Regulamento aprovado pelo Decr- te
n.v 50.517, de 2 de mai-o d-e ":96'. a
"Escola
Normal e Ginásio
Nossa
Senhora das Graças", COm .:;:::--le em
Patos de Minas,
Estado de Mmas
Gerais.
março de ,,\8,67:
Brasília, 21 de
147.9 da Independência e 80.9 da
República.

Artlgo único. E' declarado lh~ '1~''Ji
dade pública, nos termos do artigo
9
1. da Lei 91, de 28 de agosto de
1935, combmado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.c 50.517, de 2 de maio de .'..9:5::., o
"Patronato e Ginásio Industrial Me-.
dre Mazzareúo", com sede e-n Ríbelrâc preto, Estado de São Paulo.

A. COSTA E SILVA

Brasília, 22 de março de 190d;
1479 da Independência e 809, da
República.
A.

'COSTA E SILVA

Luís Antonio da Gama e Sirva

Luís Antonio da Gama e SilVei

DECRETO N.º 62.450
MARÇO DE

DECRE'Dü N.o 62.452
OE 21

!)E

, MARÇO

DE

2']

DE

DE 19'88

19,68

Declara de utitiâosie públka o "8~r
viço Paroquial de Assistência", com
sede em Taubaté, Estado
Paulo.

-ie São

o

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item Il, da Constituição e at'en-.
dendo ao que consta do Processo !\.i.J.
n.c 18.210 de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de IIIilidade pública, ncs termos Jo a_'Uço

Declara de utilidade pública a "Unificação Karsiecista", cora sl'de P'II7Ribeirão Prêto
Estado de São
Paulo.
.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Ar~Í'>'o

83, item II, da Constituição (o atendendo ao que consta elo PrOCB.3SO :;\,1 J.
n.v 21.367, de 19,37, decreta:
Artigo único. E' declarada 0J'; -rtilídade pública, nos têrmos do ar-tigo
1.9 da Lei 91, de 2'8 de agôsto de

'19;~5,
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combinado com o artigo 1.9 de Regulamento. aprovado pelo DecJ:"';-,Q número 50.517, de 2 de maío víe WB1, a
"tjnifícacão Kardectsta" com ae Se em
Ríbeírâo Prêto, Estado de São Paulo,
i

Brasílià, 22 de março de Iêr'B:
da Independência e 8:)9 da
República.
1479

DE

jcepúbüca:

DECRETO N9 '6'2.455 -

DE

22

DE

MARÇO. DE 1968

Concede reccnhecunento aos Cursos
de Histôria e de JYlatenujti,.~,"f,. ic
Faculâcuie de Filospita, cii~ndu, e
Letras de São Leopoldo ...:..:... RGS.

presidente da Repúbuoa usando
da atribuição que lhe confere o item
II do artigo 83 da Oonstitutçào <:'.8
acôrdo 00m o artigo 14 da _'~{'i número 4.024, de 20 de dez8111\)I·C' dê
1961, e tendo em vista o q118 consta
do Processo n.c 7. 862~5'7, 10 l\-Iiriísténo da Educação e Cultura. c.ecceta:
o

Art.

1.9 'E' eonceâíao
reconhecimento a-os Cursos de História e de
Matemática mínístre.do- lJ8'H F'ft2':I·dade de Filosofia, Ciências e Letras de
São Le-opoldo; Estado do Rio Grande
do Sul, mantida pela Sociedade l..,l',8rárta "Padre Antônio Vieira".
. Art. 2.9 üste Decrete entrara 8:L1
vigor .na data de sua publícaçào .

Brasília, 22 de março de HJ68;
1479 da Independência e 8;j)9 da
República.
COSTÁE SILVA

Tarso Dutra
DEORETO N.Q 62;454

Brasília, ,22 de. março de 1'168;
1'rT9 da Inéependêncía e 309 da

Luis Antonio da Gama e SibJa
m: 22

MARÇO DE 18·68

A.

"Asscciacáo Barão de Souza QU'2iro~
de Proteçâc à Infância, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.

A. CesTA E SILVA

A.COSTA E SILVA
Luís Antonío da Gama,

DEGRETO N.9 62.453

lamento aprovado pelo DeC1'2Lo nú-.
mero 50.517, de 2 de maio de lra6l, a

D}~

22 DE

Institui a nmaoçao Iâooimentc Brasileiro de Aija-beti.zagão UdOBRAL)
O Presidente da República, usand-o
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 83, item H, 'da Constttu'çâc, e

de acôrdo

COm

o artigo 49 da Lei. nú-

mero 5.379, de 15 de dezembro d-e
19-57, decreta:
Art. 19 E' instituída a fundação s-ob
a denomínaçáo de Movimento Brasi.,Ietro

de

Alrabatlzaçào

(lVIOBRAL),

vinculada ao Mirnstérto da Educacâo
8 Cultura.
..
Art. 29 Revogadas as disposições
em contrário, êsta Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 ele março de 1968; 147 9
da Independência e 8ü9 da República.
A. COSTA 'E SILVA

Tarso Dutra
ESTATUTO DA FUNDACAo, MOVIMENTO BRASILEIRO DE
ALFABETIZ:lI...ÇAO
CAPITULO I

MARÇO DE 19'63

Das Ftn,alir:tfldes

Declara de utilidade pública '1 ., associação Barão de Souza Queiroz de
Proteção à lntãncui", com ;r:GJ:· em
São Paulo,·· Estado de São Paulo.

Art. 19 O Movimento Brastle'co de
Alfabetização CiVI0BRAL) fundação
instituída pelo Poder Executivo, nos
termos do art. 49 da Lei número 5.379,
dt 15 de dezembro de 1967, e vinculada ao Mtnistérlo da Educação e
Cultura, terá por finalidade a -exeeuç2,0 do Plano de Alfabetízaçâc Funcional e Educaçã-o
Continuada
de
Adolescentes e Adultos. aprovado pelo
art.' 31-' da mesma Lei e sujeito a- reformulações anuais, de acordo com
03 meios disponíveis e ,os resultados
obtidos.

- O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe contere o arbígc
33, item II, da Constituição e xtendando ao que consta do proC25S'; M J.
número 30,252, de 1966, decreta:

Artigo único . E' declarada de utili-dade pública, nos têrmos do arngc 1.'"
da Lei 91, de 28 de agôsto 'de 1935,
combinado com o artigo L? ao Regu.
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Art. 29 Para a consecucâo de seus
fins, a fundação organizará serviços
específicos, celebrará quaisquer ajustes com entidades ou autoridades, e,
ncs térmos do art.-ll da Lei reter-da
no art.. 19, contará com os serviços
de- rádio, televisão e cinema educativos, os quais, no quetconcerne à alfabetização funcional e educaçàc :·OI1tínuada de adolescentes e adultos,
constituirão um sistema geral integrado no Plano mencionado no artcgc
anterior.
Art. 39 A programação daa-utívidadcs da fundação obedecera aos preceitos da citada Lei nv : 5,379 e ao
Plano pela mesma aprovado, e levará
em con ta as conclusões dos Grupos
de Trabalho instituídos pelos Decretos
ns. 61.311, 61.312. 61.313 e 61.314" datados de 8 de setembro de 19,57.
CAPITULO 1J

Da Sede, do Fôro e da Autonomia

Art. 49 A fundação, de duração indeterminada e com jurísdicáo em todo
o terrítõr:o 'nacional, terá>sede e fóro
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara; até que se torne possível sua transferência para Brasília.
Art. 59 A Fundação gozará de autonomia administrativa e financeira.
CAPITULO III

Do Patrimônio e dos Recursos

Art. 59 O Patrímôn.o da fundado
será' constituído -pelcs bens, valõres,
rendas e direitos que lhe forem doados ou que a mesma vier a adquirir.
Parágrafo único Os 'bens e direitos
da fundação 'serão' utilizados apenas,
para a consecução de seus objetivos,
permíbída, todavóa a sub-rogação de
uns e outros, para a obbencâo de
rendas destinadas ao n;.€sD,10

fim.

Art. 79, Ccnstítulrâo recursos da
fundação:
a) as contribuições,
atrxtlícs ou
subvenções de entidades de direito
público ou privado, nacíonais, multínacíonals ou estrangeiras, e de parti-culares;
b) as rendas ide seu patrimônio;
c) as rendas de qualquer espécie a.
seu favor constdtuidas por tercen-us ,
d) Os recursos provenientes das tontea Sndícatíaa pelo Grupo de Trabalho

Intermmistevíal criado pelo Decreto
nc 61.311, de 8' de setembro de -196'7;
e) as rendas decorrentes das serviÇDS que prestar; e
j) os rendimentos eventuais, inclusive da venda de material didático.
CAPITULO IV

Da Administração e' da organização

Art. 89 A fuudaçâc será admênístrada peles seguintes órgãos:
Presidência;
Conselho. Admínistrativc ; e
c) Conselho de ,CuradoI,es.
Art. 99 1\ Presidência da fundação
será exercida pelo Dn-etor Geral do
Decart.amento Nacícnar de Educação,
'~ur:f01'me _:0 disposto no artigo 89 da
LEi nv 5.379, mencionada.
Parúgrato ún'eo Em SUL\-S faltas 01,...
impedímentcs, o Presidente será substltuídc p210 substituto legal do Direter de cue trata o artigo, ou por,
D,'..U~m venha a, ser expressamente dea)

b)

sígnaco pelo Poder Executivo.
Art. 10 A fundação terá um Se-

cretarto Geral.
Art. 11 O Conselho Admmistratívo
será constituído de cónco membros títu.ares e três suplentes.
Art. 12. O conseino de Curadores
será.. constituído de três membros titulares com Igual número de suplentes.
Art. 13. O Secretário-Geral eos
membros dos Conselhos Administra,
tívos ,8 de Curadores, serão designa":"
dos pelo Ministro da Educação ,2 Cu1tUTEl.
~ 19 Os membros do Conselho Administrativo deverão ser recrutados
dentre personal-dades dos setores púbhco e prrvedo, com eonhecímentc éspecíauaado 'ou especial ínterêsse no
problema da alfabetização.
. § 29 O mandato dos Conselheiros
será de três anos:
~ 3(> Os serviços
prestados pelos
membros dos Conselhos serão consíderados de caráter relevante.
S 49 Perderá o mandato, 'o membro
do Conselho que faltar, sem justíff-.
cacâo, a 3 (três) reuniões consecutivas.
~ 59 Em casos de vacánc'a, o conselheíro que fôr deslgnaôc, ccmuletará
o perfcdo restante do' mandato.
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CAPITULO V

Das Atribuições dos órgãos

Art. 14. A Presidência compete:
I - orientar, dirigir e coordenar as
atividades da fundação e os trabalhos
dos respectivos serviços, os quais po-

derá créar.. transformar e extíriguír ,
II - representar a fundação, em
juízo e fora dêle, ativa Ou passivamente, podendo, inclusive, delegar
podêres e constituir mandatários;

EXECUTIVO

b) doações e ajustes
que interessem à fundação;
c) a criação de funções sujeitas a
admissão pelo. regime da Iegíslaçâo
trabalhista ou para serviços eventuais ;
d) a fixação de atribuições de que
trata o inciso XI do artigo anterior.
IV - aprovar o regimento interno
da fundação, aprovado pelo Presiden-

te"

V - autorizar aquisição, hipoteca,
promessa de compra e venda, cessão,
-lccacáo arrendamento, alíenaçâo ou
IH - receber bens, doações c ajuquaiqu~r outra operaçã-o relativa a
das financeiras, destinadas à funda- ímóveía.
ção, e movimentar as respectivas
Art. 16. Ao Conselho de Curadores
contas bancárias.
c-ompete:
IV - celebrar, Com aquiescência do
I ~ aprovar anualmeínte o orçaConselho Adm'nlstratívo, Os ajustes mento e a programação financeira da
previstos no àrt. 29;
fundação propostos pelo Presidente;
V - convocar e presidir as reunices
l i - apreciar, mensalmente, os bado Conselho Admínístratívolancetes apresentados pela PresidênVI - aprovar o plano anual de cia:
atividades;
IH -_ pronunciar-se, durante o priVII - aprovar lícitaçôes, firmar
meiro semestre, sôbre o rciatorío da
contratos e autorizar as conseqüentes Presídêncía, acompanhado do procesdespesas e os respectivos pagamentos; so das contas do exercício anterior,
VIII - sollcítar, aos órgãos do instruido com balanços anuais e inserviço público federal, a cessão de ventários e com elementos complefuncionários nos têrmos do art. 99 da mentares' elucidativos da situação tinanceíra e patrimonial;
Lei nv 5.379, citada;
IV - requisitar da Presidência as
IX - admitir, movimentar, dispensar outros servidores, que se torna- informações que se tornarem necesrem necessários, Os quais poderão f2.- sárias para o bom desempenho de
cal' .sujeitos ao regime da Consolida- suas atribuições;
V ~ examinar. a qualquer tempo.
ção das Leis do Trabalho ou ser rctríiniciativa própria ou por solicibuídce pela prestação
de serviços por
tacão da
Preaídêncía, livros e doeventuais sem vinculo de emprêgo:
cumentos, relacionados com a escrituX aprovar instruções para funração financeira e patr-imonial
cionamento dos serviços;
XI '- fixar as atribuições ao SecreCAPÍTULO VI
tário Geral, ao' qual poderá delegar
competência para a execução de deDas DisposlÇÕeS Finais e
terminadas tarefas, das enunciadas
Transitórlas
nos inCiSDS anteriores.
Art. 11. A fundação adquirfrá perArt. 15. Ao Conselho Administrasonalidade jurídica a partir da mstivo compete;
crtçáo, no Registro Civil das pessoas'
I - cooperar com a Presfdêncta na
.rurrcncas, do seu ato constitutivo e
elaboração do plano de organízaçâo
de comprovante da publicação oficial
dos serviços básicos da fundação e a
dêste estatuto e do decreto que o tiver
estrutura de seus órgãos, e, com o Se- aprovado.
cretário Geral, no desempenho
de
Art. lS. A fundação gozará dos
funções que lhe forem conferidas ou
privilégios concedidos legalmente às
delegadas;
instituições de utilidade pública.
II - propor à Presidência as medidas que julgar de Interesse para a
Art. 19. Extinguindo-se, por qualeficiência e a melhoria da execução quer motivo, a fundação, seus bens 8'8dos planos aprovados:
rac incorporados ao patrimônio da
In - opinar sõorc:
UnHto .'
a) os projetos, estudes e assuntos
Art. 20. Para apresentação, dentre
encaminhados ao seu exame;
doe 60 (sessenta) dias, a contar da data
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em que adquirir personalidade juridí-

tígo 83, item II da Constituição, de-

ca, do cronograma para execução das
etapas operacionais
mcücadas
no

ereta:

item 14 do Plano aprovado pelo artigo 39 da referida Lei n» 5.379, a Presidência da tundaçào constituirá Grupos de Trabalho, na conformidade dos
elementos que serviram de base para
a formulação d-o mesmo Plano.
Art. 21. Na admissão de pessoal,
inclusive de natureza eventual ou para
prestação de serviço especial retribuído mediante recibo, na reaiízaçao
de qualquer tipo de, congresso ou l"Jeumão, e na celebração de convênios,
acôrdos ou c-ontratos, deverão
ser
observadas, sempre, as normas estabelecidas nas Portarias
Mínísterraís
números 519, 25 e 71, respectivamente,
de 19 de setembro de 1967, 17 e 30 de
janeiro de 19'$8, e suas modificações.
DECRETO N9 62.456 MARÇO

DE 22 DE

DE 18-58

Dispõe sôbre a âenominaçtio da Escola de Minas de Ouro Preto

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item TI, da Constituição e tendo
em vista as disposições da Lei nv
4.759, de 20 de agosto de 1965, ríncreta:
Art. 19 A Escola de Mmas de ouro
Prêto, estabelecimento isolado de ensino superior vincula-do ao Mínistérto
da Educação e - Cultura. passa a denominar-se, em conseqüência da Lei
nv 4.759, de 20 de agosto de 1965, Escola Federal de Minas de Ouro Preto.
Art. 29 Revogadas as díspostcões em
contrário, êste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasílíe
22 de março de 1968;
1479 da Indeuendêncta e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DEOHETO N9 62.457 ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
DECRETO N.Q 62.458 MARÇO

DE 25

DE

DE 19,68

Regulamenta o Capítulo VIII (Titulas I e Ll) , do Decreto-lei n9 ~21,
de 2'8.2.67 - Isenções Gerais e Incentivos para Investimentos na Indústria Pesqueira.

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

CAPiTULO PRIMEIRO
ISENÇÕES

GERAIS

Art. 19 Ficam isentes do Impôato
de Produtos Industrializados até o
exercício de 1972. inclusive, as embarcações de pesca, rêdes e partes de
rêdes destinados exclusivamente à
pesca comercial ou cíentífíce.
Avt . 29 será isento de quaisquer
Impostos e taxas federais até o exercício de 1972. mclusrve o pescado "in
natura'? ou industrializado no pais,
destinado ao consumo interno ou à
exportação.
Art. 39 A importação de bens doados à superintendência do Desenvolvírr.ento da Pesca (SUDEPE) por entídades nacionais eatranaelras ou. Internacionais,
independei-á dé quaisquer formaldades inclusive licença
de ímportacão. certificado de cober.,
tura cambial e fatura comercial. bes.,
tando para o desembaraço alfandegário a apresentação na Alfândega de
ofic!o do Superintendente da
.
SUDEPE acompanhada dos documentos especificando o material.
CAPiTULO SEGUNDO
DAS ISEJ.'<ÇÕES pARA PESSOAS JURÍDICAS

TiTULO I
[senões para Equipamentos

°

Art. 49 E' concedida até
exerclcío
de 1972. inclusive ísencâo do ímpôsto
de importação. do impôsto de produtos Industrfalisados bem como, taxas
aduaneiras e ouaiscuer outras federais
para importação de embarcações de
pesca. equipamentos máquinas. aparelhos instrumentos e respectivos sobressalentes terrumentas drsposrtlvos
e apetrechos para a pesca quando importados por pessoas jurídicas de
acôrdo COm· protetos que forem aprovades pela SUDEPE na forma regulamentar.
Parágrafo único. A Portaria do Supermtendente da SUDEPE, aprovando
o respectivo pr-ojeto será o documento
hábil para efeito das isenções pela
Alfândega e outros órgãos competen-

tes.
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Art .. 5(>. Os beneftc.os do artigo
anterior estendem se por igual ·prazo
à ímportcçâo de máquinas equipa-

mentos aparelhos e os respectivos sobressalentes ferramentas e acessórros,
quan-do seja' realizada por pessoas jurídicas que fabr.querri bens de produção, apetrechos de pesca destinados à captura, industrialização, transporte e ccmercializacâc dos produtos
da pesca de acõr·:::;u com os projetes
industriais aprovados por órgãos com-

petentes da Comissão do Desenvolvimente Industrial do Ministério da L"J.-

dústrra e comércio ouvida a,

.

SUDEPE.

Art. 6.9 As ísancôes de aue tratam OS artigos 73 e "7.:1: do De~·reto.-Lei

n.v 221, de 23- de Yevareiro de 1967,
não poderão beneficiar embarcacôes

-de pesca, 'máquinas
outros produtos;

equipamentos e

cujos simítai-es proríuzado..'; no
país e registrados com êsse cai-ater
a)

observem as segujnt8s

11ermas

cá-

.Si03.8:

I - Preço nâo superior ao custo
de importaçâo em cruzeírus de smular estrangeiro calculado com iJH~'2 no
pr-eço normal, acrescido dos trtbutos
que incidem sôbre nnpcrtaçáo e . de
outros encargos ele ereuo ecu.vaien.e ,
Ir - Prazo de entrega normal ou
corrente para o mesmo tfno de :n21-

cadortas ;

-

In - Qu,c:Jid<-~d-8 equivalente e ::0::;'pecíftcações adequadas.
b) enquadrados em Iegislaçâo '=sp2-

ctrtca:
c) considera dos Dela SUDEPE ~e-(>
mcamente obsoletos para o fim a que
se destinarem.
Ar-t. 79 As pessoas .lucídlcas Of':ne-.
ücíadas não poderão sem autol'1'1.8.G30
da SUDEPE alienar ou tl'anspa.<:sar8:
propriedade, uso e gôzo dos nens e
elemento- .que tiverem sido importadoa em ccnfcrmldade com o artigo 73
do Decreto-Ieí
retro de 1957.
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§ 19 A SUDEPE concederá a t-erertda autortzaçâo de plano, no caso C~
o. novo titular ser também pessoa :)'>.
neífclada pelas isenções dOO'2CY·2i;·,;-lei n.v 221, de 28 de ~ Ieverelrc xíe
19ü? ou amúa quando DS nens "-e::.nectívos tiverem sido adqumdos, ~J2~ü
menos, coma (três) anos de anteecdência à-pretendida transferência.
~ 2,9 Nos demais casos a SUDEPE :,0

poderá autorizar a transferêncta uma

vez comprovado o pagamento prévio
de todos os impostos' ou ônus isentados na prnneira aqutsicàc e sempre
que a trans'Ierência seja uma oneração ccasíonal da emprêsa interessada.
TíTULO II
DEDUÇÕES TRIEUTÁRIAS
PARA INVESTIMENTDS

Al't, 80 Na forma da.Jagislaçâo fiscal aplicável, 3.:; pessoas jurídicas que
exerça...m atividad·espesqueil'as gozarã.o até o exercício fínanceíro de 1972
de Isencâo do impôsto de renda e
quaisquer adicionais a que estiverem
sujeitas, com -elarâo aos resuítadcs
ünancerrcs cbtldcs de Empreendimentos econômicos. cujo-s planos tenham
sido aprovados pela SUDEPB>

â 19 O valer de qualquer das lS0Úções amparadas por éste artigo deverá ,s·81' incorporado ao capital da
pessoa jurtdíca benefíclada . até o fim
do exercício f'inanceírc seguinte aquele
em que tiver s-id.:) gozado o incentivo
t'l?cal, Isento -do pagamento de quaisquer Impostos cu taxes :r.~edel'ais e
mantidas em c o TI ta
denominada
"Fundo para aumento do Caprtar' U
ü-acâc do valor da ísençào que não
possa se:' cômodamante distrfbuida en-

tre

03

acíomstas .

29 Dentro de 60 dias de cada oueracâo de, aumento de capital, precessada de acôrdo C'Jm os dísposüívos
~

artigo, a emprêsa benertctada
comunicará o Iate à eUDEPE e a
competente repartição lançadora ao
tmpôsto de renda, juntando à comunicação cópias do demonstra trvo do.']
lançamentos efetuados na contaoutdada e do ato que expressar a etetívacâo do aumento. independente do
arquívamento no Registro de Comércio.
r;~ste

§ 39 O prazo de 60 dias referido no'
parágrafo antertor será contado ~ da
data da Assembléia Geral nos casos
de socredadex anônimas. ou de alt.eração do contrato, nos demais casos.
~ 49 A falta de mtegrauzaçâo do capital da pessoa jurídica não. ímpedíré
a capítalízaçâc prevista no parágrafo
prtmeiro deste artigo'.
§ 59 A isenção de que trata este
artigo só s-erá reconhecida peta autortdade fiscal competente à vista de
Portarra uaixado pela SUDEPE, de
que o empreendimento satisfaz as con-

A'l'os

dições exigidas pelo De~reto-lei -número 221, de 28 -de fevereiro de 198':'.
§ 6:;' O recabímento de ações, quotas e qumhôex de capital, em .tecorrêncía da capitahaaçâo prevista no
§ 19 dêste artigo, nào 50-fT erá incidên..
ela do imposto de renda,
§ 79 'A rsenção prevista neste <1:1".
tigo não díspensa a pessoa jurídica
da obrfgaçâo de apresentar, anualmente, sue declaracão de rendtmeutcs.

Art. gÇJ Para Os efeitos dêste Regu-

tamento consideram-se pessoas jurtdicas que exercem atividade"

pC3[ru:~i

ras:
a) as -legalmente regtvtrada-, que ::'2'~
nham alguns dos seguintes cbjetcvus
exclusivos no seu contrato sccia.. a
captura, conservação. benericramento.
transformacâo. industríauzacào. trunsporte ,ou ccmercializaçâo dos rõrcs
animais e vegetais que tenham na
água o ren natural ou mais ereqítente
meio de vtda..
b) as que além dos objetives antes
mencionados. também incluam no CGJ:"trato social fins não vinculados à in ..
dústrra pesqueira.
Parágrafo único, Os benefícios e
isencôes do Dzcreto-Ieí nv 221, de ~3'3
de fevereiro oc 18067, no que ',2 1.'8·:21'ê
às pessoas jurídicas m encionades na
alínea b supra. sõmente serão 8GDC2dídcs sôbre suas atividades ocsqueiras sendo obrigatória a manuteneào
de contas distintas no ativo 8 no passivo,

Art. 10. 'I'ódas O.S pessoa, juruncas
registradas no país poderâe deduzrr
no ímpõsto de renda e seus adíeíonaís, a te o exercício financeiro de1972, inclusive, o, máximo J::: 26%
(vinte e cmco por cento) do vaíor do
ímpôsto devido para mversào em proj-etos de atividades pesqueiras demudas no artigo 9° que a SUDEFE. declare de ünterêsse para o d.asenvolvtmenta da p€13Ca no país.
~
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19 Os benefícios de (lU2 trata o

"caput" dêste artigo, somente serão
conc,e·didos s,e o contribuint'2 qu~ (}3
pret-ender ou a empl'f.sR '')(':lJ.eficiál'Ül
ds. aplicaçào sat.L'Íf',jta" as :1 "'211aI" exi·>
gências legais concorrerem '-efe-tivamsnte para ü financiamento das inversões totais do projeto com recurso~ próprios nunca, inf.eriores a 1/3
(um têrço) do' montante dos recur~
sos oriundos de-ste artigo,' aplicados
ou investídosno· projeto.

~ zo Para pleitear os beneficias de
que trata êste arttzc a pe-sca jurídica 'deverá. prelíminarmente indicar
na sua declaração de rendimentos que
pretonde obter os favores co DSC1?to-Iel »v 221, de 28 de fev2 eiro de 1961.
Art. 11. A empl'ê.sa:h'stinatária dós.
recursos financeiros p-evrstos no artigo anterior deverá ccntrtouír obrígatõrtamente, com I'2~~'.1",C'C8 prÓpTÜJ.S
nâc ínfartcres a
vinte
por cento
(20 S-;"I do ln vestimenta total de cada
projeto.
~ 1() vs etabo-acão dos projetes refarrdcs no artigo 10, incluir-se-g no
valer total d8~s inversôas, além do 88"
pita] 8. 521' lmobihzado TI-Cl à tívo fixo,
a parcela ele ccpita! de> giTo necessárL~ às a t.ívldades de produção e de
cem arcraliznçãc.
~ 2(1 A .sUDEPE fiscalizará a, execucâo dos projetos aprovados, tncluSiV2 uuanto à' lntegruüzacâo de re-ur-cs rinanceiros em dinheiro ou em
bens, de acôrúo com o cronograma intez-ante üe ('9.8.8. projeto.
~ 8° Quancl:l na execução dos projet:J:; terem lÜiliz::tdoseql1ipam<:n'cos,
embarcações,
máquinas:
apar-elho-s,
mstalacôes. ínstrumentós. ferramentas
2' apat-echcs já usadas, também ra··
b2n'1. fi SDDEPE aprovar a avalracâo
y

dêss'es bens.
Art . 12,. A pessoa jurídica deverá,
após cumprído o Que determina o ~ 2°
do artigo Iü. depositar no Banco do
Brasil 8, A. /2.S quantias que deduair
do ímpôsto de renda e adicionais em
conta blocuearla, SEm juros, que somenta cederá 1";8r movimentada após
a a131'OVaC8.0 àe projeto específico na
forma deste Regulamento.
·~1 ° O deposito de que trata éste
artigo será rcahzado com observância
dos m.esmo o prazus em' que serra devida o tributo, devendo constar da
respectiva guia o número de InscrtC2.0 de- contribuinte no
Imposto de
renda. [) número e a data da correspcnnenta nctrücacão do Impôsto, CO-~
a , quantias e prazos fixados para .'3eU
l'·ee,alhilnento,
~Z9 O levantamento dos depósitos
P:Jd"Tá ser f.efto de acõrdo com 8.,to
·fCl1'D.1u1 da SUDEPE aut::}l'izandQ ~ a
m-Jv,·m'?Dtacáo ·d9. conta do Banco d~)
Bl"'!sil S. A.
Art. 13. Para aplicar C.5 reCl1r"'os
d,eduzido,3. na forma do artigo 81 ,~o
Decreto-lei n':' 221, de 28 de fevereiro
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de -1967, a pessoa jurídica depositante
deverá até 'seis (6) meses após a {juta

do último recolhimento do ímpôsto de
renda parcialmente dispens-ado;
a)
apresentar dentro das normas
estabelecidas

pela SUDEPE,

projeto

próprio em que será investido o ompôsto dispensado, ou
b) indícar o projete já aprovado na

forma do Decreto-lei nv 221, de 28 de

févereíro de 19ô7, para nêle Investir

esses recursos.
Parágrafo único. Em ambos os casos, a pessoa jurídica solicitante .ícs

benefícios também deverá apresen tar

à SUDEPE comprovantes dos .tecositos efetuados no Banco do Brasil
Sociedade Anônima, juntamente com
cópia do recibo de entrega da 'íeclaraçâo e nottflcaçâo do lançamento.

Art. 14. Se até o dra 31 de dezembro do ano seguinte à data .10 últrmo recolhimento fi que estava ')QTigada a pessoa jurídica não houver
vinculado 03 recursos deduztdcs na
forma do artigo 81 do Decreto-lei número 221, de 28 de fevereiro de 1967.
serão estes recolhidos ao TeSDUT'o Nacíonal por iniciativa da SUDEPE.
Art. 15. Excepcionalmente poderá
a SUDEPE admitir. que Os -tepósrtos
H que se refere o artigo 12 dêste Regulamento, sejam aplicados no projeto benef'lcrado, sob a torma de créditos em nome de pessoa jurídica depositante. registrados em conta especial e sômemte exigíveis em 'prestações não inferiores a 20% (vinte por
cento) cada uma. depois de expirado
o prazo de 5 (cinco) anos. contado
da, data da efetivação do empréstimo.
Art. 16. O oontrtbumte poderá utilizar a dedução de que trata o artrgc 10 dêste Regulamento em mais
de um projeto aprovado, 011 efetuar
novos descontos em exerciclo n iancetro subseqüente cara aplicaçâc de
um mesmo projeto.
Art. 17. Os títulos ac qualquer natureza, ,açõe,s, quotas ou quinhões de
capital
representativos do'> investimentes decorrentes da utlüaacâo do
benefício fiscal de que trata o artigo 10 dêste Regulam anr.c terão sempte a forma nominat'va f> não puderã-o ser transferrdog dn-aute o prazo
de 5 tcínco . anos.va partir (Ia data
da subscrição.
Art. 18. A análise dos projetos e
progrema, 'que absorvam recursos dos

Incentivos fiscais previstos no Decreto-l-ei nv 221, de 28 de teveren'o de
1967, poderá ser executada pela
SUDE'PE ou por entidades financeiras, .ou técnicas, desde que tenham
contrato ou delegação
da SUDEPE
para a prestação déste serviço.
Art. 19. V erttrcaôo que a IY':SSCEt
jurídica não está aplicando. no projeto aprova-do, os recursos liberados,
ou que êste esta sendo executado diferentemente das condíçôes e especi-icecõee CQm que foi aptovacto, poderá
a SUDEPE, por portaria elo Superintendente tornar sem efeito os atos que
reconhecerem os direitos da - emprêsa
aos favores do jjecréto-Iei nv 221, de
23 de fevereiro de 1967, e remar as
providências para a recuperação dos
valóres correspondentes aos benetícíos
já utilizados.
19 Conforme a gravidade da ínrracão a que se refere o "ceput" dêste
artigo, caberão as seguintes penalidades, a crrtérto da SUDEPE:
ao) multa de até 10% (dez por cento) sóbre os recursos liberados e ju ..
ros legais, no caso de inobservância de
esuecmcacões técnicas;
b) multa mínima de 50% (cinqüenta por cento) e máxima de 100% «em
por cento) sôbre os recursos uocrados nos casos de mudança íntearnl c1'1
natureza do projeto, ou do desvio dos
recursos para aplicação em projeto ou
atividade diversa da aprovada.
§ 25' As multas serão aplicadas de
conformidade com o estabelecido nos
artigos 65 e 72, do Decreto-lei númc1'0 221, de 28 de fevereiro de 19B?,
pela autoridade competente, em processo administrativo.
Art. 20. Nos processos de subscr.Cão do capital de emprêsas beneztcis-.
rias dos' recursos financeiros de que
trate.« artigo io dêste Regulamenta:
a) não prevalecerá para a pessoa
jurídica depositante a exigência de
pagamento de 100/" (dez por ccn-.»
do capital. ou seu respectivo depósito.
prevista nos incisos 29 e 39 do ar-tigo
38 do Decreto-lei nv 2.627, de 36 de
setembro de 1940.
b) 50% (cinqüenta por cento). pelo
menos, das ações representativas da
referida subscrição serão preferenct-us,
sem direito a voto, índependentemcute do limite estabelecido no parágrafo único do artigo 3° do Decreto-rcí
nv 2.627, de 26 de setembro de 194Ú.
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Art. 21. Os descontos previstos no
artigo '81 do Decreto-lei nv ~21, de
28 de fevereiro de 1967, não poderão
exceder, isolada ou conjuntamente,
em cada exercido financeiro, :1(:; 511-%
(cinqüenta por cento) do valor total
do ímpôsto de renda e adicionais a
que estiver sujeita a pessoa j.m.nca
interessada.
ATt. 22. As pessoas jurídicas poderão deduzir como operacionais as despesas que:
a)
efetuarem direta ou mdtretamente na pesquisa de recursos p~s
queiras, desde que realizadas de &I::{I'..;..
do com projeto aprovado pela ....
SUDEPE;
b) fizerem, como doações a, llM',l.tuições especializadas, públicas 0'1 privadas, sem fins lucrativos, para a. realização de programas especiais de
ensino tecnológico da pesca ou de P':'.~1·
qutsas de recursos pesqueiros, aprovados pela SUDEP~,
§ 19 Os projetos e os programas de
ensino ou de pesquisa, .prevístos Héstf'
artigo, deverão ser aprovados previamente em Portaria do Superfnten-Iente da SUDEPE,
§ 29 1\1,0 registro contábil das despe.
sas a que se refere este arbígo a p~;3
soa jurídica fará índicaçào da. cor'
respondente Portaria do Supermtendente da SUDEPE.
Art. 23. As pessoas físicas pccíet ao
abater da renda bruta de suas decíarações de rendimentos as quanttes
correspondentes às despesas, tJl'C"J.stK.S
no artigo 85 do Decreto-Iel nv 221.
de 28 de fevereiro de 1967, .retetrvas
ao ano base do exercício fínanceírc
em que o ímpôsto fôr devido, .Jb-:8rvado o disposto no artigo 99 da Lei
nv 4.506, de 30 de novembro de 1964,
Parágrafo único. O contríbumt.e deverá juntar à SUa declaração de rendimentos os comprovantes das despesas efetivamente realizadas, dos quais
constará, obrfgatórramente, Indicação
da respectiva Portaria do Superintendente da SUDEPE.
Art. 24. Os pedidos de isenção, oe
que trata0 artigo 89, serão dtrtg'idas
às Delegacias B.egionais e SeC;;ll)TI:US
do Impôsto de Renda, da Jurrs.Hcão
do requerente e por estas encamtnhados 00 Departamento, depois de convenientemente inrcrmadcs.
~ 19 Os pedidos de isenção sedln
solucionados pelo Diretor do Depar-
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tamento do Impôsto de Renda, cabendo, das decisões contrárias ao tequer-ente, recurso voluntário pa-ra Q
Primeiro Conselho de Contribuintes.
§ 29 Sempre que a solução do diretor concluir pela isenção do rnbute,
haverá recurso "ex off'ícíc" p-l._'a, o
Primeiro Conselho de Contríbuíntea.
Al.. t. 25. 0 13 titulares das Detegecias
do Impôsto de Renda, nas áreas de
suas respectivas jurisdições, p.. .-oe-ão,
excepcionalmente, solucionar os' pedidos de isenção, submetendo, em seguida seu ato à aprova-ção do Diretor
do Departamento do Impôsto de Renda.

Parágrafo único. Quando a ::;\Jl1J.ç~()
do Delegado fôr contrária ao -equerente, noa assegurado I) direito .te
contradita à decisão, antes do encaminhamento do processo ao Departamento do Impôsto de Renda,
CAPtTULO TERCEIRO
Disposições Finais

Art. 26, A SUDEPE' poderá firmar
convênios com a Supermtendênc-a do
Desenvolvimento da Amazônia
, ..
(SUDAM) e com a Supermtenctência
do Desenvolvimento do Nordests ..
(SUDENE), objetívando a símplíf.car
a análise técnica e aprovação dos projetos e programas relacionados com
atívídades pesqueiras
nas áreas de
ação dêsses organismos de desenvorvímento regtonal, que utilizem recursos provenientes das deduções de nnpôsto de renda.
Art. 27 ,As deduções do ímpcatc (I~
renda previstas no Decreto-Ieí número 221; de 28 de fevereiro de 1967, e
na legislação dos incentivos risceis da
SUDENE e da SUDAM pcdarào no
mesmo __ exercícíc.. a' critério do contrtbumte. ser divididas desde que nã,~
ultrapassem no total os seguintes limites:
a) 50%
(cinqüenta por cento: 0.0
lmpôsto devido, quando as deduções
lneluírem a aplicação mímma de 2~%
(vinte e cinco por cento) nas áreas
da SUDAM ou SUDENE, íeolauas ou
conjuntamente.
b) 25% (vinte e cinco por oenn»
do 'impôs to devido quando as de-r... ções se destinarem unicamente a ap'tcação fora das áreas da SUDAI1í e
SUDENE.
Art. 28. Ressalvados os casos M
pendência administrativa ou ju.Iícrul,
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deverão os contribuintes não te}" dê"
bttos reíatívos a impôsto de renda, ;~
adicionais para poder gozar ias iaeuções asseguradas pelo Decreto-lei GÚ~
mero 221 de 28 de fevereiro' de 1967,
ou' aplicar os recursos fínancen-os «eduzádos na' forma do seu arügu 81.
Art. 29. Cabe à SUDEPE detcrmí-

bar a orientação política; normas e
instruções para- apresentaçào ~ ar.rcvaçâo dos projetos de desenvorvímento
pesqueiro que pleiteiem a ccnceesao
dos beneficios do Decreto-lei nv 2':11,
de 28 de fevereiro de 1967.
~ 10 Na hipótese da apresentação
de projetos semelhantes, sim:'lIT,á~?,?~~
mente ou que estejam em case ce
exame, deverão ser consid-erados; para
efeito de seleçáu entre outros, 05 seguintes critérios:
cq apresentem maiores elemento, CJ2
convicção de sua rápida e efetiva

execuçâo;

contribuam para atenuar ~{-S (1\3paridades regíonals do nível de desenvolvimento;
c) contribuam para estimular G fortalecimento do - empresário nactonal e
a democratização do capital das emb)

presas:

contribuam para, o aperfeiçoamenta e a .dívulgação da técmca, ['i_'~j~
quisa e experímentaçâo de novos métodos para o desenvolvimento pesqueid)

1'0'

~) impliquem na ampliação e nu
aperfeiçoamento, com melhorta de
produtrvldade, de unidades já exísuentes ao invés de a implantação de no..
vas unidades, salvo quando as condições do mercado índ.quem a neneastdade de ampliar 0-11- fortalecer I) abastecimento;
f) dispensem ou exijam, em menor
grau, o apoio governamental r.or v.a
de financiamento, Investimento ou
garantia erassegurem a maícr oarrtclpaçâo de recursos própt-íos:
g) dêem preferência à aquisiçac de
equipamentos nacíonals .
§ 20 "Os atos da SUDEPE, "'(}~lC2S31~

vos dos benefícios do Decreta-lei' número. 221, de 2a

de revereíro de J.l}67,

serão m-ecorríveís na .esrera admbvs-

trativa e deverão manter concot-tánela e, quan-d-o,po.ssivel, ser slmuítánr-oa
cem a autorização de operações a qi,e
Se referem os artigos 69 e 19 "lo De"
ereto-lei citado neste parágrafo.
Art. 30. Ressalvadas as ecmcetonelas próprias de fiscalização dos trt-

a

butos federais,
SUDEPE .oontro.ará
o fiel cumprimento fio presente Regulamento.
Art. 31. astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e-m c-ontrário,

Brasília, 25 de I março
147,9 da Independência
República.
Ao COSTA E SILVA

de 19f}(5;
e 80.'? da

Antonio Delimi Netto
Ivo Arzua Pereira
Hélio eeu-o»

DECRETO N° 62 459
raaaço DE 1968
o

DE

29

DE

Deteoa compet"ência para aprovação
dos Regimentos Internos dos órgãos
da Asiministrcção Direta

o Presidente da República, usando
da competência que lhe confere o
art.. '83" item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos aa-ts. 12,
145, 14-3 e 147 do Decreto-lei nv 200,
de ::5 de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1° Os Regimentos Internos
dos órgâus "da "Administração Direta
serão expedidos por portaria do Ministro de Estado a que estejam subordmados. mediante prévio exame e concordáncla do Mírustérío do Planejamente e Coordenação Geral, responsável pela orientação e coordenação
da Reforma Administrativa.

Art. 2° t!:ste Decreto entrará em
vigor-ma data de sua publicação, ,revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2ó de março de 1988;
1470 da Independência e 800 da
República.
A. COSTA F. SILVA
Luís Antônio da Gama -e Silva
A u g 11 et a l-Idmann Rademaker

Gríineuxüâ

Aurélio de L"!Jra 'I'anares
José de Magalhães Pinto
Antônio. Delfim Netto
M ária· Daoiâ Andreazza
Ivo A'rzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas. G, Passarinho
M'árcio de Sotiza e Mello
Leonel Miranda
José Costa Caxutcanti
Edmundo de Macedo Soares
Hélio Bettrão ."
-Afonso A. Lima
Carlos F, de Simas
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DECRETO N° 62.4$0 MARÇO DE 19'68

DE

25

DE

Regulamenta o capítulo IV, do Titulo
lI, do Decreto-lei n'? 200, de 25 de
fevereiro de 1967, referente à delegação de competência

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 83, item Ir, da Constituição, deereta:
Art. 1(1 A delegação de competência prevista nos arts. 11 e 12 do Decreto-lei 11 9 200, de 25 de fevereiro de
Hll:i7, terá por objetivo acelerar a decisão dos assuntos de ínterêsse da púb!ICO ou da própria administração.
Art. 2(1 O ato de delegação, que
.poderá ser expedido a critério da autoridade delegante e revogado a qualquer tempo, indicará a autoridade delegada, subordinada ou não ao detentor da competência,
as atrfbufçôes
objete da delegação e, quando fôr o
caso, o prazo de vigência, que, na
omissão, ter-se-á por índetermínado.
parágrafo único.

O ato de delega-

ção d-e competência poderá autorizar
fi, subdelegaçâo, à qual se aplicarão
tôdas as disposições relativas à
legação.

de-

Art. 39 Picam homologados' os atos
de delegação de cómpetêncía expedidos anteriormente a êste Decreto, que
entrará em vigor na: data' de sua publícação, revogadas as disposições em

contrário.

Brasília, 25 de março de 1958:
1479 da Independência e 80'.1 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e Silva
A u 9 us t o Hamann Radernaker
Grünewald
Aurélio de LyTa Tavares
José de M agathães Pinto
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Ivo éreua Pereira
Tarso· Dutra
Jarbas G. Passarinho
Márcio de Souza e Mello
Leonel Miranda
Casta Cavalcanti
Edmundo' de JJ1 acedo Soares
Hélio Beltrão
Afonso A. Lima
Carlos F. de simas

Jose
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DECRETO N9 62.461 - DE 25 DE
MARÇO DE 19-68
Altera a tabela de salário-mínimo
aprovada pelo Decreto n\J 60.231, de
15 ae fevereiro de 1967

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 116,
~ 2", da Oonaolídacâo das Leis do
Trabalho, aprovada" pelo Decreto-l,ei
nc 5.452, de 19 de maio de 19,43, e
Consíderarrdo. o prcpóaito do Govêrno em corrigir o desgaste produzido
pela inflação no salário real dos trabalhadores e elevar progressívamente
o padrão dos assalartados à medida
que o Pais se desenvolve;
Considerando a Resulucão do Conselho Nacional de
Politlca Salarial
proferida de conformidade com o estatuído no ~ 51) do art. 79 da Lei
nO 4.923, de 23 de dezembro de 1965,
decreta:
Art. 19 A' tabela de, salárto-minímo
aprovada pelo Decreto nv 60.231, de
16 de favereírc de 19'37, fica alterada
na forma da que acompanha o presente Decreto e vigorará pelo prazo
de três anos consoante dispõe' o § 1."
do art.. 116 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decretolei nv 5.452, de 1\J de maio de 19'43.
Art. 29 Para os menores de 16 a
18 anos o salárto-mínímc será de 75%
(setenta e ctncc por cento) do estabelecido na tabela referida no artigo
anterior.
Parágrafo _único. Para os demais
menores, inclusive os de Hí a 18 anos
sujeitos a formação profissional metódica, o salárto-mínlmo não será inferior a 50% (cinqüenta por cento)
dos valores constantes da mesma tabela.
Art. 39 Para os Municípios que
vierem a ser criados na vigência dêste
Decreto, aplicar-se-á o disposto na Lei
nv 5.331. de 9 de fevereiro de 1968.
Art. 49 Para os trabalhadores que,
por lei. tenham o máximo diário de
trabalho fixadoem menos de oito horas o salário-mínimo horário será o
da tabela anexa multiplicado por oito
e dívidldc por aquêle máximo legal.
Art. 5i) O presente Decreto entrará
em vigor na data, de sua publtoacão.
revogadas as disposições em contrário:
Brasília, 25 de março
18:68:
1479 da Independência e 80(1 da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G .. Passarinho
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TABELA A QUE SE HEI<'ERE O ART. 19 DO DECRETO N9 62.461, DL' 25 DE MARÇO DE 1968

llEGI~~

SAL!RIO MíNIMO EMMOEDA.
COllllENTE PARA O TRAIlALRADOR ADUlJl'O
CALCULADO NA B!SE DE 30 DÍA.S OU
240 HORt.S DE TRABALHO

:li S1lJl..llEGlil.s

Uensal

Diária

!Iorário

PERCENTAGEM DO s.&.URIO M:f:Nmo PARA EFEITO DE DESCONTO,
ATt AOCORRll:N'CIA. DE 70%, . DE QUE TRATA O'!RT~ 82 DA.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

IUimentaçãol Rebitação

Cruzeiros neves

~

I

Veatuê.rio

e r o e n t

( "CR$ )

:1.& ]legião: Estado dQ Aore ••••••••• ~ •••••• "•••••••••••• '• •••••
2' ::legtioe Estado d.o Amazonas, Território Fed.eral de Rond&nia" Q Terr!tório Federal de Roraima
.
3&ltegiãol Estado do Perá. e Território Fadora! do Amap& •• 00.
140 ]legião; Bstado do Maranhão ••••••••• " •• H
.
;;It ll.esiool Estado do Piau! ••••••••••••••••••••••••••••••••••
tOe ]legiãol Estado do Cea.'t'á.
-. ••• , •••-••••••••••
1& Jl.egiãol Estado do Rio Grande dO,Nor,te .u •••• u •••••• 40 . . . .
$8 :Regi;o; Estado da Paraibe,. ••••••••••••••••••••••••••••••••
'9& Eegiíior Esta.d.o da Pernambuos
J.& Sub-regiãot Mtmioípio do Reoife ó • • • • • • • • • • t
.
2' Sub-região: Dema!!! MUnio!pies •••••••••• ti •• t ••••••••••
:lott 1l.egiãot Estado d.e Ala.goas ••••••••••••• o•••••••••••••••••
SJ.G llagião, Estado ae Sergipe • H • • • • • • • • • • H ' • • • • • • • • • • H ' • •
:l~i Região, Estado da- Bahia.
J.' Sub-ragião: Mlll1io!pios as Salvador, Alagd.nhaa, Eiritinga, Brumad.o, Ca.m8l]a.ri, CandeiQ8~ Catu, Feira.
li. e
Santanal. nbéus, Itabuna, Itajuipa, Lauro Freitaa~ :Ma.ta. de Sao João, Pojuca., Santo Alnar0,l são FranciB,co do
Conde, são Sebaatiio, SGrrinha~ Simoes Filho e Tuoano.
2' Sub-região: Demais Munioípios
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54

28
28

11
11

6

1

6

1

31
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,'1;'& :Região: Estado de Minas' Gerais
11) Sub-região: Muriioí.piosde Be'Le Horizonte, !ragusri, CS2,
té, Cataguases, Contagem, Coronel Fab;t'iciano, DivinóP.Q.'
lia, Governador ValMares, Itaúna., Ituiutuba, Juiz da
Fora~ Montes Claros, Nove. Ljma, Ouro P:r-eto, Rio :rirao}.
caba, Sabará., Ubá., Uberaba e Uberlândia. ••••••••••••••
2~

Sub-região:. Demais Municípios ••••••••••••••••••••••••

14' ;ae:giMt

Eatado do Esp!rito SaAto

t ••••

t. t . U

t ••••

,1

15& Regiãot Estado do Rio de Janeiro ., •• , •• ,.,. 'i,

•••••••••••

1- Sul>.-região: Munio!pios ae Niterói, Barra do Pira!, B8:!,
ra Mansa, Campos, Duque ~e Caxiss t Nilópolis, !ova Fr~
burgo, Nova. Iguaçu, Petropolis, Sao Gonçalo, SQO JOM
de Meriti e Volta. Redonda •••.•••• , •.•••••••••••••••••••

129,60

4,32

0,54

2 6 Sub-regiâo: Dem'ais Munioípios ..... ; •••••••••••••••••• o

1l7~60

3,92

0,49

16& Região: Estado da Guanabara •••••••••••••••••••••••••••••

129,60

4,~2

0,54

111 Sub-regiâol Muniofpios de são PB.u1o, Amerioana, Araça.tuba, Ara.raqua.!'a, Araras, Barretos, Barueri, Br-as Cubas, CaieirM, Oampinas, CBllIpO L1mpo~ Carapiouiba, Cr:!:!
zeiro, OUbatão, Diadema, ']'erraz de uesceneeãce , Francâscc Morato, :Franoa da. Rooha, Guarujá, Guarulhos, JU!!
dia.í, Limeira, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, õeeeco ,
Perus, Piracicaba, Poá, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto., Rio Olaro, Santo André, Santos, são Bérnardo
d o
Campo, são Caetano do Sul, são Carlos, são José d O.s
C~pos, são Vioente, Sorocaba, Suaano, Taubaté, ValiMOS, Várzea Paulista e Votorantim •••••••••••
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5
5
7

1
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6

1
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6

1

13

6
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17& Região: ES,tado de são Paulo

D... ,.

18& Regiâo: Estado do

P~aná

r

I' Sub-região: Munioípios de Curitiba, Antonina, Apuoar~
na, Arapongas, Arauoária, Assai, Bandeirantes, Cambé,
Campo Largo, Campo Mourão, Casoavel, Colombo, Comélia
Procópio, Foz do Igu.açu, Francisco :Beltrão, GUarap~
va, Ixati, Jaoarêzinho, Londrina-j Mandaguari, Maringá,
'Nova .Esperanga., Paranaguá, Paranava.í, Pato nxecoo, Pir5quara., Ponta Grossa,Poreoatu, Rolândia, são J o s é
dos P1nh~is, Toledo e União da Vitória. ••• 0 . 0 . 0 0 0 • • 0 . 0

117,60

55

100,8?

3,92
3,36

0,49

2' Sub-região: Demais"YW1jcí:pios •••••••:••••••••••••• o o o.

0,42

55

117,60
100,80

3,92
3,3 6

57
57

3,3 6
3,36

0,49
0,42
0,49
0,42
0,42

4,16

0,52

19& Região: 'Estado de Santa

ceeeeme

l' SUb-regi'ão: Municípios de Florianópolis, Dlumenau,B~
que, Campos Novos, Concórdia, Crioiúwa, Gaspar, ilhota., Itajai, Joaçaba, Joinvile, Lajes, Lauro Müller, Or
l.aana, Tubarão e Urusaanga. ~o • • • • • • oo •••• o •• o • • • • • ooo-;
~

0,49

2111 Sub-região; Demais Munio!pioa

0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 • • 0 • • • • 0 ; • • 000

20& Região: Estado do Rio Grande do Sul

21' Região; Estado do Mato Grosso

o •••• o •••• o o. o •• o o. o o

.0.00.0 •• 0 ••• 0.0.0 •••••••••

22' Regiíio: Estado de Goiás •••• 00 • • • • • • 0 . 0 0 0 • • • • 00 • • 00 • • 0 • • •
23& Região: Distrito Federal •••••••••• 0 • • 0

• • • • • 0 • • • 0 0 . 0 0 •. 0 . 0

117,60
100,80

100,80
124,80

3,92

44

49
51
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22
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21

7
6

25

13

6

1

3

6
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DECRETO N9 62 462 -

DE

25

DE

MARço DE 1968

Declara de utzlidade públ1ca a "Sociedade de Benetícêmcia Hurnôouti"
cUm sede no Estado da Guanabara.
O . Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83. item lI, da Consrítuícâo e atendendo ao que consta do processo M.~T.
número 27 .123 de 1967 decreta:
Artigo umco. li: oecraraca ae utíndade pública, nos têrmos '10 artlg l : rc
da Lei 9'1, de 28 de agosto de 1:J35,
combmado com O' artigo 19 do Regulamente aprovado pelo Decreto numero 50.517. de 2 deY~aio de 1961 a
"Sociedade de Beneffcencía HUmboldt" CGm sede no Estado da Guanabara ,
.

Brasília, 25 doe março de
196-8;
1479 da.
Independência
e 809 .ta
Repúbüca ,

A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.463 -

DE

25

DE

MARÇO DE 1968

Dispõe sôbre a vinculação do Instituto
Brasileiro de Educação, Ciências e
Cultura ao .Ministério das Relações

Bxtericres
O presidente da República, 'usando
da atribuição qu-e lhe confere o artigo 83, item IT, da Constituição, decreta:
Art. 19 O Instituto Brasileiro de
Educação, Ciências e Cultura, criado
pelo Decreto-Iein9 9.355, de 13 de
junho de 1946, passa a vincular-se,
nos têrmos do artigo 4';" S .29, do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereírn de
1967, e para os efeitos do artigo 26, e
seu parágrafo, único, do .cítado Decreto-lei, ao Ministério das Relações. Ex-

tertores ,

Art. 20 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogado o disposto no artigo 19, item
VIII, U9 2, do Decreto nv 60.900, de
26 de junho de 1967 e demais disposições em contrárío ,
Brasília, 25 -de março de 1963;
1479 da Independência e SOl? dá
República.
A. COSTA E SILVA
José de Magalhães Pinto
Tarso Dutra
Helio Beltrão

DEÇRETO N9 62.464 ainda não foi
publicado no Diário Oficial ,

DECRETO

NI?

62.465 -

MARÇO DE

DE

26

DE

1968

Regulamenta a importação e desembaraço, nas Alfândegas, das máquinas'.
e maquinzsmos que, pela periculosidade inerente a seu uso, devam ser
munidos de. guarda. protetora contra
acidentes, nos têrmcs da Lei número 5. 28{~, de 27 de abril de 1967.
O Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere D artigo 83, ítem lI, da Constituição. e tendo em vista o disposto no artigo 4~
da Lei nc 5.280, de 27 de abril de 1967,
decreta:

Art. Iv ss máquinas ou maquímsmcs que, pela perrcuioaídane mercnte a seu uso, devam ser munidos de
guarda protecorn contra acidentes 0.0,
trabalho somente poderão ser importados e desembaraçaoos nas A,:::8.nde~
gas, 'tendo livre trânsito no Pais. se
da fatura de embarque constar a declaraçào consular de que satisfazem
as condições de segurança e .proteção
exígídas pela Repartição jnternacional
do Trabalho.
Parágrafo único. As condições de
segurança e proteção de que trata êste artigo são as seguintes:
a) as partes móveis das máquinas é
seus ccccssónos. inclusive podas, correias e eixos de transmissão, deverão
estar guarnecidos por dispceitívos de
segurança;
b) as máquinas deverão possuir, ao
alcance dos operadores, disposltlvos de
partida e parada que evitem ac.dentes.
Art. 29 A declaração de que trata
o artigo 19 somente será fornecída se
o embarcador, vendedor ou fabricante
do equipamento apresentar aos órgaoa
consulares' atestado da autoridade local competente em matéria de segurança do trabalho, ou, na sua falta,
de emprêaa de inspeção,' de idoneidade técnica comprovada, no sentido de
que as máquinas ou maquinismos pre-

Aros no PODER EXECUTIVO

enchem as condições estabelecidas no
artigo 19.
'
Parágrafo único. A declaração consular eerá feita no verso da fatura ele
embarque e obedecerá a modêlo a ser
estabelecido pela Dívísâo Consular do
Mín.stério das Relações Exteriores, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação dêste decreto.
Art. 39 Na ausência· de declaração
consular, o desembaraço aduaneiro das
mercadorias de que trata este Decreto
somente será efetuado se. após vístorta feita pelos órgãos técnicos das
Delegacias Reg.onaís do Ministério' do
Trabalho e Previdência Social, ficar
apurada a observância do requisito de
segurança previsto _no artigo Iv
§ 19 Se o equipamento não oferecer
a proteção' necessária, seu __ desembaraça aduaneiro freará condicionado a
prévia colocação dos mecamsmce de
segurança.
§ 29 A vistoria de que trata. êste
artigo se limitará aos aspectos m.n.
cíonadcs nu parágrafo único do arugo 19 e será feita
na presença do
Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro
e do representante do importador. em
horário normalmente destinado à conferência aduaneira e mediante prévio
entendimento com a autoridade aduane.ra competente.
~ 3'? O Mln.stério do Trabalho e
Previdência Social poderá, nos locais
em que 'não possuir órgão .ccmpetente em segurança. e higiene do trabalho, delegar a fiscalização dos requisitos de que trata êste Regulamento a
órgãos técnicos das repartiçõesfederacs, estaduais ou munícrpaís, inclusive entidades paraestatais, ou', na
sua .ralta. a empresas de inspeção de
idoneidade técnica comprovada, mediante comunicação às repartições
aduaneiras incumbidas do desembaraço.

*

4 9 A delegação prevista no parágrafo antercor será feita pelo Delegado Regional úo Trabalho, ouvido o Departamento Nacional de Segurança e
Higiente do Trabalho.

Art. 49 O disposto no presente Decreto não se aplica à importação de
acessórios ou peças isoladas destinados à complementação, manutenção ou
conservação de máquinas ou maquinismos já em runctonamento ou em
instalação no Pais.

547

Art. 59, :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,. revogadas as disposições em contrário;
Brasílfa, 26 de março de 1968;
147 9 da. Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José de Magalhães Pinto
Antônio Delfim. Netto
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 62.466 - DE 26 DE
MARÇO DE 1968

Inclui no Corpo de Oficiais da Aeronáutica, como Quadro de SeTvi90; o
Quadro de Oficiais Dentistas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, inciso II da oonsmuiceo, e
tendo em vista o disposto pelo artigo
49 da Lei nc 5.376 de 7 de dezembro
de 1967, decreta:

ArL 19 O Quadro de Oficiais Dentistas, a que se refere a Lei nv 5.376;
de 7 de dezembro de 1967 fica mcnndo no Corpo de Oflc'aía da Aeronáut.ca, como Quadro de Serviço, integrado no Serviço de Saúde da Aeronáutica.
Art. 29 O Quadro de Oficiais Dentistas tere.' em tempo de paz, conforme prevê a Lei nv -5.376, de 7 de dezembro de 1967, o seguinte efetivo:
Coronel . . . . .; 01 (um)'
Tenente-Coronel - 02 .(dois)
Major - 04 (quatro)
Capitão - 16 (dezesseis)

Prímeíro-Tenente - ver.ave;
ArL 3Ç1 Os Oficiais do Quadro de
Or.cíais Dentistas ficarão sujeito, no
que lhes fôr aplicável, à legislação vi~
gente para os demais Oficiais da Aeronáutica.
Art. 49 O recrutamento para o Quadro de Oficiais Dentistas será feito
entre ca-ndidatos Civis e militares diplomados em Odontologia por Faculda-des ou Escolas Oríctats.: bem como
as reconhecidas pelo Ministério da
Educação . e Cultura, mediante Concurso Público para Seleção Inicial e
Cur.3Q de Adap teçâo de Dentistas da
Aeronáutrca (CADAR) real.zados de
acôrdo com a legislação em vigor, pertínente ao Ministério da Aeronáutica.
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Parágrafo único. O número de vagas para matrícula ~o Curso ~e ~da-p
tação de Dentistas aa Aeronáutíca ..
(CADAR) será fixado pelo Ministro da
Aeronáutica; através de proposta da
Diretoria de Saúde,ouvido o EstadoMaior da Aeronáutica.
Art. 59 O Quadro de Oficiais Den-

tistas será constituído, - inicialmente,
pelos atuais Primeiros-Tenentes Der:tistas agregados ao Quadro de Of1dais Médicos da Aeronáutica.
§ 1c Os atuais Oficiais Dentistas serão incluídos no Quaà:r·o de Oficiais
Dentistas, mantida a precedência hi~
rárquíca existente na datada publlcação déste Decreto.
§ 2\1 'Após a constituição inicial do
Quadro de Oficiais Dentistas, prevista
neste artigo, _o Ingresso no Quadro
far-sa-á na forma da legislação específica.
.
A1't. 69 As promoções iniciais no
Quadro de .orrcters Dentistas serão
feitas de acôrdo com os Requisitos Essenciais constantes da Lei de Promoções para os Oficiais da Aeronáutíca
da Ativa, obedecendo, na parte específica, as Condições Peculiares estabelecidas no parágrafo primeiro dêete
artigo.
§ .19 Além dos Requisitos Essenciais
previstos na Lei de Promoções de Oficiais da Aeronáutica .da Ativa, são
Condições Peculiares para promoção
no Quadro de Oficiais Dentistas:

1 - ao pôsto de Capitão:
- Exercer função privativa de seu
Quadro, pelo menos durante 6 (seis)
anos, como Oficial Suoaltemo. em
Organizações Militares onde existam
Serviços Odontológicos.
2 - ao pôsto de Major:

- "Possuir o Curso ca Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica:
- Exercer runcâo privativa de seu
Quadro, no pôsto v.de Capitão pelo
menos durante 3 (três) anos, em Organização do Ministério da Aeronáutica.
3 -

ao pôsto de Tenente-Coronel:

- Exercer função privativa de seu
Quadro, pelo menos durante 3 (dois)
anos, como 'Major, em Organização do
Ministério da Aeronáutica.

4 - ao pôsto de Coronel:
_ Exercer função privativa de seu
Quadro, p~lo menos. durante 2 (dois)
anos no posto antenor.
_ Contar 1 (um) ano de. serviço
como Oficial Superior em Estabelecimento Hospitalar ou na Diretoria de
Saúde da Aeronáutica.
§- 2Q · Serão consideradas promoções
iniciais, para efeito dêste artigo, as
que se' efetivarem até a data da inclusão no Regulamento da Lei de Promoções para os Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, dos dispcsitdvos fixando
as Condícôes Peculiares para o acesso dos Oficiais do Quadro de 'Ofíciaís
Dentistas.
Art. 7Q No prazo de 60 {sessenta}
dias, a partir da data da publicação
dêste Decreto, o Ministro da Aeronáutíca submeterá à aprovação do
Presidente da República, em um projeto único, a constituição inicial do
Quadro de Oficiais Dentistas, de acôrdo Dom as prescrições dos artégos 2° f}
5 Q "caput' e seu parágrafo primeiro,
dêste Decreto.
Art. 8 Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposnçôes em contrário.
Brasília, 26 de março de 1968;
147Q da Indepenóênola e aOQ da
República..
A. COSTA E SILVA

Marcio de Souza e Mello

DECRETO NQ 62.467

DE 2'6 DE

MARÇO DE 19-68

Declara de utilidade pública, o -rns-

tituto São José", com sede em Saa
José dos campos,
Pauto.

Estado de São

o Presidente da Repúbnca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83 item H, da Constltutçàn e aten-

dendo ao que consta do proc'essoM.J.
13.903 de 1966, decreta:
Artigo único. É declarada de utilidade pública, nos têrmos - do artigo 1Q
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo jc do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 50.5,17;.
de 2 de maio de 196-1, o "Instituto

Aros DO PODER EXECUTIVO
São José", com sede em gâo José dos
Campos, Estado de São Paulo.
Brasília, 26 de marco de l!.Hid;
Independência
e 809 da
1479 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e. SiiJva
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da. Lei 91, de 28 de agôsto d'e 1935,
combinado com .0 artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.5-17, de 2 de maio de 196 a
"Fundação Cásper Libere". com ~eje
em São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 26
de março
de 19{j8;
1479 da Indepéfidência e 809 da
11,

Repúblíca..
A. COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.468
DE .26 DE
MARço DE 1968
Declara de utilidade pÚblica o "Colégio Sagrado Coração de Jesus", com
seâe em Teresina, Estado do Piu11i.

DECRETOS NS. 62.470 e 62.471
ainda não foram publicados no Diário
Oficial.

o Presidente .da Repubüca, usando
ce atrtbuíçáo que lhe confere o artigo83, item lI, da Constítuiçâo e atendendo ao que constado Processo M.J,

DECRETO N9 62.472
DE 27 DE
MARÇO DE 1968

18.120, de 1966, decreta:

Artigo único. :É: declarado de utcndade pública, nos têrmos do artigo 1"
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1 do Regulamento aprovado pelo DeCI'8.to número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
"Colégio Sagrado Coração de Jesus",
com sede em Teresina, Estado do
Piaui.
Brasília, 26
de março
de 1968.
1479 da
Independência
e 809 da
República.
ç

A.

COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.469
DE 26 DE
MARÇO DE 1968
Declara de uiuiaaae pÚblica a <'FUndação Cásper Libero" com sede f;.m
São eouio, Estado de São Paulo.

O Presidente da Repúbhca.. usando

da atrrbuíção. que lhe contere o arttgr> 83, item Ir, da Constituição e aten-

dendo ao, que consta do Processo M.J,
2.614, de 1966, decreta:
Artigo 'único. É declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo ::9

DisPõe sóore o planejamento e a
execução das medidas necessárias à
realização da VIII Conferência dos
Exércitos Americanos e dá outras
providencias.

o

Presidente da República, usando
atribuições que lhe, confere o
art. 83, item Il, da Constítuíçao, ce
ereta:
Art. 19 Para a realização, no 29 se.
mestre de 1968, no Rio de Janeiro, da
VIII Conferência dos Exércitos Ame-"
rícancs bem assim para a Reunião
preparatória dessa Conferência a
efetuar-se no mês' de junho, o Ministério do Exército, em ligação com o
Ministério das Relações Exteriores;
planejará e executará tôuas as medidas que se fizerem necessárias.
Aru, 29 Os Ministérios ou qualquer
outro órgão público federal prestarão
ao Míriíatérlo do Exército a colaboração necessàrta. em caráter prtorttárto
quando solicitada.
Art. 39 As despesas com a reanzaÇã9 da VIII Conferência dos ExércL
tos Americanos, correrão à conta dos
recursos orçamentários do Ministério
das Relações Exteriores. destinados a
atender a participação do Br~sil em
Reuniões, Congressos e Conferências.
das
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Art. 49 ãste Decreto entra em vigor na data 'de sua publicação.
Brasília, 27 de março de 1968;
14711 da Independência e 809 da
República.

Art. 39 "Este Decreto entrará em

vígor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de março· de 1968;
da Independência e 80º da
República.
147"

Aurélio de Lyra TC!'vares

A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

José de Magalhães Pinto

Antônio Delfim Netto

Antônio Delfim Netto

Hélio Beltrão

A. COSTA E SILVA

Hélio Beltrão

DECRETO N'J 62.474
DECRETO N9 62. ~73
MA:RÇO DE

MARÇO

DE 27 DE

1968

Abre ao Poder Judiciário - Tribunal
Federal de Recursos - o crédito su~'
plementar de NCr$ .237.000,00 (duzentos e trinta e sete ,.mil crueesrcs
1I,OVOS) , para retorço de dotação consignada no vigente orçamento.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 83,
Item II da Constituição, e da autortzação contida no artigo 11 da Lei
nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967.
decreta:
Art. 1º Fica aberto -ao Poder Judiciário - Tribunal Federal de Recursos - o crédito suplementar de ....
NCr$ :::'37.000,00 (duzentos e trinta e
sete mil cruzeiros novos) , para refôrço
de dotação consignada no vigente cr,
çamento ao' Subanexo 4.02.00, a saber;
Tribunal Federal ,de Recursos
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0
Despesas de Custeio
3.1.-1. O
Pessoal
3.1.1.1
Pessoal Civil
02.00
Despesas variáveis com o
pessoal .cívfl - _NCr$ 237.000,00.
Art. 2º Para atender às' despesas
decorrentes da execução do presente
Decreto será contida igual. quantia da
dotação orçamentária ccnstgnada ao
mesmo .Subanexo sob o código de ele,
menta de despesa 3.2.3.0 - Inativos,

DE 27 DE

DE 196.8

Delega ao Ministro da Saúde competência para aeeuaun O~ membros
do,) ....n;,elho lJonsU/.ti1JO de Brrcuiiccçcc. da Malárza, da Conusnãa tç a-:
cional de Alimentação, la Comiacão Nacional de Hemoterapic e dá
nova redação ao art. 49 1J Decreto n 9 55.242, de 18 d3 íezembro ue
1964, que reestruturou o Conselho
Nacional de scuae.

o Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o parágrafo único do artigo 83 da Constituição e a.e acer-to com o disposto
n.. art. 12 do Decre.o-reí no 20U, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 :Ê: delegada ao Ministro de
Estado da Saúde competência para
designar os membros 10 Conselho
Consultivo de Erradicação da Malária. da Comissão Necíonal de Alimentação e da Comíssâo Nacional de
Hemoterapla, de que tratam respectivamente, o artogc 10 da Lei número 4,709, de 28 de junho de- 1965, o
artigo 29 do Decreto-lei nv 7.328, de
17 de fevereiro de 1945 e o artigo
99 da Lei no 4.701, de 28 de .junhc
de 1965.
Parágrafo único. O
Ministro da
Saúde designará o Presidente da Comissão Nacional de Alímentacâo.
Art. 29 O -artdgo 49 do Decreto
nv 55.242. de 18 de dezembro de 1964,
passa a ter a seguinte redação:
"Art.. 49 Os membros do Conselho Nacional de Saúde serão designados pelo Ministro da Saúde e terão mandato de ~ (três) enos, com direito a recondução, a critério do 00vêrno" .
Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publída
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períor de Guerra, de acôrdo com o
mcdélo qu-e acompanna o oresence DI;}
ereto e com as seguintes caractertstícas:
a) sôbre o centro da placa, em ouro,
prata dourada o~, metal dourado, sere
A. COSTA E SILVA
apncado um trtãngulo equnatero i8
Leonel Miranda
esmalte cranco debruado em ouro, CU)>},
forma simbohza o conhecimento a orHelio tseurao
ganízaçâo e atividade de uirormaçôes:
a. côr oranca SImboliza 'J.5' condições
basícas das informações, que devem
DECRETO N9 62,475
DE 27 DE
ser justas, claras -e precisas;
MARÇO DE 1968
O) some o triângulo sera aplicado
inscrito, em forma de calota esférica,
Reduz as aliquotas do lmpôsto o-nico
o Oruzeírn do SUl em ouro sôbre um
sôbre lubrificantes e combustlvezs
campo azul turquesa em esmalte, circundado por uma 'corrente também
uquuics e gasosos,
em ouro, de elos retangulares ligeiO Presidente da República, usando ramente curvos nos cantos. O Cruzeirc 'do Sul serà circundado por duas
das atribuições que lhe.' conferem o
faixas doe côres vermeína e azul
art . -S3, item II, da Constituição e o
paràgrarc 39 do Artigo 19, do Decreto "nataer" aplicadas em esmalte;
lei nc 61, de 21 de novembro de 1966,
c). o Cruzeiro do SUl, circundado
pela corrente, é o dístdntívo da Esdecreta:
Art. 19 Ficam reduzidas em 15,5 % cola Superior de Guerra;
si) os dois ramos de louro são aplí(quinze e meio por cento). a partir
cados em esmalte verde debruado de
d., 19 de abril de 1968,as alíquotas do
OUTO;
Impôsto único sôbre os lubrificantes
e combustíveís liquidas e gasosos.
e) o distínfívc disporá de dois fixadores com tarracna:
Art. 29 li:ste Decrete entrará em
vigor no dia 19 de abril de 1'968, revof) forma idêntica ao desenho; o tagadas as disposições em contrário.
manho e o mesmo do distintivo do
Brasília, 27 de março de 1968; Cllrs~ superior de Guerra;
g) -o _ triângulo equilátero circuns1479 da Independência e 809 da
República.
creve a faixa de azul 'na.tíer"
cação. revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 28 de março de 1968;
1470 da Independência e 809 da
República,

A. COSTA'

ArL

E Sn.VA

O distintivo será usado

SÔ'-7

ou na posição correspondente.

Mario David A ndreazza
José Costa Cavalcanti
Hélio Beltrão

DECRETO N9 62.476 ~
MARÇO DE 1968

29

bre o bôlsc superior üireíto da túnica

Antonio Delfim Netto

DE

28

DE

Cria o distintivo do Curso de Informações da Escola Superior de Guer-

ra.
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item li, da Constituição. decreta:
.
Art. 1ÇI Fica criado o Distintivo do
CUrso de Informações da Es~la SL.:-

§ 19 Os 'civis diplo-mados no Curso
de Informações e os militares, quando em traje civil, poderão usar na lapela a miniatura do distmtivo. ora.
criado.
§ 29 Os dípíomados pertencentes, ao
,Ministério das Relações .extenores oo
derãc usar, nq seu unuorrne vu na
casaca, o distintivo em tamanho natural.

Art. 39 Ovpresente Decreto entrara
em vigor na data de sua pubncacáo,
revogadas as disposições ~111 centrário.
Brasília, 28 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

ATOS
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ANEXO N° 2 AO DECRETO N9 62.476. DE 28 DE MARÇO DE 1968
Distintivo do Curso de Informações da Escola Superior de Guerra

DECRETO N9 62.477 MARÇO, DE

DE

28

DE

1968

Estende as disposições do Decreto
-ns 62.404, de 15 de março de 1968,
às áreas do Estado do pará: que
declara em estado de calamidade
pública.
O Presidente da República. no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item lI, combinado com o
artigo 64 § 29 da constituição, e tendo em vista o que dispõem oa-artcgcs
41, item IH e 44, da Lei nv 4.320,
de 17 de março de 1964;

Considerando o que dispõe o De.,
ereto 'nc 62:404. de 15 de março de
1968, nos seus artigos de 1 a 6, e à
semelhança das situações por êle atendidas com as que se registraram últtmamente em áreas do Estado do Pará,

igualmente atingidas por. inundações;

decreta.:
Art. 19 E' declarado o estado de
calamidade pública nas áreas do Estado' do Pará compreendidas' pelos
Municípios afetados pelas inundações
ultimamente ocorrtdas .naquela região.

Art. 29, Ficam estendidas a essas
mesmas áreas as dísposíções do Decreto' no 62.404, de 15 de março de
1968, contidas nos artigos de 2 a 6.
Art. 39' mste Decreto entrará em
vigor .ne data de sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Afonso A. Lima
Hélio Beltrão
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DECRETO NQ 62.478 - DE
MARÇO DE 1968

~8

DE

Autoriza o Ministro da Fazenda a assinar iuiüioos ao Convênio existente
entre a Comissão Execut!va dá Plano
de Recüperaçãc Econômico- Rural da
Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e o
Instituto Interamcricano de Ciências Agricolas da çrrçanizacão dos
Estados Americanos (lICA).

O Presidente da República usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 83, nc II, da Constdtuícâo, e tendo
em viste o díspcsto no DS'CT"·eto número 53.772, de' 20 de março de 1964,
decreta:
Art. 19' Fi-ca. autorraado o Ministro
da Fazenda a assinar aditívos ao convênia fírmado em 9 de outubro de
1964 entre a Oomtssâc Executiva do
Plano de Recupercçâo Bconômtco-Rur>3..} -da Lavoura Cacaueíra (CEPLACl
e o Instituto Interamee-icano de Ciências Agrícolas da Organização dos Estados Americanos '(IIGA) prorrogando pT'3.Z0 e alterando valõree ,
Art. 2Q o. presente Decreto' entrará
em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposrções em con tráric.

Brasília, '28 de marco de 1968;
1419 da jndependêncía e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antô1;l-io Delfim Netto

DECRETO N9 62.479 MARÇO DE 1968

S.A. a prioridade dos reparos a se.
rem efetuados em navios de autarquias, órgãos da administração des.,
centralizada,' sociedades de economia,
mista e demais sociedades onde a.
União tenha maioria de ações.
Parágrafo único. No caso de ímpos.
sibilídade de atendímentndos serviços.
que lhe forem solicitados, a E.R.N .C.
abdicará desta prioridade, fazendo, emtempo hábil, a devida comunicação ao

ínteressaco .
Art. 2\1 As entidades referidas no
artigo anterior apresentarão à ERNC
até o dia 31 de outubro de cada ano,
a sua programação de docagena re-paras e revisões de rotina. de suas embarcações pará o exercício seguinte, a
fim de que a E.R.N.C. elabore o seu
orçamento e plano de atívídades.
o

§ 1o No máximo vin te (20) dias
após o recebimento da programação a
E.R.N.C. entrará em 'contato com
os .interessados para os ajuatamen tos.
ou modificações que se fizerem necessários.
~
29 Quanto aos demais reparos,
será obrigatória a consulta à ERNC.
na ocasião em que os mesmos se tornarem necesearrcs.
Art. 39 As divergências relativas a"
. preços e prazos dos reparos a cargo
da E. R. N. C. serão dirimidas pela.
Comissão de Marinha Mercante.

Art. 49 Fica assegurado ás autar.,
quías, órgãos de administração centraDE

28 DE

lceçuíúmenia 'o artigo 3:6 e seu parágrafo único do Decreto-lei n9 67 de
21 de novembro de 1966.

Presidente da República, 110 usa
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição e
Considerando que é de fundamental
importância para a sobrevivência da
Emprêsa de Reparos Navais Costeira
S.A. - E.:R.N .C. S.A. a elaboração
realista de seu orçamento anual;
Considerando que as autarquias,
órgãos da administração descentralizada. sociedades de economia mista
e demais socíedades onde a União' tenha maíorfaríe ações devem operar-c
mais econômícamente que lhes fôr
possível, decreta:
Art. 1\I Fica. assegurada à Emprêsa de Reparos Navais "Costeira"
O
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lizada, sociedades de economia mista
e demais sccíedades onde a Umâo te.
nha maioria de ações o uso das off..
cinas próprias, de. emergência, que'
possuírem na data dêste Decreto.
Art. 59 Ficam ratificados. os CCJ11vênias que as autarquías," órgãos de
administração centralizada. sociedade
de .economía mista e demais sociedades
onde a União tenha maioria de ações.
tenham firmado com entidades governamentais em data anterior à promulgação do Decreto-lei no 67 de 21
de novembro de. 1967.
Art. 69 âate Decreto entrará em vigor na 'data de 'sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de março de 1968;
1479 da Independência e SOQ da,
República.
A. COSTA E SILVA

Mario David Andreazza

APENSO
No HApensoH dos. volumes da "Coleção das Leis" figuram:

I -

Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante-

riores, foram publicados no "Diário Oficiar' até o último dia útil

do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trímeseres anteriores.
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DECRETO N9 6\}.784· -

DE

31

DE

MAIO DE 1967

Transtere, provisoriamente, a Sede
5lJ- Companhia Independente de
saúde, de Curitiba para a Cidade
de castro, Paraná,

(Publicado no Diário Oficial ção I 1967) .

Parte I, -

Se-

de 1 de junho de

Retificação

página 5.930, 2~ coluna, nas assinaturas, onde se lê:

DE

Declara de utilidade publica, para
fins de tiesapropriaçõo, area aeeu:
nada à bacia de acumulação, do
aproveitamento da energia· tuârólí-;
. ca de um trecho do rio Paranapanema, município de Carlópoíis, Salto de Itararê e Santana do 1tara~
ré, Estado do Paraná.

<Publicado no : Diário Oficial
Seção I - Parte I, de 9.10.67).
Retificação

No artigo 19, onde se lê:
• .. Caríópclís ...

A. CüSTAE SILVA

Orlando Geisel

Leia-se:

Leia-se:

. .. Carlópclís, ...
N.o artigo 29, onde se lê:
43 ... a Francisco (ilegível)
Leia-se:
43 - ... a Francisco Vitor;

A. COSTA E SILVA

A. de Lyra Tavares

DECRETO N'? 61.438 -

DECRETO N9 61.445 - DE 4
OUTUBRO DE 1967

DE

4

DE

OUTUBRO DE 1967

peclara a cessação da exploração tios
serviços de energia elétrica no mnnicipio de Na:~aré, Estado -da Batiia
e outorga coúcessdc no mencionado
muraoana, à 'Companhia de Bleiricidade do Estado da Bahia c dá Outras providências.

Publicado' no Diário Oficial I -

seção I -

Parte

de $-10-67

Retificação

No artdgo 19, onde' se lê:
. .. era titular a jlegível ...

Leia-se:
. .. era titular a Companhia Hidrelétrica Fabri·l de Nazaré S.A ....

DECRE'TO N9 61.315 DEZEMBRO DE 19,67

DE

1

DE

Altera o enquadramento nas SÜiC8 de
de classes e classes singulares integrantes do Grupo ocupacvmei -P.1700 Medicina, Farmácia e
Odontologia, do Quadro de Pessoal
do Ministêrio da Marinha.

<publicado no Diário Oficial -- Se;
çâo I
- Parte I, de 4-12-67)
Retificação

Na pág . 12.126, P coluna, no pre-

âmbulo.
Onde se lê:
... Decreto-lei nv 299, de '29 de. te,
vereiro de 1967, ...
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Leia-se:
". Decreto-lei n» 299, de 28 de fevereiro de 1967, •..
Na Relação. Nominal anexa ao decreto, na pág . 12.128, I!). e 2~ colun;'l.s, . na Séríe de Classes Auxiliar de
Enfermagem, códigos P-170J..15.C e
P~1701.14.B.

Onde se lê:
Raymunda Ferreira Marcelino
23 - .radelina Viana de Almeida
58 - Severina José Ferreira.
Leia-se:
32 - Raymunda Ferreira Marcolino
~3 -.Jadelia Viana de Almeida
58 - Severino José Ferreira
32 -

Na 3lJ. coluna, na Classe Iíacrevente,
Datilógrafo.
Onde se lê:
1 - Aidimir Arstídes Guílhem
Leia-se:
1 -Aidimir Aristides Guünem

DECRETO N9 61. 863 DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1967
Regulamenta o Decreto-lei
n'Úm~ro
76, de 21
novembro de 1966, e
demais dispositivos legais sõlJre a
matéria, estabelecendo normas para
a ali::maçao, a ocupaçao e- o uso de
unidades residenciais em Brasília

ae

PUblicado no D.O. de 8.12.67
Seção I - Parte I
Retificação

'Na página. 12.352, na cláusula r.
item II - Objeto do Convênio, onde
se lê: ... localizadas no Setor de
.Buperquadras Sul do Plano Piloto de
Brasília, ... leia-se: '" localizadas
no Plano Pílôtr, e no Setor Haoítaeíonal. Econômico sul de Brasília" ".

DECRETO N9' 61.933 -

DE 22 DE

DEZEMBRO DE 1967

Retifica a classificação dos cargos de
nível superior da extinta Comissão
do lmpõsto Sindical. aprovada pelaDecreto nO 60.978, de 10 de julno
de 1967, e dispõe sõbrea enquaetramenta de seus atuais ocupantes.

O Presidente da República, usando
a atribuição Que lhe confere o artigo
83, item lI. da Constituição
e de:
acôr-do com o artigo 99 da Lei nv ••
4.345, de 26 de junho de 1964, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 15' Fica retificada, na forma
dos anexos, a classificação dos cargos de nível superior do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - da
extinta Comissão do Impôsto Sindical,
bem c-orno a relação nominal dos respectívos ocupantes.
Art. 2° Os servidores ora enouadrados passarão a 'integrar a Parte
Suplementar do Qua.dro de Pessoal do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, a partir de 19 de de janeiro
de 1965. na forma prevista no artigo
28 da Lei nv 4.589, de 11 de dezembro
de 1964.

Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situações que, em virtude de sindicâncias, devassas ou inquéntos admímstratívos, venham a ser
co-nsideradas nulas, ilegais ou ~ centrártas a normas administrativas em
vigor.
Art. 49 A retificação' prevista neste
Decreto prevalecerá a partir de 2!J de
junho de 1964.
Árt. 5° As vantagens financeiras
deco-rrentes da execucâc do pr-esenteDecreto vigoram a partir de 19 de
junho de 1964.
Art. 69 âiste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revcgadas as díspostções em contrario.
Brasília, 22 de dezembro de 1967;
M69
da Independência e 799 da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho

Os anexos a que se refere o artigo
foram publicados no D.O.., de 3
de janeiro de 1968.
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DECRETr'l

22

DE

(Publicado no Duuro Oficial
Seção
I - Parte I, de 27-12-6'1')

tcenncoçao
4~

mas, .. -, - Na pagma ti) U16, ~(). coIuna, artigo 20, onde se lê .s.rt. 25,

A convocaçaa para as ... - Lera-se:

Art. 25. A convocação pa.re as ... Na pagina 13.017, artigo Ótl, onde se

-

DE 22 DE

Abre ao Ministério do Interior - Aa--ministração do Territór'Ji'J Ji'eàeralJ
de nondônia, o crédito suplementar
de NCr$ 185.225,00 (cento e oztent.a
e cinco mil, duzentos e vinte e cinco
crzzaezros novos), para retnrço cedotações do vigente Orçám'~~t.o

(Publicado no Diário Ojicial - seção,
I - Parte 'I, de 26-12-67)
Retificação

coluna, no Re-

gulamen to anexo ao Decreto, ar-age
12, onde se lê: ... no prazo de ,80
tcentc e oitenta) dias, ... ~ Le_a-~e;
... no prazo de 180 (cento e oitenta)

lê:

DECRETO N9 61. 937 DEZEMBRO DE 1967

Dispõe sôbre a reçuuomeetaçõc ao
'exercício da profissão de Técnico de
Administração e a constituição ào
Conselho Federal de r'ececos de
Aetmzni8tração, de eco-co com a tez
n 9 4.769, ete 9 de eetenioro de 1965,
e dá outras providênCias.

Na página 13.U15,
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Na página 12.951, artigo Lv, onde se
lê: ... (cento' e oitenta e ctr.. co milduzents e vinte e' cinco cruzeiros
vosr.. .. - Leia-se: ... (cento e 01,tenta e cinco mil, duzentos e vinte e
cinco cruzeiros novos),.,

no-

as ..
coser-

... comparecert-m .>Ds-erva,::"as

Lera-se: ...

vauas as -

compa~eceT'em

No artigo 5lJ, onde "e rê:

.. : conselho funcionará como ... Conselho, runcfonará
Leia-se:
como ...

DECRETO J..\" 51. 935 -

DECRETO N9 61. 939 DEZElYIBRO DE

lJE

22

DE

1967

Retifica os ,artigos 19 e 29 <lo Decreto'
n9 61.739, de 23 de nov~rnbro ae
1967.
.

DE 22 DE

DEZEMBRO DE 1967

Icetttíca o Decreto n 9 59.634, de .... '
1-12-66, que reconheceu pri?nw.na
ao aeeencoiiomemo do No 1 deste, pa--:
ra eteno de isenção rle taxas e impostos teaeriue, a vmoortoçao de
equipamentos uoeos consunuuios à
emtprésa "Indústrias Altmenticiae
Carlos de Brito S. A."> de Recite

(Publicado no Diário Oficial ~ Seção
I ~ Parte I, de 26-12-67)
Retificação
Na página 12.952, 2!!- coluna, artigo
19," onde se lê: a) .Para atender a des-

pesas cam Material Permanente' da
Polícia do Distrito Federal ~ Deereto-rei n« 9, de 25 de junho de 19G6)
~

(pe.)

(Publicado no Diário Otícuü --- Seção
I - Parte I, de 27-12-~67)
Retificação

Na página 13.018, 1l!- eonma, na
ementa, onde se lê: Retifica o Decreta -nv ... - Leia-se: Retifica o Decreto nc ...

I -

Polícia Civil

~

40.000,00 .,.-

Leia-se: a) - paravatender a despesas com Materi-al Permanente da,
Policia d-o Distrito Federal - (De-.
ereto-lei no 9, de 25.6.1966) -- I policia Civil '--- 40.000,00 - No .artígo-,
29, onde se lê: a) I - Polícia Civil
- 40.000,00 - ' Leia-se: a) I lícía Civil - 40.000,00"

Po-c-
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Abre ao Mznzstério da Indústria e dO
Comércio o crédito suplementar
NCTS 4.474,00 (quatro mil, quatro-

ae

centos e setenta e quatro críizeiros
novos), para retôrço de âotacáo orçamentária consignada no vigente
orçamento.

-r Publícado
I -

no Diário Oficial - Seção
Parte I, de 26-12-67)
Retificação

Na página 12'.953, P coluna, no nú-

mero do Decreto, onde se lê: Decreto
nv 61. 942
- Leia-se: tieereto
no 61.940 -

DECRE"TO NI? 61. 946 -

DE

DECRETO NQ 61.950 -.=.- DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1967

1967

22

DE

DEZEMBRo DE 1967

Abre ao Ministério da Saúrte o creinto suplementar de NCr$ 3. f:l71:i. 000,00,
para retôrçc de dotações consunuidas no vigente orçamento.

(Publicado no Diário Oficiai -- Seção
I - Parte I, de 26-12-67)
, Retificação

Na página 12.954, artigo 19, na lf,\
'Coluna, onde se lê: - 4.14.16 -- 8fT-iço Nacional de Câncer - D2.OfL 1.1796
- contratação de projetos, detalhadamentos de obras e instalações ---:Leia-se- 4.14.15 - Serviço Nacional
de Câncer - 02.05.1.1796 - Contra-

tação de projetos, detalhamento,') de
obras e instalações - Na 2~ coruna,
onde sev lê: 05.03.L 1873 -- Reforma
da rêde elétrica ... -,02.00 ..:- Des.pes avsarfáveís com Pessoal Civil ...
-- Leia-se: 05.03.1.1876 - Reforma
da ~ êde elétrica... - 02.00 - Des.pesas variáveis 'COm Pessoal Civil ...

Abre ao' Pcâer Jiuiicuuío - Justiça
do Trabalho Triotuuü. Regwnal
do Trabalho e Juntas de Concilir!ção e Julgamento da Seg'unc.a Reçião, o crédito suplementar de
NCr$ 215;000,00 (duzentos e quinze
mzl cruzeiros novos), parei rejÔJço
de dotações consignadas no, -otçcnte
orçamento.

(Publicado no Diarto c ncwi -Stça.o
I - Parte I, de 26-12"":'6 r()
Retijicação

Na página 12 .-955, 2~ coluna, no preâmbulo, onde se lê:
artigo 83, item
XX, '"
- Leia-se:
artigo 83,
item II, ...
DECRETO NQ 61. 952 DEZElVIBRO DE

DE 22rE

1967

Abre à Presidência da Remi.blZea o
crédito suplementar de NCr$, ....
1.604.450,00 (Hum munao, seisceutos e quatro mil, quatrocentos e e1n'quenta crueéaros novos), 'pará reIõrço de dotações orçametuórins consignadas no vigente orçamento,

(Publicado no Diário O ticuu - Seção
I ~ Parte I, de 26-·12-67)
Retificação

Na página 12.956, P coluna, arttgo
Iv, onde se-lê: - 3.2.9.2 -.- Entidades
Federais - X.30 - Conselho Nacional de Pesquisas - Ilegrvei - Leiase: 3.2.9.5 - Bmtídades Federais X.30 - Conselho Nacional de Pesquisas - 28.000,00
DECRETO NQ 61.95"7 DEZEMBR'Ü

DE 22 DE

DE 196'1

Abre' ao Ministério da ;iaúde o crédito suplementar de NCr$
8.367.046,74 (oito milhões, trezentos e sessenta e' sete mil, quarenta
e seis cruzeiros novos e setenta e
Quatro centavos), para retêrço de
dotações constçnuutas no »içerte orçamento.

rpublicad,o no Diário Oficial, Seçã-o I,
Parte I,

de 26-12-87)

Retijicação

Na página 12.956 artigo 1Q, onde
se lê:
dotação orçamntárra ... Leia-se:
dotação orçamentária ...
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No mesmo artigo, onde se lê: 01.00
- 'çcncímentos e vantagens fixas 6.0'25.659,54 - Lata-se: 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas .
14.917.60.
DECRETO N9 61.965 DEZEMBRO DE

DE

22

DE

1967

Altera o preço minimo básica para [inanciamento e aquisição de sísat;
da safra 1967-68, fixado pelo Decreto n9 59.815, de 19 de novembro
de 1966 e revisto pelO Decreto número so. 778, de 30 de maio de 1967.

(Publicado no Diário Oficial, seção I,
Parte I, de 27-12-67)'
Retificação

Na página 13.018, P coluna art. IV,
onde se lê: ... safra 1967-6,8 atendidas... - Leia-se; ... safra 1967-68,
atendidas ...
Na 2.'). coluna, artigo 29 , item I, onde
se lê:
sêce, do tipo 3 da classe se
"longa
- Leia-se: ... sêca sôlte,
do tipo 3, da classe "longa", ...
DECRETO N9 61.966 DEZEMBRO DE

DE

22

DE

1967

Fixa os preços mínimos básicos relativos à safra de 1968-69, para o alçoaao, arroz, farinha de mandioca,
feijão e milho das Regiões Norte e
Nordeste.

(Publicado no Diário Oficial, Seção l,
Parte I, de 27-1Z-67)
Retificação

Na página 13.018 4? coluna, art. 2Ç1,
nas itens IV e VI, onde se lê: IV Farinha de Mandrosa - ... VI - FeIjâo Macacar -r- ... ; Leia-se: IV _
Farinha de Mandioca ... ; VI - FeI[âo Macaçer - ....
Na página 13.019, 1? coluna. art , 3",
onde se lê: ... Producâo e critério da
Comíssao... - Lera-se: . ~ .Produçao
a cnténo dà Comissão ...
Na Tabela anexa ao Decreto, 1" coluna, nos Preços Mínimos Líquídos uo
Algodão em Pluma, qndese lê: Marcnhâo - MA-7 ... 18,32 _ Leia-ae ;
MA-7 ...

1779.

DE'CRETO N9 61.971 DEZEMBRO DE

DE 22 DE

1967

Aprova a incorporação de diversas emprêsas
concessionárias de eennçoe
públicos peta Centrais Elétricas Fluminenses S. A. CELF,
transfere direitos e obrigações e dá outras providências.

o Presidente da República usando
da atríbuíçâo que lhe confere' o artigo
l i da Constttuícàc, e nos
termos dos artigos 139 e 150 do Código de Águas, DEcreta;
Art. 19 Fíca aprovada a íncorporação, pela Centrais Elétricas Fluminenses S. A. - CELF. das seguintes
empresas:
- Emprêsa FLUminense de Energia.
Elétrica S. A. - EFE;
- Centro Fluminense de Eíetrícídado S. A. - CEFE;
- S.A. Emprêsa Fôrça e Luz Ibero
Amerícana;
- Companhia Norte Fluminense de
Eletricidade.
§ 19
Fica também aprovada a.
emprêaa incorporadora, dos acervos
transferência para o patrimônio da
vinculados aos serviços de energia
elétrica executados pelas incorporadas.
§ 29
As aprovações de que tratam
êste artigo e o parágrafo
anterior,
não importam no reconhecimento do
valor atrrbuído aos acervos transferidos. para fins de íncorporaçâo. como
investimento a remunerar,
o qual
será- fixado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia, di} Ministério das Minas e Energia. na forma
da legislação vigente.
Art.2° Ficam aprovadas as alterações dos estatutos sociais da Centrais E1étricasFluminenses S. A. CELF, especialmente as que elevam o
capital social para NCr$ 66.000.000,00
(sessenta e seis milhões de cruzeiros
novos) incluíndoa parcela referente
à incorporação referida no 'artigo anterior, conforme decisões de assembléias gerais extraordinárias r-ealizadas
em 19 e 8 de agosto e em 7 de novembro de 1967.
Art. 39 Ficam transferidas para a.
incorporadora todos os direitos e obngações decorrentes dos Decretos de
concessões e de autorizações, bem
83, item
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como de outros atos constitutivos legalmente reconhecíveís.. que outorgaram privilégios de exploração de 8e1'víccs de energia elétrica às emprêsas
incorporadas.
Parágrafo único.
Em Portaria do
Ministro das Minas e Energia serão
discriminados 08 direitos de exploração .transferidos na forma dêste artigo, sendo especificada a zona de
COncessão da Centrais Elétricas Fluminenses S. A. - CELF.

cláusulas que com este baixam, !'Ubrícadas pelo Secretário-Geral do
Ministério das oomurucacões - Presidente do OONTEL e deverá ser asstnaóo dentro do prazo de 6rQ (sessenta) dias a contar da data da publicado dêste decreto no Diário O ficial da Uníâo, sob pena de se tornar
nulo, de pleno õtreito, o ato da outorga.

Art. 4.9 A incorporadora fica obrigada a conservar os livros contábeis,
inventários, arquivos e demais
elementoa necessários à apuração d-os
investimentos transferidos das emprêsas Incorporadas. bem como a
manter em separado a contabilização
dos mesmos até a data da inCOl1JOR
ração.
Art. 5° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua puuheacêo.
revogadas as disposições em contrário.

Brastüa, 27 de dezembro de 19,íH;
1469 da Independência e 79'? da

Brasília, 22 doe -í-zembro de 1967;
146° da Independência e 799 da

República.
A COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 61.973 - DE 27 DE
DEZEMBRO DE 19m
Outorga concessão à Rádio Clube ee
Satoaaor Luta. p a r a estabelecer
uma esta.ção ce -auuoauueao sonora
na cidade de Salvador, Estado da

suuua,

o Pu-estdenté da República, Usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o RI'"
tigO 83, ítem TI, da Conatítuíçâo, e
tendo em vista o disposto no ar t. W',
ítem XV, l-etra "a" da mesma Oons-.
tãtuíçãc e:« que consta no Processo
nv i3.481-<6'6 (E-dital nc 6:2-6'6)
co
COnselho Nacional de 'I'elecomunícaçôes, decreta:
Art. 1" Fica outorgada concessao
Rádio ciune de Salvador Ltda..
nos têrmos do art. 28 do Reguíamente dos Servíçcs de Radíodítusao,
para estabelecer, na cidade de S.t.:.vador estaco da Bahia, sem dírettu
de exclusivídade, uma estação de -a
diootrusao sonora em onda média.
Parágrafo único.
O contrato rtecorrente des-ta concessão ob-ed-ecerá ai'>
à

Art. 29 Revogam-se as disposições

em contrário.
República.
A. GOSTA E SILVA

Carlos F. de Simae
~~~

DECRETO N'? 61.874 - DE 27 DE
DEZEMBR'O DE 1967
Retifica a classificação dos cargos de
nioet superior do Departamento do.~
Correios e Telégrafos, aprovada pelo
Decreto n Q 59.674, de 6 de dezembro
de 1966. e dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupante$.

(Publicado no Diário Oficial, Seção I,
parte I, de 29-12-67)
Retificação

Na Relacão Nominal anexa ao Decreto, na página 13.136, na Série de
Classes de Arquiteto, código
.
'1'0-601-22 B na2? coluna. onde so
lê: 1. Julio César Miguel Rimcha Mlrmlta Prlsíndscky - Leia-se: 1. Júlio
César Miguel Rimcha Hímilta Ptlsindscky.
Na 31). coluna, na Série de Classes
de Engenheiro, código TC-602-22-B,
onde se lê: 37 - Cely de Farias Melo
Petrtc - Leia-se: 37 - cejy de Farias. Melo Petric.
Na Séri-e de Classes de Médico, código TC-801··22-B, onde se lê: 8 - Ledaar Figuerroa de Assis Rocha - Leiase: 8 - Leduar Figueírca de Assis
Rocha.
Na 4~ coluna, no código TC-SOl-21.A,
onde Se lê: 21 - Jcserfsse Hortêncíe
cos Santos - Leia-soe: 21 - Josertsse
Horténcío dos Santos.
Na página 13.137, 3~ coluna na
Série de Classes Estatístico, código
'TC-1401-21-B, onde se lê: L yeda
Jacques Píbernat - Leia-se: 1. Yertda
Jacques Pibernat..

563

Atos DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N9 61. 975 - DE 27
DEZEMBRO DE 1967

DE

DECRETO N9 61. 988 - DE 28
DEZEMBRO DE 1967

DE

Declara extinto o serviço de Alimentacõo da Preuuiência Soczal (SAPS) ,
cria Comissão Liquidante do órgão
e dá outras providências.

DtspÔe sóbre a execução do art , 23,
§ 19 do Decreto-lei nf} 154, de 10 de
teeeresrc de 1967, e dá outras 1)'I'Q •.
vidências.

(Publicado no Diário Oficial, Seção I,
Parte I, de 28-12-67)

(Publicado no Diário Oficial - se,
ção I - Parte I, de 29-J 2-67

Retificação

Na página 13.063, 3f). coluna, artigo 69, § 29 onde se lê: ... de 28 de
outubro de 1962, ... - Leia-se: ... d'e
28 de outubro de 1952,...
DECRETO N9 61.97,6 - DE 21
DEZEMBRO DE 19'57

DE

tcetmca a classt!lcação dos cargos de
n zv e l superior do Departamento
Aammtstratmc do Pessoal C i v i t,

aprovada pelo
Decreto n.9 55.095,
àe 1 de dezembro de 19'84, com: SUah

ouerocoee,

o Presidente da República, usanuo
c a atribuição que lhe contere
artago 83, ítem II, da Ocnetttuícão e
de acôrdo com o -art, 99 da Lei numero 4.345, oe 2>l:i de junho de 19,84,
e respeetíva regulamentação, decreta:

°

Art. 19 Fica retcfícada, na toa-ma
dos anexos, a classificação dos ca-.
gos de niver superior do Quadro de
Pessoal do Departamento Admlnís..
tratívo d-o Pessoal Otvü, a fim de.
incluir cargo. da Parte Especial Extinta.

Art. 2" A renncacso prevísra neste
decreto prevalecerá a partir de 29 Q",
Junho de 1964.
_Art. 39 As vantagens tmancetras
decorrentes da. execução do presente
decreto v-goram a partir de tv th:
junho de 19'814.
Art. 49 :Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as cnsposíçôes em contrário
Brasuia, 27 de dezembro de 1967;
da Independêncta e 79,ÇI da
Repútníca..
l~'5Ç1

A.

GOSTA

E

SILVA

Os anexos a que se refere o arblgo
foram publicados no D. O. de 3 de
janeiro de 1968.

Retificação

Na pág . 13.1411, no preâmbulo.
Onde se lê:
. ... Exposição de Motivos 119 197 ..•
Leia-se:
Exposição de Motivos nc 179...
DECRETO N9 61.994 - DE 28
DEZEMBRO DE 1967

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pela Réde
Ferroviária Federal S. A., as áreag
de terreno e respectivas benfeitorias situadas tora da. faixa de domínio da Viação Fé1Tea
do
Rio
Grande do Sul, necessárias à construção de variante, pátios,' de
triagem, registros de estações e
obras de arte, no Estado do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República, .isa.ido
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item rr, da Constttuíçâo, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública. para fins de desapropriação pela Rêde Ferroviária
Federal S. A. (Viação Férrea do Rio
Grande do Sul). as áreas de terreno
e rcsoecttvas benfeítonas situadas fora
da faixa de domínio da viação ·-i'ér_
rec do Rio Grande do Sul, necessárias à construção de variante,
pátlcs de triagem: recintos de esteçôes
e obras de arte; à exploração de pedreiras; a depósitos de refugos de
material; a empréstimos; a dependências de serviços ferroviários. nos seguintes trecho-s do Estado do Rio
Grande do Sul:
a)
vartante situada entre o qutrômetro O e o, quilômetro 2, da linha
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que

ligará esta linha do km 2 .:\,0 novo

recinto de Santa Maria, segundo o
eíxc da linha indicado 'Da planta do
projeta; além da faixa normal de
20 m para cada tado do eixo da Ji-

nha, a. faixa de domínio terá a largura aumentada para um mínimo limitado pela' distância de 10 f i con-

ta-dos a partir dos pés dos aterros e
das cristas dos cortes para ambos os
lados;

tn . área necessária à construção de

urr

triângulo de reversão Iocaüzado

na ligação da variante com o novo
recinto de Santa Maria, -índicvdc na
planta do nroje to:

c i área compreendida entre os
talvegues do arreie Nacaraí Mirim,
segundo seu leito atual e depois de
retificado, localizado nas ímedíaeôes
da estaca 125 dessa variant-e dp. ligaçáo conforme indica a planta do
projeto:
d) área necessária à construcâc de
um desvio de segurança nasvprox'mídades da estaca lr;·5 conforme indica
a planta doiprojeto.
8_l"t. 29 ,As áreas previstas serão
acrescidas daquelas índíspensávets a
instalações ferrovté.cías, bem come a
c-onstrução de,::bras necessárias para
cruzamento e entroncamento COm outras estradas, em cumprimento
ao
que estabelece a Portaria nl?lil, de
e de Janeiro de 1946; da Comtssâo de
Revisão do Plano de Viação Nacional.
Art 39 A" desaproprtação a que se
retere o presente decreto. é COnsiderada de urgência para eteno do 2...1'tigo 15, do Decreto-lei no 3.365, c e 21
de junho de 1941.

Art. 4{)~s despesas decorrentes da
presente expropriação correrão à
conta dos recursos da Rêde Ferrovtária Federal S. A.
Art. 59 ústé Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação. revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 28. de dezembro de lmN:
1469 da Independência e 799 da
República.
A COSTA .E SILVA
M ária DaiJià .Andreazza

D=CRETO N9 61. 995 - DE 28
DEZEMBRO DE 1967

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pela 'Réâe
FerroviáTia Federal S. A., as áreas
de terreno e respectivas benfeitorias
situadas fora da faixa de domínio
r, Viação ·Férrea do Río Grande
do Sul, necessárias i construção
de variante, pátios de triagem, registros de estações e obras de arte,
no Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Rêde Ferroviária Federal S. A. (Viação Férrea do Rio
Grande do Sul), as: áreas de terreno
e respectivas benfeitorias situadas
fora da faixa de domínío da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul, necessárias à construção .íe variante, pá.
tios de triagem, recintos de estações
e obras de arte: à exploraçã-o de pedreiras; a cíepósitos de refugos de material; a empréstimos; a dependência. de serviços ferroviários, nos seg' intes trechos do Estado do Rio
Grande 10 Sul:
a) Variante. com
novo recinto de
Santa Maria na linha de Santa María - Pôrto Alegre, situada entre as
estações de Santa Maria e Arroio do
Sé, do quilômetro 0,450 ao quilômetro
30.747, segundo o eixo da linha indicado na planta do projeto:
b) do quilômetro 0,430, a faixa se
dellmitü'á transversalmente ao S111
da faixa da atual linha ferroviária de
Santa Maria a Pôr-to .Alegre até o
qr.Cômetro 5, e ao Norte pela' Divisa
Norte da faixa da atual linha ferroviária de Santa Maria e Marceltno
Ramos, até o quilômetro 2 e dêste
quilômetro pela Divisa Norte e Leste
da faixa da variante de ligação com
o novo recinto:
C) nas estações novas, quilômetros
5.273, 11.532, 20.208 e 28.570, Otávio
Lima, João Alberto, Camobi e Arroio
do Só, "respectivamente as faixas ter....c a largura de 100m nur..a extensão de até l.500m;
, d ) em
tôda a extensão, a faixa
normal será de 20m para cad- lado
do eixo da linha e a faixa de domínio terá a largura aumentada para
um mínímo limitado pela distância de
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10m contados

a partir dos pés dos
aterros e das cristas dos cortes para
ambos os lados.
Art. 29 As áreas previstas serão
acrescidas daquelas indispensáveis a
instalações ferroviárias bem como
para oonstrucão de obras necessárias
para cz-aaamen to e entroncamento
com outras estradas.
Art. 39 A desapropriação a que se
refere o presente decreto. é constdeorada de urgência para efeito do artígc 15, do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 49 As despesas decorrentes da
presente expropriação correrão à conta dos recursos da Rêde Ferroviária
Federal S.A
Art. 5° :Este decreto entrará entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 28 _ de dezembro de 19-67;
1469 da Independência e 799 da

República.

A. COSTA E SILVA
Mário David Asuireueea
DECRETO N9 61. 996 - DE
DEZEMBRO DE 1967

28

DE

Declara de utilidade pública para
fins - de desapropriação pela· Rêde
FerroviáriC' Federal S. A., as áreas
de terreno e respectivas benjeitorias
situadas tora da faixa de âomímia
da Viação Férrea do Rio Grande
do Sul, necessárias à construção
de variante, pátios de triagem, registros de estações e obras de arte,
no Estado do Rio Grande do Sul.

O e'resldente da República usando
da atrlbuíção que lhe confere o artig-v '83, item II da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desaprcprlaçâo pela Rêde Ferroviária Federal S. A (Viação Férrea do Rio
Grande do SUl), as áreas de terreno
e respectivas benfeitorias situadas
fora da faixa de domínio da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul, necessárias à construção de variante,
pátios de triagem. recintos de esta,
ções e obras de arte; a exploração de
pedreiras; a depósitos de refugos de
material; e empréstimos; a dependências de, serviços ferroviários, nos se-

EXECUTIVO
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guíntes trechos r, do Estado do Rio
Grande do Sul;
a) Variante. na linha de Santa Maria - Ôi'W Alegre, situada entre as
estações de' Ramíz Galvão e Ba-reto,
do quilômetro 184.885 ao quilômetro
265.232, segund-.. . O eixo da linha indicado 11-", planta do projeto;
b) a faixa de domínio normal será
de 20m para cada Iado do eixo da
linha e terá a largura aumentada
para um mínimo limitado pela distância de 10m contados a vpartir dos
pés dos aterros e das cristas dus cortes para ambos os lados, quando necessário;
c) nas estações noras nos quilômetros 9.500, 27.870, 39.100, 49.400,
60.800 e 68.500, João _Mama, Engen'reíro Max Bruhns, Engenheír» .t-sé
Parreira, Fo;;. Pedro de MelhJ. Engenheiro Aníbal r'rerrer. Coronel Luiz
Mariano e General Argemtro D·'·........
1e8, respectivamente, as" fa:ixas terão
a Iargura.x.e 100m,-numa extensão de
até 1.500m:
d) de utilidade pública; a área necessária à instalação' de uma pedreira e linha que a liga à' estação Coronel Luiz Mariano c-om um triângulo
de reversão, conforme indica o projeto.
Art. 2. 9 As áreas previstas serão
ac-eacídas daquela-s indispensáveis às
instalações ferroviárias, bem com-o à
construção de obras necessárias para
cruzamento e entroncamento com outras estradas, em cumprimento ao
que estabelece a Portaria no 19. de 8
~- .ieíro de 1946, da Comíssâo de
Revisão do Plano de -vte.são Nacional.
Art. 39 A desapropriação a que se
refere o presente õecreto.« considerada de urgência para efeito do artigo 15~ do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho" de 1941.
Art. 49 As despesas decorrentes da
presente expropriação correrão à conta dos recursos da Rêde Ferroviária
Federal S.A.
Art. 59 :!l:ste decreto entrará entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em
contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1967;
1469' da . Independência e 799 da
República.
A. COSTA E SILVA
Mário David Andreazzd
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DEZEMBRO DE 1967

DO
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DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pela Rêde
Ferroviária Federal S. A., as áreas
de terreno e respectivas benfeitorias
situadas fora da faixa de domínio
da Viação Férrea do Rio Grande
do Sul, necessaríae à construção
de variante, patios de triagem, registros de estações e obras de -arte,
no Estado do Rio Grande do Sul.
L Presidente da RepúLlica usando
da atrtbi.íção que lhe confere o art.ígc 83, item II da Constituição, decreta:

Art. 19 Ficam declaradas de utíhc'!,.d::. pública, para fins de desaproprtaçâo pela Rêde Ferroviária Federal S. A. (Viação Férrea do Rio
Grande do Sul>, as áreas de terreno
com respectivas benfeitorias situadas
fora da faixa de domínio da Viação
Férrea 10 Ri. Grande do Sul, ne-.
cessárfas à construção de variante,
~1&' os de triagem, pátios de estações
e obras de arte; a exploração de pedreíras: a depósitos de refugos de
materiais; a empréstimos; a dependências' de serviços ferroviários. nos
seguintes trechos no Estado do Rio
Gr-vnde do Sul:
a) variante na linha Santa Maria - Cacequi, situada entre as estações de Santa Maria e Canabarro, do
km O ao km 22, segundo o eixo da linha indicado na planta do projeto,
qt-e com esta baixa devidamente rui ricada pelo Diretor da Divisão do
Material do Departamento de Administração.

1.9 Do km 0.520 ao km 22, a faixa
terá a largura normal de 20m para
cada lad-o da linha, ficando a largurr, para um mínírno determinado pela
distância do 10m contados a partir
do pé dos aterros e da crista dos cor-.
tes para ambos os lados, onde necessário.
§ 29 Na estações novas, nos ....
km 11,200- e 19,940, Bôca do Monte e
Canabarrc, respectivamente, a faixa
terá 100m numa extensão de até ....
1.500m.
b) Paraiprolcngamento da Avenida
Rio Branco, com passagem inferior
§

sob os trilhos d'J Recinto da Santa
Maria, a seguinte área: lado esquerdo
da linha, entre o atual alinhamento
desta avenida e do retificado; lado
direito, área limitada pela Rua Borges do Canto pelo norte, Sete de 82teml.ro pelo oeste, e terrenos da Viação Férrea do Rio Grande do Sul
pelos Iadoa sul ti leste.
C)
Area situada entre as linhas
nova e velha do' km 0,494 a' f- con.,
frontaçâo com a Rua Fernandes
Vieira pelo oeste e :: -ea do lado direito, da linha nova, com faixa alargada par a Sõm até o km 0.520.
Art. 29 As áreas previstas serão
acrescidas daquelas indispensáveis às
Instalações ferroviárias, bem como
necessárias para cruzamento e entroncamento com outras estradas.
Art. 39 A desapropriação a que se
refere o presente decreto, é considerada de urgência para efeito do artígc 15. do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941.
Art. 49 As despesas decorrentes da
presente expropriação correrão à conta dos recursos da Rêde Ferroviária
Federcl S.A.
Art. 59 nste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re.,
vogadaa as- disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1967;
146(1 da Independência e 799 da
República.
A.

COSTA E Str.vs

Mário David Andreazza

DECRETO Nv 61. 999 - DE 28
DEZEMBRO DE 1967

DE

Actoriea a lCOMINAS ", A. - Emprêsa de Mineração a lavrar- minério de ferro, de manganês v ocre no
município de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
atríbuícão que lhe confere o artigo 83, n.c II, da Constituição e nos
têrmos . do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 alterado pelo
Decretc-ieí nc 318, de 14 de março
de 1967 (Código de Mineração), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a
ICOIVITNAS S.A. _ Emprêsa de Mi(I"
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neração a lavrar mmeno de ferro, de
manganês e acre em. terrenos de propr-edade de João Morgan da costa
e outros no lugar denominado Fazenda Galego, distrito de Conceição do
Ric Acima, município de santa Bárbara, Esa.do de Minas Gerais, numa
área de duzentos e setenta e nove
hectares e setenta e cinco ares ....
(279,75 ha) , delimitada )01' um poligono irregular que tem um vértice a
quatrocentos e vinte metros (420m),
no rumo verdadeiro de trinta graus
trinta minutos noroeste (309 30' NW),
da confluência d-o Córrego do Moinho
no Ribeirão da Conceícâo e os lados
a partir dêase
vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oitocentos e trinta e seis metros e
quatro centimetros (836.04m), sessenta graus trinta e nove minutos noroestI" (60939'NW); mil cento e oitenta
'e nove metros e quarenta e três centímetros (J . 18°,43m) , trinta e cinco
grc..us vinte e nove minutos noroeste
(35929'NW)' seiscentos e dezoito metros e d8Z centímetros
(618,10 m) ,_
sessenta e sete graus cinqüenta e oito
Q58'NW);
minutos ncroeste (67
seiscentos e .loze metros e i.oven-a f" cin.,
co centímetros (612,95m), cinqüenta e
um graus cinqüenta e três minutos
sudoeste (51953'SW); seiscentos e oitenta e dois metros' e setenta e oito
centímetros (682.78 mj , vinte graus
quarenta e seis minutos sudest- ....
C?OQ46'SE): setecentos metros e nove
c"n metros (700,09m), trinta e um
gr-aus trinta e um minuto- sudoeste
(31°3- C'~1iT): oitocentos e setenta e
quatro me -os e noventa e sei" centí..
me-ros (g74.9Rrn). oitent8P <:"té crl'~'J<;
cinqüenta minutos nordeste (87950'
NE); mil quinhentos e noventa e oito
metros e trinta centímetros
.
(1.5983, m) . sessenta f' dois graus
ci.:1<';;o:>nj-a e três minutos sudeste
(p"958'SE). ') úlvimo lado da poligonal é o arínhamento retlltneo oue une
a extremtoa.de do penúltimo lado act,
ma descrito ao vértdc» de pa-ttds..
E,o:t:1 autortvacr.o P ou'orcada mediante às con-i--ões constantes dos artigos
44, 47 e sUas alíneas e 51, do Código
de Mineraç§ J, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípt lações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nú-
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mero 3, de 30 de abril de 1965, da
comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, n., forma da lei, os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cumprtmentc do díspostc na Lei número
4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 e o concessionário da autorízaçâo nao cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada Caduca, ou nula, na forma dos arts. 65
e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de SOlQ e
subsolo para fins de lavra, na forma
(~ art. 59 do Código de Mtneraçao.
Art. 59 A autorisacâo de lavra terá
por titulo éste Decreto, que será
~ -anscrttc nu livro C de Regtstro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1967;
1469 da Independência e 799 da
Repúblic

er

A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 62.000 - DE 28
DEZEMBRO DE 1967

DE

-Declara de utilidade pública, para
fins de âesamropríação em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS, terras e benfeitorias
no município de Salvador, Estado
da Bahia.

O Presidente da República usando
d atríbuíçâ J que lhe confere o artigo 83, item Il, da Constituiçã-o, e em
conrorm.dade com o que dispõe o
Decreto-lei n« 3.365, de 21 de junh-o
de 1941 com as alterações constantes
d Lei no 2.786, de 21 de maio de
1956, e o art. 24 da Lei nv 2,004, de
3 de outubr- de 1953, e atendendo à
necessidade da
Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRASde criar área.
de segurança em tôrno de seu Termínal Marítimo Almirante Alves Câmara-TEMADRE,
em
Madre
de
Deus, município de Salvador, Estado
da Bahia, decreta:
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~.Jt. 19
Fica declarada de _utilidade pública, oara fins detdesapropriação em favor da Petróleo Brasileiro S. A. _ PETROBRÁS uma área

de terra situada no município de
Salvador, no Estado da Bahia, com
superfície total aproximada de ....
3.700 m2 (três mil
setecentos metros quadrados), com as diretrizes e

formas assinaladas nas plantas .....
P- ROBRAS - DETRAN I a XIV, de
setembro de 1966. área essa declarada como indispensável à críaçâo de
um cinturão de segurança em tôrno
de seu Terminal Marítimo Almirante
Alves Câmara.
Art. -21? A referida área, com uma
faixa de 30 metros de largura -POr 140
metros de comprimento, acha-se deIímttada pela Rodovia Salvador - Ma-

dre de Deus (30m), pela Rua Luiz
Viana
C140m) e por
terrenos da
PETROBRÁS.
Art. 39 O presente decreto também autoriza a desapropriação de tôdas as benfeitorias que se encontram
na área discriminada no artigo anterior.
Art. 49 A Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRÁS fica autorizada a
prorcover, por seus próprios recursos,
amigável ou tudicialmente a desapropriação aludida, na forma da Lei.
Art. 59 A, expropriante -flca autorizada a imitir-se provisoriamente
na posse, invocando a urgência a que
se refere '0 art. 15 do Decreto-lei número 3.d65, de 21 de junho de 1941,
g?mdeaSm~~r~~õef95rl6~ Lei n? 2.786, de

Art. 69 astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1967;
1469 da Independência e 799 da
República.
A. COS1'A E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.001 - DE 28
DEZEMBRO DE 1967

DE

Outorga à Fábrica de Papel Primo
TedC':,co S. A., concessão -pora o
aproveitamento hidráulico de um
trecho do rio do Peixe, no município de Rio das Antas Estado âe
Santa Catarina.
.

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

go 83, item tt, da Constituição e nos
têrmos dos arts. 140 e 150 do Código
de Águas (Decreto nc 24.B43, de 10
de julho de 1934, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Fábrica de
Papel Primo 'I'edesco S. A., concessão
para o aproveitamento hidráulico de
um trecho do rio do Peixe, situada
no município de Rio das Antas, Estado de Santa Catarina, de acôrdo
com o projeto apresentado no precesS0 D.Ag. 9.805-65.
Art. 29 O aproveitamento destinase à produção de energia elétrica para
uso exclusivo da concessíonárta, que
não poderá fazer cessão a terceiros,
mesmo a titulo gratuito.
Parágrafo unico . Não se compreende na proíbíçâo dêste artigo o
torne . men'c de energia a-os associados da concessionária e vilas operárias
de seus empregados.
Art. 39 A concesslonária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Águas (Decreto nc 24.643, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 49 A concessionária concluirá
as obras nos prazos fixados no despacho de aprovação do projeto, executando-as de acôrtío com o mesmo,
com as modificações que forem auto...
rrzadaa, se necessárias.
Parágrafo 19 A concessionária ficará sujeita a multa diária de até
NCrS 221,00 (duzentos e vinte e um
cruzeiros novos), pela inobservância
dos prazos fixados na forma da Iegfslaçáo de energia elétrica em vigor e
seus regulamentos.
Parágrafo 29 Os prazos referidos
neste artigo poderão ser. prorrogados
I:)r ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 59 A presente concessão vígo.,
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 69 Findo o prazo de concessão, a concessionária poderá requerer
que a mesma seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá apresentar pedido a que se refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de concessão
entendendo-se se não o fizer, que
não pretende "a renovação.
Art. 79 O presente Decreto entra em vigor na data da sua publi-

Aros

DO

cação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 28 de dezembro de 1967;
1469 da Independência e 799 da
República.
A. COSTA .L:.. SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.002 - DE 28
DEZEMBRO DE 1967

DE

Trans" 're da Prefeitura Municipal de
Paraünma para a Centrais Elétricas
de São Paulo S.A. concessão para
produzir, transmitir e distribuir
energia elétrica no -musucioio de Pc.,
raibuna, Estado de São Paulo e dá
outras providências.

o
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Presidente da República usando
da atribuição que lhe comere o artigo 83, item =1, da Constituição, e nos
tê mos dos ea-tígos 140 e 150 do Código de Águas «Decrete nc 24,643, de
10 de julho de 1934), combinados com
o art. 59 do Decreto-Ieí nc 852 de 1!.
de novembro de 1938 e com o artigo
64 do Decreto nv 41. 019, de 26 de fevereiro de 1957, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
Centra-isElétricas de São Paulo S.A.,
a concessao para produzir, transmitir e distribuir energta : elétrica no
município de Paraíbuna, Estado de
São Paul') de que era titular a Prefeíturs Municipal de Paraibuna em
virtude do Decreto nc 52.583, de 30
d-i agôsto de 1963.
Art. 29 Fica autorizada a transferência para a Centrais Elétricas de
São Paulo S. A. de todos os bens e
Instalaçõ- vinculados à concessão ora
transferida.
Parágrafo único. A presente .autortzaçâo não Importa no reconhecimento do valor atribuído aos bens e
instalações como investimento a remunerar o qual será determinado pelo
Departamento Nacional de Águas e
Energia do Ministério dás Minas e
Energia de conformidade com as leis
em vigor.
Art. 39 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de 1934). leis subseqüentes
e seus regulamento.

Art. 49 ~ste Decreto entra em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1967;
14:;9 da Independência e 799 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa cavalcanti
DECRETO N9 62.003 -

DE
DEZEMBRO DE 1967

28

DE

Transfere da Prefeitura Municipal de
Astorga para a Companhia Paranaense de ."--'··~rgia Elétrica a coucessão para distribuir energia elétrica no município de Lcbato, Es~ado do Pa: cmà,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artjgo 83, íten. II, da Constituição, e nos
têrmos dos artigos 140 e 150 do Código de Águas (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de ::'934), combinados com
o ar tígo 59 do Decreto-lei nv 852, de
11 de novembro de 1938 decreta:
Art. ...9 Fica transrerfda para a
Companhia Pat-anaense de Energia
Elétrica, a concessão P' .ra dlstríbuír
energia -Iétríca no município de Lobato. Estado do Paraná de que era
titular a Prefeitura Municipal de Asto] ga em virtude do Decreto número
3".676, de 30 de. julho de 1956.
Art. 29 Fica autorizada a transferência, para a Companhia Paran-ense de Energia Elétrica. de todos
os bens e instalações vinculados à
concessão ora transferida.
Parágra-fo único. A presente autorização nã-o importa no reconhecimento do valor atribuído aos bens e
instalações como investimento a remunerar o qual será determinado pelo
Departamento Nacional de Aguas e
Energia do Ministério das Minas e
Energia de conformidade com as leis
em vigor.
Art. 39 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas (Decreto nc 24.643, de 10
de julho" de 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentos.
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Art. 49

::ltste Decreto entra em vi-

gor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1967;
1469 da Independência e 799 da
República.
A. COSTA E

SILVA

José Cosia Cavalcanti

DECRETO NQ 62',006 -

DE

29

DE

DEZEMBRO DE 1967

Dispõe sôbre os incentivos

previstos

no Decreto-lei n 9 55, de 18 de novembro de 1966.

(Publicado no D. O., seção I Parte I, de 29.12.67)
Retificaçâo
No artigo 49 , onde

lê: referida

Se

no artigo anterior, leia-se: referida
no artigo sexto.
DECRETO N9 62. aos
DEZEMBRO DE

-

DE

29

DE

1967

Autoriza a Companhia Paulista de
Fôrça e Luz a construir linha de

transmissão.

o Presidente da República usando
d atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição e nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei
nc 852 de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a construtr a linha de transmissão entre a
subestação "3M" e a cidade de Su~:;~~~o ~~ ~~n~c~~i~. de Sumaré, no
Parágrafo único. A referida linha
se destina a melhorar as condições
de fornecimento ae energia e aumentar a díspombílídade de energia na
região de F'umaré .
Art. 29 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas (Decrete nc 24.643, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 39 A concessionária concluirá
as obras nos prazos que foram fixados no despacho de aprovação do
projeto, executando-as de acôrdo com
o mesmo, Com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.

§ 19 A concessionária ficará sujeita à multa, diária de até NCr$ ....
20l\,00 (duzentos cruzeiros novosi ,
pela ínt.bserváncía dos prazos fixados
n. forma .a Iegtslaçao de energia elétrica em vigor e sei-s regulamentos.
§ 29 Os prazos referidos resta artigo poderão ser prorrogad-os por ato
do Ministro das Minas e Energia.

Art. 49 reste decreto entra em vigor na data da sua publícaçâc, revcg'e. ...as as disposições er- con trário.
Brasília, 29 de dezembro de 1967;
146 9 da Independência e 799 da
República.
A. COSTA E SILVA
ro:e Costa Cavalcanti
DECRETO N9 62.009 - DE 29
DEZEMBRO DE 1967

DE

Cnitorça ao Departamento de Águas
e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais corzcesséo para distribuir energia elétrica. nos municípios
de ~aráo de COCCl.ls. Bom Jesus do
Amparo e Jose de Melo, no EStado
~·7 'nas
"'8.

o

Presidente da República usando

da atribuição qUE' lhe confere o arti-

go 83, item II i Constituição e nos
têi mos do artigo 59 do Decreto-lei
nc 852 de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 E' outorgada ao Denartamenta de Águas e Energia Elétrica,
do Estado de Minas Gerais, concessào para dístrtbuu energia ele~ ica
nos municípios de Barão de Cocais,
Bom Jesus do Amparo e José de Melo,
no Estado de Minas Gerais, ficando
autorizada a estabelecer os sistemas
(
transmissão e de distribuição
C~·ntes r'l') pojeto aprovado.
Art. 29 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguaa, leis subseqüentes e seus re~

gulamentcs.
Art. 39 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 4° Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que no momenta, xistirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.

A'l:OS DO PODER
f ..rt. 59
A concessionária . r oderú
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único: A concessionária
deverá e11 rar com o pedido a que se
refere êste artigo a té seis (6) meses
antes de findar o prazo de vígêncta
da concessão, sob pena do seu sílêndo ser interpretado com') desistência,
da renovação.
Art. 6Q :Éste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflla, 29 de dezembro de 1967;
1469 da Independência e 799 da
República.

A

COSTA E SILVA

refere êste artigo até seis (6) meses
.3 de findar u pr.
de vigência
da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado COm') desistência.
u., renovação.
Art. 69. Ê:ste Decreto '-"_ ra em vigor na data da sua 1 ublícaçâo, revogada - a.s disposícôes em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1967;
146\
da Independência e 799 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.011 -

DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1967

tranemíseao,

DE

Outorga à Centrais ~~Iétricas de Goiás
S .A. concessão para 'Produzir e
distribuir energia elétrica no município de Bela Vista de Goiás, Estado de Goiás.

o

ti?!

Autoriza a Companhia Paulista de
Força e Luz a construir linha de

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.010 - DE 29
DEZEMBRO DE 1967

EXECUTIVO

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição e nos
têrmcs dos artigos 140 e 150 do Códi-

go de águas, combinados com o Decreto-lei nc 852, de 11 de novembro
de 19~8, decreta:
Art. te E' outorgada à Centrais
Elétricas de Goiás S. A., concessão
para produzir e distribuir energia elétrica no município de Bela Vista de
Goiás Estado fie Goiás.
Art. 29 A concessionária fica obrigada a cu }rir o ('posto no Código
de águas,
subseqüentes e seus regulamentos.
Art.
.1. presente concessão vigorará pelo pra;o de trinta (30) anos.
Art. 49 Findo o prazo d; concesS8:l." os bel!
e .nstalacões que no momento, .exístdrem em ruução dos serviços concedidos, reverterão ;> Uuíâo .
Art. 5Q A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renevada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
'arágt-afo Ú1J.~cu. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se

o .e'resídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, icem Il, da Constituição e nos
termos ao ar ~-6'-' ov co Decre cO-lei
852 '. . . 8 11 de novembro de 1938,
artigo 1Q e 29 do Decreto-Ieí número
2.059, de 5 de março de 1940, decreta:
Art. 10 Fica autorizada a Com..
pannía Paulista de Força e Luz a
construir a linha de transmissão entr: a subestação de Amparo e a localidade de Arcadas, no município de
Amparo.vEstado de São Paulo.
Parágrafo único. A referida linha
se destina a melhorar o fornecimento
de: energia à região de Arcadas.
Art. 2Q A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de fi ruas (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentos.
Art. 39 A concessionária concluirá as obras nos prazos que foram fixadas no despacho de aprovação dos
projetos executando-as de acô-do com
os mesmos, com as modificações que
forem autorizadas se necessartas ,
"" 19 A ooncessíonárta ficará sujeita à multa diária de até NCl"$ ....
200,00 (duzentos
."'7",'"- novos).
pela inobservância dos prazos fíxados, na forma da legislação de energia elétrica em vigor e seus regulamentos.
§ 29 Os prazos referidos neste ar..
tigo uoderâo ser prorrogados por ato
do Ministro das Minas e Energía..
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Art. 40;>

este Decreto entra em vi-

gor na data da sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília,. 29 de .dezembro de 1967:
1469 da Independência e 799 da
República.
A. COSTA E

SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.012 - DE 29
DEZEMBRO DE 1967

DE

Declara a cessação da exploração dos
serviços de energia elétrica no distrito-sede do município de Sobral,
Estado do Ceará, outorga concessão no município de Sobral, Estado
do Ceará à Companhia de Eletrificação Centro-Norte do Ceará e dá
outras providências.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição, e

nos têrmos dos arts. 140 e -150 do
Código de Águas (Decreto nv 24.643,

de 10 de Julho de 19'34), combinados
com o art. 5Q do Decreto-lei nv 352,
de 11 de novembro de 1938, art. 10
do Decreto-lei nc 2.281, de 5- de junho de 1940, e art. 1Q do Decreto-lei
no 7.0'62, de 22 de novembro de 1944,
e art. 64 do Decreto nc 41.019, de
26 de fevereiro de 1957,
Considerando que pela Portaria número 723, de 15 de setembro de 19S6,
o Ministro das Minas e Energia autorizou a transferência dos bens e
instalações de distribuição atualmente
existentes, integrantes dos serviços de
energia elétrica na sede do mumcípio de Sobral, do Estado do Ceará,
de que era titular a Companhia Industrial Luz e Fôrça de Sobral, decreta:
Art. 1Q li: declarada a cessação,
para os efeitos do art. 139, §lQ do
Código de Aguas <Decreto no 24.643,
de 10 de julho de 1934), da exploração dos serviços _de energia elétrica
no distrito-sede do município de Sobral, no Estado do Ceará de que era
titular a Companhia Industrial Luz
e Fôrça de Sobral por declaração de
usina termelétríca apresentado no
Processo D.Ag nv 1.207-43, de acôrdo
com o parágrafo único do art. 11 do
Decreto-lei no 2.281, de 5- de junho
de 1940.

Art. 2'? li: outorgada à Companhia
de Eletrificação centro Nade do
ceará, concessão para distribuir energia elétrica no município de Sobral,
no Estado do ceará.
Art. 3Q A concessionária fica obrígada a cumprir o disposto no Código
de Águas (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentos.
Art. 4 Q A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q Findo o prazo de concessão, os bens e Instalações que, no
momento, existirem em função dos
serviços
concedidos reverterão
à
União.
Art. 69 A concessionária poderá.
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena do seu
silêncio ser interpretado como deaístêncía da renovação.
Art. 7Q .sstc decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1,9137;
146'? da Independência e '79'? _ da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DEC.RETO N9 62.013 DEZEMBRO DE

DE

29

DE

1967

Autoriza a - Light - Serviços de Eletricidade -S. A. a reconstruir linha
de transmissão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item 11 da Constituição e nos
têrmos do art. 5Q do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
e art. 29 do Decreto nc 2.059, de 5
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Light Serviços de Eletricidade S. A. a reconstruir a linha de transmissão entre a Estação Chaves de Anhanguera
situada no município de osasco e a

ATOS DO PODER

terminal de Pirituba situada no município de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 29 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto 'no Código
de Águas (Decreto nc 24.643, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentos.
Art. 39 A concessionária concluirá
as obras nos prazos que foram fixados no despacho de aprovação dos
projetos, executando-as de acôrdo
com os mesmos, com as modtfícaoões
que forem autorizadas, se necessárias.
§ 19 A concessionária ficará sujeita
à multa diária de até NCr$ 221,00
(duzentos e vinte e um cruzeiros novos) pela inobservância - dos prazos
fixados na forma da, legislação de
energia elétrica em vigor e seus regulamentos.
§ 29 Os prazos referidos neste artígo poderão ser prorrogados por ato
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 :Ê:ste decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 19ti7;
146 9 da Independência e 799 da
República.
A.

COSTA

E

EXECUTIVO

Art. 29 A concessionana fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 39 A concessionária concluirá
as obras nos prazos que foram Iíxados no despacho de aprovação dos
projetos, executando-as de acôrdo
com os mesmos, com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
§ 19 A concessionária ficará sujeita à multa diária de até
.
NCr$ 221,00 (duzentos e vinte e um
cruzeiros novos) pela inobservância
dos prazos fixados na forma da legislação de energia elétrica em vigor e
seus regulamentos.
§ 29 Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 :Ê:ste decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1967,'
1469 da Independência e 799 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.01'5 - DE 29
DEZEMBRO DE 1967

SILVA

José Costa Cavalcanti

573

DE

Autoriza a Companhia Elétrica Caiuá
a construir linha de transmissão.

Declara a cessacão da exploração dos
serviços de energia elétrica no distrito-sede do municipio de Caxias,
Estado do Maranhão e outorga coecessão à Prefeitura Municipal de
Caxias e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item Il da Constituicão e
nos têrmoa do art. 59 do Decreto-lei
no 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 fica autorizada a Compa-.
nhia Elétrica Caíuá a construir a Iínha de transmissâo entre Flórida
Paulista e Adamantina e a subestação de 'Adamantína, no Estado de São
Paulo.
Parágrafo único. A referida linha
se destina a atender ao crescimento
da demanda de energia elétrica em
Adamantina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item TI da Constituição e nos
têrmos do art. 139, § 19 do Código
de Águas (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de .1934), art .. 10 do Decreto-lei no 2.281, de 5 de junho de
1940, art. 19 do Decreto-lei no 7.062,
de 22 de novembro de 1944, art. -64
do Decreto nv 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, decreta:
Art. 19 li:: declarada a cessação,
para os efeitos do art. 139, § 19 do
Código de Aguaa (Decreto nv 24.643.
de 10 de julho de 1934), do prívüégíc de exploração dos serviços de

DEORETo N9 62.014 DEZEMBRO DE

DE

29

DE

1967

574
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energia elétrica no distrito-sede do
município de Caxias, no Estado do
Maranhão de que era titular a firma
Araujo Carvalho & ote.., por decla-

ração de usina termelétríca apresentado no Processo D. Ag. nc 2.085-40,
de acôrdo com o parágrafo único do
art. 11 do Decreto-lei nv 2.2<81, de 5
de junho de. 1940.

Art. 89 :Ê:ste decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 19,67;
1469 da Independência e '799 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Art. 29 l'!: outorgada à Prefeitura
Municipal de Caxias, concessão para

José Costa Cavalcanti

produzir, transmitir e distribuir energia elétrica no distrito-sede do município de Caxias no Estado do Ma-

iiDECRETO N.9 62.016 DEZEMBRO 'DE 196·7

ranhão.

Art. 39 Fica autorizada a transferência. para a Prefeitura Municipal
de Caxias, no Estado do Maranhão,
de todos os bens e instalacões vinculados aos servicos de energia elétrica nesse município. executados pela
firma Araujo Carvalho & Ota..
Parágrafo único. A presente autorização não importa no reconnecímenta do valor atribuído aos bens e
instalações como investimentos a Temunerar, o qual será determinado
pelo Departamento Nacional de Águas
e Energia, do Ministério das Minas
e Energia, de conformidade com as
leis em vigor.
Art. 4° A concessionária fica obrigada a cumurir o disposto no Código
de Águas (Decreto nv 24A;43, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentos.
Art. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. {)9 Findo o prazo de concessão,
os bens e instalações que no momento existirem em runoão dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 79 A concessionária poderá l'e~
querer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas. "
Parágrafo úníco , A concessionária
deverá entrar com o pedido a Que
se refere êste artigo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena do seu
silêncio ser interpretado como desistência da renovação.

DE 29 DE

Declara a cessação da exploração dos
serviços de energia elétrica pela Senhora Eduarda Eulina de Ara'itjo
Oliveira" no distrito de Sobinópotíe,
-mumicipio de Sabinópolis, Estado de
Minas Gerais e outorga concessão a
Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A. CEMIG no mumicíqiio de
Saoinópclis, Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atríouiçâo que lhe confere o artigo
83, item II da
Constituição, e nos
têrmos dos arts. 140 e 150 do Código,
de Águas (Decreto n." 24.643, de 10 de
julh-o de 1934), combinados com o artigo 5.9 do Decreto-lei n.v 852, ce 11
de novembro de 1938, decreta;
Art. 1. 9 E' declarada a cessação
para os efeitos do art. 139, § 1.9
Código doe Águas (Decreto n,? 24.643,
de 10 de julho de 1934), da exploração
dos serviços de energia elétrica no
distnto de Sabínópolís munlcípío de
Sabmópoüs, Estado de Minas Gerais,
de que era titular ~ Senhora Eduarda
Eullna de Araujo Oliveira por Manífesto apresentado no processo D. Ag.
2.578-35, de acôrdo com o alto 149 do
Código de Aguas.
Art. 29 Fica a Senhora Eduarda
Eulina de Araujo Oliveira autoriza-da
a .dtspor, para uso próprio ou alienação a terceiros da totalidade dos bens
e instalações que vinham compondo
os serviç-os de energia elétrica. no
mencionado distrito de Sabtnópoüs,
municipio de Sabinópolís, à medida
que os mesmos forem sendo substituidos pela nova concessionária.
Art. 3.9 E' outorgada à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. ' CEMIG,
concessã-o para distribuir
energia elétrica no munícíplo de Sabínópolls, no Estado de Minas de-

do

Aros

DO

575
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rais ficando autorizada a instalar o
sist-ema doe distribuição constante dos
projetos aprovados.
Art. 4.9 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas (Decreto n.c 24.643, de 10 da
julho de 1934). leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 6.9 Findo o prazo de concss8&0, os bens e, instalações que, no momento. existirem em função dos serviços concedidos reverterão
União.
Art. 7.9 A concessionária poderá re~
querer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão sob pena do seu silêncio
ser Interpretado como desistência da
renovação.
Art. 85' âate decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasílía, 29 de dezembro de 1967;
146.9 da Independência e 79.° da.
República.
à

Art. 2.9 A concessionária fica obrt-

gada a cumprir o disposto no Código
de Águas (Decreto n.c 24.643, de 10
os julho de 1934). leis subseqüentes e

seus regulamentos.
Art. 3.9 A presente concessão vlgorara pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 4.9 Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que no momenta, existirem em função. dos serviços concedidos, reverterão à Uníâo.
Art. 5.° A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem 'a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão. sob pena do seu silêncio
ser interpretado como desistência da
renovação.
Art. 7.9 O presente decreto entra em
vigor na data da sua publicação. re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1967;
146.(1 da Independência e 79.9 da
República.
A. GOSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

A. COSTA E SILVA

DECRETO

N9 62.018 DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1967

José Costa cavalcanti
DECRETO N.9

62.017 1967

DE

29

DE

DEZEMBRO DE

Aprova o Regimento do Instituto
Brasileiro de Desenocímimento Flo~
restal UBDF).

Outorga à Centrais Elétricas de 11:1ínas Gerais S. A., concessão pa.Ta
distribuir energia elétrica no mumcipio de Vila Matias, Estado de Minas Gerais.

(Publicado no Diário Oficial - ss..
çâo I - Parte I - de 29 de dezembro

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer-e o artigo 83, ítem II da Constituição, e nos
têrmos do art. 5.9 do Decreto-lei número 852. de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A., concessão para distribuir energia elétrica
no muntcípío de Vila Matías, Estado
de Minas Gerais, ficando autorizada a
estabelecer o sistema de distribuição
constante do projeto aprovado.

Na pág . 13.145, no Regtmentó ane,
xo ao decreto, na 2l.' coluna.
Onde se lê:
. .. Das Penalidades
Leia-se:
Das Finalidades
Na pág. 13.146, 3?- coluna, no art.
vinte e Um.
Onde se lê:
. .. respectdtados as normas, ...
Leia-se:
. " respeitados as normas, ...

de 1967)
Retificação
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DECRETO N9 €2. OIS -

DE 29 DE

DEZEMBRO

DE lB67

Cria função gratIficada no Quadro de Pessoat do Ministério da Fazenda e
dá 'outras prov-iden cscs.

o Presidente da República, usando da atríbutçâo que lhe confere o
art. 83, item II, da Constttuicao. e tendo em vista o art. 11 da Lei no 3.780.
de 12 _de julho de -1960, cec-eie:

Art.. 19 Fica errada, !JO Quadro de Pessoal ----, Parte Permanente - do
Ministério da Fazenda, e cjasstnoaüa, provtsórfamente, no símbolo 5-F, a
função gratificada de zncarreçsdo da Turma ds Contrôle de Pagamento de
Pessoal (T.e.p.F.) da Contadorta seccional junto ao mesmo Ministério,
prevista no regimento da Contadoria Geral da República, aprovado pelo
Decreto nc 1.508, de 12 de novembro de 1962, alterado pelo de n959.2'i1,
de 23 de setembro de 1966.
Art. 29 A despesa com a execução dêste decreto será atendida peles
recursos orçamentários próprícs do Ministério da Fazenda.
Art. 39 ltste Decreto entrara em vigor na data da .5,'Ua publlcaçâo. l'e~
vogadas as dísposlções em ccntrár!o.
Brasília. 29 de dezembro de 1967; 146.9 da Independência e 79.9 da
Hepública.
A.

COSTA

E

SILVA

Antônio Del/in Netto

DECRETO N9 62.020 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1967

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, c importação de equipamentos novos, sem
símíuu: nacional, neste aescritoe e consignados à emprêsa "Âncora do
Nordeste SIA
Lnâústría e Comércio, de aoroetao (PC).

o Presidente da Repúulica. usando das atribuições que lhe confere o
art.ígo 83, item lI, da Constituição e nos termos do Artigo 18, da Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Supermtendêncía do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDEN.JJ:), através da Jcesclução no 2.979, de 13 da março de 1967, aprovou CJ Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fõsse reconhecida prrorttáría ao cesenvolvímento da região, para efeito de isenção
de Impostos e taxas toccru:a, a importação de equipamentos novos, sem aímnarm.ac.cnai, neste descritos, a ser efetuada pela, empresa "Ancora do
Nordeste S. A. - Indústria e comércio", de .Iaboatâo, Estado de Pernambuco e destinados à implantação de uma fábrica de calçados de plástico
e de lona;
considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduenetra:
considerando enfim, o mais que. consta da EXPOSIÇáo de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Dehberatívo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prtorttárie ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção dA impostos e taxas federais, exceto a taxa prevista
no Decreto-lei .nc 83, de 26 de dezembro de 1966, Artigo 99, a importação de
equipamentos novos, sem snnflar nacional, a seguir descritos e consignancs

Acos
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à emprêsa "Ancora do Nordeste S. A. ooatâo (Per :

Indústria e Comércio", de Ja-

I

ITEM -

1.

2.

3.

Quantidade I Valor Total
a ser
crr USS
importada

ESPECIFICAÇ·ÃO

i

I
I

II

Unidade de ínjeçâo '.': moldagem, de]
múltiplas filKl.1idades, modêlo UNIPAK!
420 D, fabricada pelos Estabelecímentcs]
St. Marcel, vemcu - França, CDm ca-]
paridade de produzir 100 pares/hora dei
calçados plásticos comp-reendendo uma]
extrusora-injetor a DF 90/20 D, mesa ro-I

tatlva, prensa hidráulica
Cabine de contrôle nutomàtíco

1

tõdas]
as operações da unidade de injeção e]
moldagem provida de termo-reguladores]
para contrôle das ·5 zonas de aquecimen-]
to, 5 r-eles 'de tempo para injeção de quan-]
tídade exata de PVC em cada par dei
molde ajustado na mesa rctatlva e relé]
de controle do mcv.mento da mesa, fa-]
brecada pelos Estabelecimentos St. Mar-]
cel v ernon - Pranca .. ,
1
Jôgo de earrts para a 111<'82. rotativa e ex-I
trusora UP 90/20 D, Integrantes da uni-I
da de UNIPAK-400 D. febrtcados
pelos I
Estabelecimentos St , Mareei, vernon
l
França
·
Motor elétríco ASEA típo A - 2506B I
-- 12/45 CV, ~,8a/16701'm, 380 V, 3 fases I
- 50/60 ciclos, de, fabrtcaçâo ASEA-1
França, a 88r fornecido pelos Estabele-]
cimentos St. Marcel, Vernon - França]
Grupo moto ventilador elétrico de 380 V,I
50/60 ciclos, trifásico, 0.5 CV, a ser for-I
necido pelos Iestabelecímentos St. Mm'~l
cel 'vernon - França . '.' . .
'1
Servo-motor elétrico, tipo 4.286.003, trifásico, 50/60 c':elos, 1415 rpm, com co-I
mando à drstáncra a ser fornecido peles]
Estabelecimentos f:11;. Marcel, vcmon -I
Pr anca
.....................•. [
Motor elétrico de í'abrtcaçâo Drouard -I
França, tipo L 65M, trifásico, 50/60 ci~1
cIos, 330 V. 5 CV, 1150 rpm, a 'Ser for-I
necído pelos Estabelecimentos St. Mar-I
cel, Vernon -- Franca
I
Motor 'elétrico c.e recncecão UNELEC-I
JAPY França, tipo GF 075-Bx BISI
9-8 1,5 CV, 380 V, 60 ciclos, trifásico I
1.3/100 CV, "100 rpm. fornecido pelos I
Estabelecimentos St. Marcel, Vernon - j
França
_
1
Motor elétrico de fabrâcaçâo ANTONI
Píller - Prança. tipo SVD X, de 1/41
CV, 380 V, 50/60 ciclos. trifásico, 2.8001
rpm, a ser fornecido pelos Estabelecí-]

I

I

I

I
I
2

d~

1

5.

6.

7.

8.

9.

,I

106.300

11

I
I

I
2

-r

4.

I

4

I
i
I
I
I
I
I

9.381

684

1

I
2

I,

6.684

II

332

I

622

I

2

I

2

I

I
1

2

I

207

II

249

I

2

1I
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ESPECIFICAÇãO

I
I Quantidade
I
a ser

II

11

I1

importada

I

10.

11.

12.

mantos st. Marcel Vernon - França .. 1
Equipamento complemenbar para injeção I
automática de solas de, PVC em sapatos I
de couro, segundo processe VERDIP, I
a ser fornectdo pelos Estabelecimentos I
St. Marcel. Vernon - França
1
Equípamanto complementai para injeção)
automática de solas de FVC em sapatos)
Ionados, segundo processo HlTEX, a ser]
fornecido pelos Estabeiecímentos
St.1
Marcel, Vernon - Fr'ançu
1
Equipamento complementar para a fa--I
brícaçâo de solas micro-celulares, a ser I
fornecido pelos Estabelecimentos St.l

Mareei. vemcn -

13.

1",'anI;'8

I

Pares de molde de Injeçào em Kayon.]
para fabricação de sapatos plásticos, fa-]
brícados
pelos Est.abelecimentos
St.1
Mercej, vemon - França ..'
1
Rebítadeira automátdca de fabricação!
Ccnstantín Ha.ng Goeppínger , Alemanha,[
com 2 canais de alimentação para re-I
bítes tubulares, com garganta de 70 mm 1
de profundidade, acionada por motor elé-I
ta-ice de 0,5 HP, inclusive jôgo de peças)
sobressalentes para 1 ano de operação .. 1
TOTAL

Valor Tot:al

1

CIF

US$

8

219

2

11.920

2

15.548

2

3.524

30

42. SOCi

1

1.875

I
[

200.4"75

I
Parágrafo único: Com respeito aos motores elétricos que acompanham.
a maquinaria, fica sua stmüarídade, para efeito da isenção de que trata 0'
presente Decreto, para ser examinada pela Alfândega de destino, quando
do desembarace aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário própr.o, observando-se Q disposto na Circular nv 16, de 28 de agôsto
de 1958, do Senhor Mínístro da Faz-enda.
Art. 20 l1:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ;"'2vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1967; 1469 da Independência e 799 da
Icepúbltca..
A. CUSTA E SILVA
Asitôtuo Delfin Netto
A}OnSO A. Lima

DECRETO N° 62,021,_ DE 29 DE DEZEMBRO DE 1967
Declara prioritária ao aeeencotmmento do Nordeste, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos nonos, sem
similar nacional, neste descritos e consignados à em-présà "GASPARIAN
DO NORDESTE TECIDOS S/A", de Fortaleza (Ce).

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 83, item tt, da Constituição e nos têrmos do Artigo 18, da Lei nú-

Axos DO PODER

EXECUXI'J"~

579

mero 3{.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do :[ITordeste
(SUDENE), através da Resoluçáo nv 3.150, de 23 de junho de 1967, aprovou o Parecer da S0cretaria Executiva daquele órgão, propondo rôsse reconhecida priorítáría ao desenvolvimento ida região, para efeito de isenção
de impostos i: taxas f'edera.is a importação de equipamentos novos, sem
similar nacional, neste descritos, a ser efetuada pela emprêsa " GASPARIAN
DO NORDESTE TECIDOS S/A" df: Fortaleza, Estado do Ceará e destinados à modernízaçâo do antigo parque têxtil, aumento da rentabilidade e
melhcrta do produto:
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
Considerando, enfírn, o mais que consta da Exposição de Motives em
que o Superin r,en13me da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho

Deliberativo <lo mesmo órgão. decreta:
Art, 19 Fica declarada prioritárIa. ao desenvolvimento do Nordeste, pa'ra efeito ode isenção de impostos e taxas fe,derais, exceto a taxa prevista no
Decreto-Lei n Ç 83, de 26 de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis,
Artigo 99 , a impcrtação ele equtparnentos novos, SEm similar naci-onal, a
seguir descrtto.i e consignados o. empresa "GASPARIAN DO NORDESTE
TECID03 S/A', ele FDrtal.ezli (Ge) ;

ITEM -

--,"~--------._--

1.

2.

4.

CIF

US$

I

. - , .. -. , . -,. ,
,.I
de fita marca whrtm, raoríca-:

13

193.(J;JÜ

1

7. '731

1

17.289

3

55.778

l-(BUllÍc'2u'a

üa nos EE. UU., modelo RI para man-]
I:;l. de 10 1/2", inclusive 4G tubos para en-I
i olar a manta, um GOmlJIeSs,0.r de ar, mO-í
tor principal de 7.5 HP, motor de 1,5 HPi
para o pneumatü e motor auxílíar de 0,5 :
Fí P, acoplado a máquina ., ,
1
Penteadeira inurcn Vv'l1itin, fab'l'ícado nos!
EE. UU., modélo J7B. 2 cobeçotes parai
latas 20" x 42",' dupjícaçâo a 4, inclusive I
motor de 4 HP aconíado e peças sobres-]

saíentes
5.

Valor Total

I

Carda Pneumatcc marca wnitin, fabrica-I
da nos J'2E. DU., modêlo "ID Maxíclea.n ";'
largura útil de 400", guarnição metálica. rí-]
gíd a, latas com 2-(" X as", ar} fla ts, i
ínelusíve aparelho de sucção Bahnson, mo-I
t01'28 eíétv.cos devidamente acoplados de 4[
HP e 2,25 HP.
.:
,
-[
Passador Pl'é-pi'llrcage'lll marca Whitin,!
fabricado nos EE. UU., nwuélo "M7B5" i
I\.CCõ1-Draft, composto de 1UX'a cabeça comi
duas saídas. dupncacao H S (Nested Type]
(.re·e] sem pnsi-Drrve power creen , pneu-]
maíiI, cabeçotes para latas dto 20" X 42"[
I'" , mcíustve motor de 4 fIP para OI
'·":Ionam~nt(} da máquina 'J
motor de l,51
HP para o pneumatü, devidamente àc,o-I

nlados
3.

Quantida-de
a ser
Importada

ESPECIFICAÇãO

jl

I
nos I

Passador marca Whitin, f~brícado
UU., modelo lil,E5" Accu-Drart.]

EE.
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Qmmtidade
IT'EM -

a ser
importada

ESPECIFICAÇÃO

Valor Total
CIF UE$

I

CCCl1pOStü de uma cabeca cem duas saíôas.]
duphcação a 8, pneumafíj, cabeçote para I

latas de 2'P" X 42", ínclusave motor de 41

HP e motor ele 1,[\ HP para o pneumafil]
aü8plaao."J à maquma
. ._
:
I
6.

8

111.847

Maçaroqueíra marca Wrctm, fabricada:
nos EE. UU. modêlo "J" Scotsman, comi

9'S fusos, capacidade de bobina de 12"X6" J:
alça de 10", inclusive meter principal doei
7,5 MP, motor de 2,25 HP para o pneu-]
maüt. motor auxüíar de 1/12 HP, todos,

acoplados

a

maquina

4,6 _88D

I

i

Whitín
fabricada I
nos EE. UU., modelo "J"" Bcoteman, cem!

7.

Macaroqueira.. marca

8.

12D fusos, capacidade da bobina de!
12"XÔ", alça ele 8", Inclustve motor prm-.'
cípal de 7,5 HP, motor de .'2,25 HP para 0,:
pneumarít. motor auxiliar (i-f~ 1112 HP, to-I
ao" acoplados à màquma
""·.1
Ftlutórrc marca wjnttn fabricado nos]

lOO.E7D

EE. UU., modelo "N2" Super-Draft .cum!

4'C'0 fusos. escartamento de S". anel de 2",j

alça de 9", motor urinC.lpfüde
motor de 2 lip para o pneumatü,

2{) HP,I

inclusive:
equipamento ele Imiputtores de viajantes I
Bannscn com 2 motores de 1 HP, 2 mo-:
t01'8..'> de 1!2HP, ..::i motores de 1/2'0 HP',
acoplados à máquina
.
I
<

9.

<

<

<

<

<

<

., •••••••

<

Retorcerteíra fiêlye-a wmnn, fabricada nos i

13

321.148

3

€6.177

EE. UU., modelo "NT'~, cem 38'8 rusos.j
escartemento de 3 1/2".- ene; de 2 114",!
alça de 1.1", tncru.cve "motor de 2,5 HP']
acopíaun à màquína
.
" _:
10.

Bobmadeíra marra Schlatshor, modelai
BKN, fabrtcaçân ria. RepíH,J1cB. Federal dai
Alemanha, oom ] ~W fusos .
I
Tear automático. marca. Rutn, tabrrcaçán]
suíça, modelo :E'ANL, íarpura útil ce 1801
cm.: COm troca a.ut,~mútic<-; das espulas]
inclusive acessórioI
Máquina automática de atar no de ur-j
comento marca üster, rabrteacáo stnça.]
<

11.

12.

2 cavaletes móveis

nressatentes

13.

. ..

<

••••

"

••

<

,

••

<

<

<

,

<

<

••

lüq,

297.

ssa

mclusrve peças SOl]
••••••

<

<

_

•••••••

,

••••••

I

2

9.1'08

1

39.146

Caiandra "Sínc-rmích". marca "Kleíne-]

weters"; falmcacüo aremo, tipo K 6'Ü'/3,'
capacidade de 3 rolos, largura útil dei
1,6'2m,

equipada

com
«

14.

t-~K;;O;':

acessórtos.]

incíusíva motor ...
1
Navalhadeíra marca Montorts, fabrícação]
alemã, mcdêlo BOR, com ,;" cilindros, jar-.
gura útil de U?O:i.1, ínclusíva '1 dispositivos [
de segurança, ~ dispcsitívos automáticos]
-8 1 jôgo d..B peças ccbressalentes
1
••••••

.' ••

<

• -<

•••••••

I
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15.

16.

Qus.ntidade
a ser
importada

ESPECI'PICAÇAO

Valor TGtal

I

Ohamuscadeira automática. marca Ostnor.]
rabr.cação ajema, tipo 1:1 ABF, largura!
útil deü.Süm, tncluslve 1 carburador elé-]
trtco e 1 quadro Qe ccens.no«,
I
Conjunto -ustcr' para contrôle de quali-]
dade, de tabr ir açao suíça, composto de: l
aparelho pai-a controlar E regularidade I
do fio e ruas. mouêlo B, gpectrcgraph.]

ímperfector, ínuícator

·

1

14. 7 ~ 9

1

I

Total

[

8.92'U

. 38<:Ul95

I

Parágrafo úmco . ICem respeite aos motores elétricos que acrrnpanhu:n
a maquinaria, fica sua símnarídade, para efeito da isenção de que trata o

presente Decreto, para ser examinada pela Alfândega de destino, quando do
desembarace aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tartrário próprio, cbservanc.c-se o disposto na Circular número 16, de 28 ce
agôsto doe 1958, do Senhor Mmístro da :t:azenda.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vig-or na data de sua pubücaçao,
revcgartas as cnsuos-cõc.. em contrarto.
Brasília, 29 de ceaembrc ce 1S'S'7; 14-6·9 da Independência e 79'·' l1:l
República.
A. COSTA E :'IL'I..L

Antõnio Deuvni Netto
Afonso A. Lima

DECRETO N-? 62.022 -

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1967

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isencão
de impostos e taxas teaenue, a importação de equipamentos noves. sem
simetar nacional, neste descritos e consignados à emprêsa "Fiação Braeüeíra de Sisal S. A. ~- F'IBRA8A", de Batteua: (Pb).

o Presidente da. República, .usando das atrfbuiçôes que lhe contere o
artigo 83, item II, da Coustítuíção e nos têrmos do artigo 18 da Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o
Conselho Delíberatívo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através da Resolução n.c 3.127, de 23 de junho de 1967.
aprovou
Parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo tõsse
reconhecida prioritária ao desei.volvímento da região, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos noves,
sem similar nacional, neste escritos, consignados à emprêsa "Fiação Brasileira de Bísal S. A. - FIBRASA", de Bayeux, Estado da Paraiba e destinadas à compra, industrialização é venda de fibras regionais e s~us artefatos, bem como à exportação e ímportaçâc de mercadorias;
Considerando o atestado pele Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, O mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:

°
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Art. 15' Fica .decíarada prtcrftáría ao desenvolvimento do Nordeste.
para Efeito de isenção de Impostos e taxas federais, exceto a taxa prevista
110 Decreto-lei no 83, de 26.12..66, Art. 99, a ímporfaçáo de equipamentos
noves, sem similar nacíonaí. a seguir descritos e consignados à empresa
"Fiação Brasíleíra de Slsal S. A. - FIBRASA", de Bayeux (Pb) .

I

,

ITEM -

ESPECIFICAÇAO

Quantidade I Valor Total

i
a ser
I importada

I
I

I

I

I

I

I
I

alímentador c-correta
transportadora: i
conjunto
de
descarga
com
tampa I
dobradiça, completo, c-correta transpor-I

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1

11.
12.
13.
14.
15.

de esfera
16.
17.
18.

1

Idem "Snapp Lock", 16 D-1200 a ,
1.
Peças de trtcção Percôo 1,3/4
[
Buchas de latão P/ placas de fricção .. i

nss

I

vegetais, marca Taylor Sttles "Gíant", I
medo 415 E.
C. equipada c/elemento]
cortado" de duas faces em um eixo de I
3,7/16" de 0, montado em mancais dei
rels mentos: rôío compressor canelado c/I
12" de 0, completo, montado em braço!
pivetado do tipo ahmentador; conjunto:

2.

CIF

1I

I

Máquina cortadora de resíriuos de fibras]

tadoru ; estrutura r-m cantoneiras solda-]
das; duas fac as rotatívas e uma faca dei
encoste instalada; compíetamente equr-]
pada ínc.uíndo-se um jógr, de navalhas I
e tendo]. acoplados J3 seguintes motores: I
1 motor de 15 HP, TE.FC de 420 rmp.]
tipo J-GH, 3 fases, 60 ciclo- 110 V, com-i
pleto.
c-engrenagens
smcronizedas ; 1 i
motor de 3 HP, TEPC. 420-105, de velo- i
cidade var lável, CO!ll~18l'::>, e/engrenagens I
smcronizadas , e 1 motor de 2 HP,I
TEIi'C, 280 rpm, tipo JE-GH, compíeto.]
cyengrenagens
smcrcmzadas.
Origem]
Estados Unidos
I
Agulhas de pente, 2,5/16" de comprímen-]
to x 12 WG, P/ 1.000
1
P'3.Tes de matrizes .de Do nc 110
1
Idem, Idem nv 111
i
Idem. ídem nv 117
I
Idem, idem nv 8.125
1
Idem, idem S.120
·
i
Raspadores de cíltndr» frontal
I
Rodas do eixo de carro, 77 dentes
]
Pinhões do eixo da engrenagem de curso.]
14 dentes
Correntes do ...e an-o (tipo Perry) 39 elos]
extartcres, ínclusrve hgadores etc. . .... [
],'10128 amortecedoras de barreta, cyüras I
de vokallon
'
I
Corrente do pêso do carro (tipo Perry) .l
48 elos exteriores, Inclusive Lgedores etc. i
Interruptor de .ígaçao eíetrodínâmíca "In-I
granío"
_
I
Interruptores ue limite tipo c/ cabeça i

i

I

I
I
·1

I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

,I

i
20.000

I
I

60
60
60

I

12
12

I
I
I
I
I

·60
4

4
30
60

48
1

6

3
3.456

144

I

I

I

I
I

iI
I
I
I

I

I

12.105
'11

632
íj32
632

126
126
52
64

25
311
42
680
'18

45
64
1.286
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I
ITEIVI -

I Quantidade

ESPECIFICAÇAO

li
19.
?ü.
21.
22.

20.
21.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
Q'

cr .

32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.

I

Placas de fricção girantes ....
··1
Anéis de raspador "Inspvtngíng ········1
automáticos,
Condutores frontais
largura]
da fita 1" ......... .. ......... ·········1
Polias de tração completa, c/pínhões, a1'-[
ruelas e buchas onue ·················1
Pares de matrizes de fIo n(> 114 . . . . . . . . I
Idem, idem n 9 123
· . .. . .. I
Rodas de mudança de torção, 42 dentes]
Idem, idem 43 dentes ... , ....... • • • • • • • ,1
Idem, idem 44 dentes ............... ···1
Idem, idem 45 dentes · . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem, ídem 40 {tente", · . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Idem, idem 41 dentes ·.................i,
Placas de estíragem ele tração • • • • • • • • • • I
Idem de polia de tração . . . . . . . . . . . . . . . . 1
5 jogos a
" ················1
Pares de matrraes de fio n' 890 · . . . . . . I
Placas de fricção gtrantes e/peças dei
fricção, rebites e buchas . . . . . . . . . . . . . . 1
Agulhas de pente, 3 Via x 4,1/4" dei
comprimento, amoladas p/1.030 . . . . . .. . !
Idem, idem 6" x 7/16" de e, JWS p/lOOi
Idem, idem 6. 1/2" x 7/16" de ~, JMSI

p/ 100

39.

40.
4l.

42.

43.

Idem, idem
Idem, idem

···· .. ··············1
6" x 3/6" <i.e çí, JMS p/lOOI
5, 5/8" x 3/8" de p, JMSI

p/iDO
················1I
Llbres de pó de latão pera
colocar as]
agulhas, p/litro
•••• ••· ••••.•••••• 1
Bar-tetas de 62,19/32" de
comprimento, 1
o/agulhas de 3 WG x 4,1;4" de comprr-!

menta, colocadas diretamente na barrai
Barretes de 62,19/32" de comprtmento.]
e/agulhes de 2 WG x 4,1/4", de comprí-]
mente, colocadas diretamente na bana!

I

. . . .. . . .. . . . . . . .... I
I

TOTAL

"83

I

Valor Total
a ser
!
importada I CIF US$

I
12
12
36
240
60
60
5
5
5
5
5
5
5
5

I

I

149

i

352-

1
I
I
I
I
I

,

9

'185
632
632

I

I

1

I
I

I

i

12

I
I
i

24
1.000
1.000
1.000

I
i
I
I

1.000
1.000

,I

1.000

I

317

I
I

P

4
10

I

I

I

I

I

142
126

298
114

J14
413
413
332

I
I

224

i

90

I

22.291

,I
4

I
I

Parágrafo único. Com respeito aos motores elétrtcos que acompanham
a maqu.nar!a, fica sua símiliartdade, para efeito da isenção de que trata
presente Decreto, para ser examinada pela Alfândega de destino, qundc
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se c disposto na Circular nv 16, de 28 de agôsto
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.

°

Art. 2Q :E.ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 1'8vcgudas as díspcsíçôes em ccntrárlo.

Brasília, 29 de dezembro de 1967; 146.° da Independência e 79.9 da
Repúbltoa ,
A.

COST,~

E SILVA

Antonio Del/in Netto
Afonso A. Lima
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DECRETO N9 62,023 -

DE

,EXECUTIVO

29

DE DEZEMBRO DE

1967

Retifica a classificação dos cargos de nível superior da universidade Federal de Minas Gerais, aprovada pelo Decreto n(l 55.608, de 20 de
janeiro de 19fi5, com suas aIteTações, e dispõe sõbre o enquadramento
de seus atuais ocupantes.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo ó3, item II, da Constituição, e de acôrdo com o artigo 99 da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964, combinado com o art. 19 da Lei número 4 _723, de 9 de juino de 1965, e respectivas regulamentações, decreta:
Art.. 19 Fica retificada, na forma dos anexos, a classificação dos cargos de nivel superior do Quadro de Pessoal - Parte Permanente e. Especíej - da Universidade Federal de Minas Gerais, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 2(1 O disposto neste decreto não homologa situações que, em virtude de sindicâncias, devassas ou inquéritos administrativos, venham a
ser consrderadas nulas, ilegais ou contrárias
normas- administrativas em
vigor nem altera o caráter provisório do enquadramento aprovado pela
Resofuçáo Especial nc 187, de 6 de outubro de 1963, da extinta Comissão
de Clessífícaçâo de Cargos.
Are. 39 A retificação prevista neste decreto prevalecerá de 14 de julho de ~965 a 31 de dezembro do mesmo ano.
Art. 4° As vantagens financeiras decorrentes da execução do presente
decreto vigoram no período referido no artigo anterior.
Art. 59 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogcdas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1967; 1469 da Independência e 799' da
Repuolíca..

a

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

Os anexos a que se refere o art. "I'? foram publicados no D. O. de 2
e retificados no de 10 de janeiro de 1968.
DECRETa N9 62.025 DEZEMBRO DE

DE

29

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriagão, imóvel que menciona, neceseano ao Ministério da
Marinha.

(Publicado no Diário O tícuú, Seção
I -

DECRETO

Parte I, de 29-12-1967)
RetificDA;ão

N.a página 13.147, -u'tígc 19, onde se

lê:

... de propriedade de etravos Athenase Bi1lis.
Leia-se;
. . . de propriedade
Athanase Billis.

de stavros

~T,Q

62.027 - DE 29
1967

DE

DEZEMBRO DE

1967

Bnqusuira

Professor
que menciona.

nas

condições

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, e
tendo em vista o Processo nv 4.218,
de 1965, do Departamento Admíníatívo . do Pessoal CiVil (DASP), resolve:
Art. 19 Ftca enquadrado no cargo
de Professar de Cursos Isolados, codigo EC-512-15. da Parte Especial do
QuadJ.·~ de Pessoa] do Instituto Brasileiro de Oeogt-atia e Estatistica (Escola Nacional de Ciências Estatísticas) como regente da disciplina "Por-

Atos DO PODER lQ{ECUTIVO

tuguês" do curso Técnico 'de Estatístrca, o Professor Roberto Chagas.
Art. 29 As vantagens financeiras
decorrentes do enquadramento referido no artigo anterior vigoram a
partir de 15 de junho de 1962.
Art. 39 :E:ste Decreto entrará em ví.,
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 29 de dezembro de 1967
146° da Independência e 799 da
República.
A. COSTA E SILVA

Helio Beltrão

DECRETO N9 62.028 -

DE 29 ,DE

DEZEMBRO DE 1967
Altera o Decreto ni? 53.562, de 19 de
fevereiro de 1964, que inclui na Parte Especial, nos Quadro de Pessoal
do COnselho Nacional de Estatística
e da Escola Nacional de Ciências
Estatísticas, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, o neseocü abrangido pelas Leis ns. 3.967,
de 5 de outubro de 1961, e 4.069, de
11 de junho de 1962, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 83, item II, da Constítuíção, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 3.035-'-65, do Departamento
Administrativo
do Pessoal
Civil
(DASP), decreta:
Art. 1° Fica retificada a relação nommal a que se refere o ar sígo 19 do
Decretoinv 53.562, de 19 de fevereiro
de 1964, no que respeita ao Professor
Moacyr Malheiros Fernandes Silva, da
Escola Nacional de Ciências Estatísttcas; para enq:.;adrá-lo na classe singular de Professor de Ensino Superior,
código EC-502. UI, e não como constou do referido decreto.
Art. 29 As vantagens financeiras
decorrentes da presente retificação
vigoram a partir de 15 de junho de
1962.
Art. 3Q 1l:ste Decreto entrará em vigor na da ta de sua publicação, revogudaa as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1967
146° da Independência e 799 da
República.

A. COSTA E SILVA
Helio tseurão

DECRETO N9 62.031 -

535
DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1967
Transfere ccnceseãa
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item TI, da Constituição, e nos
têrmos dos arts. 140 e 150 do Código"
de Águas (Decreto nc 24.S43, de 10
de julho de 1934), decreta:
Art. 19 Fica transferida ;Jal',~ Centrais Elétricas de São Paulo SI A CESP - a concessão para distribuir
energia elétrica no Distrito de Montalvao, Munícípío de Presidente Prudente, Estado dei São Paulo, de que
era titular Bandeirante ue Eletricidade SI A - BELSA, pelo Decreto
nv 60.973, de 10 de julho de 1967.
Art. 29 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934), leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 3° í!:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicacáo, revo-.
gadasvas disposições em ccntrárro.
Brasília, 29 de dezembro de 1967;
146 9
la Independência e 799 da.
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.032 -

DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1967

Autoriza a Mineraçeto e Usina Wigg
s . A. a lavrar minério de terrc,
no muniCípIO de Itabirito, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da Repúbtíca, usando
da atríbuíçáo que lhe contere o artigo 83, nv lI, da Constítuíçao e nos
têrmog do Decreto-lei nv 227 ,de 23
de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei DI? 318, de 14 de marco
de 1967 (Código de Míneração) , decreta:
Art. 19 Fica autortzada a Mineracão e trama Wigg S. A. a lavrar rmnérto de ferro em te-r enos de sua
propriedade no lugar denommaoo
Várzea do Lopes, distrito de São
Gonçalo de Baçáo, muníctpíc de Itaotríto, Estado de Minas Gerais. nu-
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ma área de quarenta e nove nectares (49 na), delímnada por um puligono Irregular, que tem um vertme
a quatrocentos e set-enta metros ('i,7U
rol, no rumo verdadeiro de sessenta
e sete graus e vinte e quatro mmutos nordeste <679 24' NE) do marco
quuométrtco quatrocentos e nove
mais qumnentos e seis metros cKm
409 + 506 m) , da estrada de rocaeero
Rio de .Ianen-o-Bato Horizonte (BR3), e os lados' a partir desse veruoe,
05 seguintes comprrmentoa e rumos
verdadeiros: duzentos e noventa metros (290 fi), sessenta e sete graus e
vinte e quatro minutos nordeste (6T~
24' NE); quinhentos e trinta metros
(530 m) , trinta e cinco graus e vtnte
e quatro
minutos nordeste (359 24'
NE); trezentos e setenta metros (370
m) , setenta e dois graus e vinte e
quatro
minutos
ncrueste (729 24'
NE); duzentos e quarenta metros
(·240 m) , trinta e um graus e trinta
e seis minutos noroeste (3l'? 36'
NW) ; mil e quarenta e oito metros
<l.048 m) , setenta e sete graus e
cinqüenta e quatro minutos sudoeste
(77 Q 54' SW); noventa. e quatro metros (94 rrn , cinqüenta e nove graus
e cinqüenta e quatro minutos suüoeste: (59' 54' -SW); o sétimo e último
lado é o segmento retilineo que une
a. extremidade do sexto lado descrito ao vértice de partida. Esta autorização é outorgada mediante às condições constantes dos arte. 44, '!:7 e
suas aunea, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes
dn mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto,
Parágrafo úníco . A exeeucào da
presente autorização fica sujei-e as
esttputacões do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19
de fevereiro de 1963 e da ReSo1Uç8.0
nc 3, de 30 de abril de 1965. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionàrtc da au tarrzaçáo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da rei. os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Mumcípto em cumprimento do disposto na Lei nv 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionàrm da a11tcrtzacao não cumprir qualquer das
ocrtgaçóes que lhe incumbem, a autonzaçào de lavra sera declarada caduca DU mna. na. torma dos artigos
'65 t 66 do Código de Mmeraçao.

Art.

4'1 As

proprieuanes vizmnas

estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra na rorma do art. '59 do Código de MineTaçao.
Art. 51) A autortzaçao de lavra
tera por titulo este decreto, que sere
transcrtto no üvro C de Registro da};
ccncessõe, de Lavra, da DiViSa0 de
Fomento da Producao Mineral do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 61) Revogam-se as disposrcoes
em eGU trarro .
Brastna. 29 de dezembro oc l;;t:-,'~
1461,' da Independência e 7!-)? ca

Repúonca.

A. COSTA E SILVA
Jose Gosta cavalc",nti

DECRETO N? 62.033 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1967
AutoTiza a Coniposuüa de MinemçilO
Rio Acima a taorar minério de ter1'0, minério ele -mamoanee e OCTe,
no murucipío ele ::ianta Barbara,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
na atrtbuíção que lhe confere o artigo 83, nv II, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-íet nv 227, de 28
de fevereiro de 1967, ajteraôo pelo
Decreto-lei nc 318, de 14 de março
de 1967 (Código de Mtneraçâo) , decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia de Mineração Rio Acima a lavrar minério de to-ro, minério de
manganês e ocre, em terrenos
em
condomínio no lugar denominado
Fazenda do Galego, distrito de Conceição do Rio Acima, munícípío de
Santa _Bárbara, Estado de Minas Ge,.
raís. numa área de trinta e sete hectares um are e cinqüenta e um centiares (37,0151 ha), delimitada por
um polígono, irregular, que tem um
Vértice a novecentos e oitenta metros
(980 mr , no rumo verdadeiro de quacro graus trinta e cinco minutos no-o
roeste (49 35' NW1, da confluência do
córrego Moinho do rtbeírão Conceicão e os lados a partir desse vértice.
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos e setenta metros (270 m) , sessenta graus dez minutos noroeste <609 10' NW); quatrocentos e trinta e seis metros (436 m: >

ATOS
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quatro graus dez mmutrrs

nooreste (349 10' NW); trezentos e
oitenta e um metros (381 m i , OItenta
e cinco graus cinqüenta mmutos noroeste (859 50' NWJ; trezentos e C111co metros (305 mr, oitenta e dois
graus vinte minutos noroeste (829 20"
·NW I; cento e noventa e sete metros
n~n m i , setenta e três graus vinte
minutos noroeste (739 20' NW1; uuzentc e cinco me-ros ,::;05 mv , cinqüenta e dois graus quarenta e cmco
minutos noroeste (52 45' NW>; q:,w-trocentos e oitenta e cinco
mr-trcs
{485 m) , trinta e cinco graus dez nunutcs sudoeste _ (35" ,o SE); mil ;~
noventa e um metros (1.091 m i , sessenta e oito graus cinqüenta mmutns
sudeste (680 50' SE); duzentos e de~
zotto metros (218 mr , oitenta graus
nordeste (80 0 NE). Esta autorrzaeno
é outorgada mediante as condlCÓ!?S
constantes dos arts. 44, 47 e suas an-

nees e 51, do CÓdIgO de Mmeracao.

além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
parágrafo único. A execução ca
presente autorização fica SUj~ita as
estípulaçôes do Reguíamentc aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de ru
de fevereiro de 1963 e da Resolução
nc 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia NUclear.
Art. 29 O concessionário da autorízação fica obrigado a recolher a'J:O:.
cofres públicos, na forma da 1e1. os
tributos que forem devidos a Un'2 :J,
ao Estado e ao Muníctpío. em cumprimento do disposto na Lei nv 4.-12~,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concassionarto da au-

torízaçâo não cumprir qualquer nas
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada C8.duca ou nula, na forma dos e.meos
iJ5 e 66 do Código de Míneraçao.
Art. 4Q As propriedades vizmnas
estáo sujeitas às servidões ele seio e
subsolo para fins te ..» via na forma do art. 59 do Código de Mine-

raçac.

Art. 59 A autcrízaçac de ravva
terá por -titulo êste decreto. que sara
transcrito no Iívrc C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisa0 de
Fomento da Produçao Mineral cio
Ministério das Minas e Energlá.
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Art. 69 Revogam-se as cüsposicoes

em contrario.
Brasína. 29 de dezembro ae l!;Hn·
da
Independência e 'Hll> [(2•.

146'J

Renúbuca.
A.

COSTA

E 8ILV.'l.

Jose Costa cavalcantl

DECRETO

N"

62.034 - DE 29
1967

DE

DEZEMBRO DE

a tâmeracao e Usma Wigg
minérios de terra
manganês e âotonu:o, no 1mmicípio

Autoriza

S. A. a lavrar

de Ltaoírito, Estaeto de Minas Ge-

rcss.
o Presidente da Repúbnca. usarmo
da atrrbuíção que lhe confere o artigo 33, nv El, da Constrtuicao e .ics
termos do Decreto-rei nc 227, de J~
de fevereiro de H167, arteraoo P?I(\
Decreto-te] nv 318, de H de marco
de 1967 r Cótügu de Míneracaoi , deereta:
AfL. 19 Fica autorizada ":L Lvlineradto e Usina _Wigg S. A., a lavrar
mmerícs ue terra, manganes € dotomita, em uervenos de sua propr~ed.a
oc nos lugares aenomu.aoos Várzea
do Lopes e Biboca, dístrrto de Bacao,
mumctpio de Itaoirtto. Estado nc eai-:
nas tj erats. numa area ele trezentos e
setenta. hectares e setenta
e
sete
ares (370,77 na), ôenmnaoa por um
poügono rmstaítneo que tem um verttce na confluência do carrego
ue
Passagem no no Mata Porcos e os
lados, a partir desse Vértice, os se·
gumtes comprimentos e rumos verdacteiros quinhentos e cinqüenta e um
metros l551 rm , oitenta e um graus
cinco minutos nordeste (81" 05' NE):
duzentos e setenta e três metros (273
m) , quarenta e nove graus cinqüenta
e quatro minutos sudeste (49" 54'
SE); cento e vinte e três metros
(123 m) , sessenta
e quatro graus
trinta e três minutos sudeste C649 33'
SE); duzentos e cinqüenta e sete
metros (257 m) , quinze graus quatro
minutos sudeste (15" 04' SEl; cento
e cinqüenta e Sei3 metros (156 rm ,
vinte graus quarenta e sete mmutos
sudeste (209 47' SE); seiscentos e setenta e oito metros (678 mj , vinte e
nove graus cinqüenta e _três minutos
sudeste (299 53' SE).; cento eoitenta e um metros (181 m) , deaenone
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graus quarenta e três minutos sudeste (lg9 43' SE); trezentos E: onze metros (311 rru , vinte e quatro graus

metros (210 m) , à montante, a contar da extremidade acima descrita.
Dai, os seguintes comprimentos e rutrinta e oito minutos sudeste (249 38'
mos verdadeiros: quinhentos e trtnSE) ;
quatrocentos e vinte e cinco
ta e nove metros (539 m) , sessenta
metros (425 mi , onze graus cinco nugraus trinta e um minutos sudoeste
nutos sudeste (119 05' SE); sessen(60!) 31' SWl; duzentos e cinqüenta
ta e sete metros <67 m: , quarenta
e nove metros (259 m) , quarenta e
graus quarenta e quatro minutos suseis graus três- minutos sudoeste (46?
desté!(40 9 44' SE); trezentos e treze
03' SW~; trezentos e dezenove memetros (313 m) , quarenta e quatro
tros (319 m i , vinte e oito graus doze
minutos sudoeste (289 12' SWl; quagraus quarenta e dois minutos sudestrocentos e quarenta metros (440 m)
te (449 42' SE);, treaen tos e cincinqüenta e nove graus vinte e oito
qüenta e três metros (353 m) . setenminutos noroeste (599 28' NW); seta e cinco graus quinze minutos sutenta metros <70 m) ,setenta e seis
doeste (759 15' SW); cento e oitenta
graus dezenove minutos sudoeste (799
e três metros (183 mi , cniqüenta e
19' SW); trezentos e trinta e seis
oito graus vinte minutos sudoeste (539
metros (336 mj , dez graus, vinte e
20' SW); quínheutos e vinte e seis
oito minutos sudeste (10° 28' SE); o
metros (52.{) m) , vinte e sete graus
trtg'ésímo segundo' (329) lado é o segtrinta minutos noroeste (27Q 3D'
mento retilíneo que partindo da exNW); duzentos e quatorze
metros
tremidade do trigési -no primeiro 11Q l
(214 m:. quarenta e dois graus cinlado, acima
descrito, com o rumo
qüenta e cinco minutos noroeste (429
verdadeiro de vinte e seis graus qua66' NW); cento e ctnq üenta e sete
renta e Oito minutos sudeste (269 48'
metro", (157m) , trinta e sete minutos
SE) alcança a margem esquerda do
noroeste (00 37 NWl; cento e vinte e
seis metros (126 mr , cincüenta e eínco
córrego do Eixo; o trigésimo terceigraus vinte e nove .ninutos nordeste (559 ro C33°) lado é o trecho da margem
29' NE); cento e três metros n03 -esquerda do córrego do Eixo, com o
m r , quarenta e cinco graus dois rrucomprimento de setecentos e cmqüennutos nordeste (459 02' NEl;' duzen!.to. metros (750 In;
a montante;
tos e quarenta metros (240 rrn , trinoitocentos e sessenta metros l860 m i .
ta e nove graus trinta e três minutos
trinta e um graus nordeste (31!) NEl;
nordeste <39 9 33' NE); sessenta
e
o trigésimo quinto (359) lado é o segseis metros <66m), sete graus cinmento retilineo que partindo da exqüenta e oito minutos noroeste (7°
tremidade do trigésimo quarto {34° l
58' NW);' duzentos metros (200 rrn ,
lado, com rumo verdadeiro de três
treze graus trinta e nove minutos
graus nordeste (39 NE), alcança a
noroeste <l39 39' NW); cento e otmargem direita do córrego Grotão do
tenta e um metros (181 rrn , vinte
Lopes; o trigésimo sexto (36!) lapa
e sete graus trinta e sete minutos
é o trecho da margem direita do
noroeste (279 37' NW); duzentos e, córrego do Grotão do Lopes, na exoito
metros (208 mj , trinta graus
tensão de hum mil seiscentos e sesvinte e oito minutos noroeste (30,?
senta metros (1. 660 m) , para jusan28' NW); quinhentos e oitenta e um
te, contado a partir da extremidade
metros ·(581 m) , sessenta e sete graus
do trigésimo quinto (359) lado; dai,
trinta .e oito minutos sudoeste (679
08 seguintes comprimentos e rumos
38· SW) ; o vigésimo quír-to (259) lado
verdadeiros: duzentos e quarenta e
é o segmento retilíneo que partindo
quatro metros (244 m) , cinqüenta e
da extermídade do vigésimo quarto
nove graus dois minutos sudoeste (599'
(249) lado acima descrito, com o ru02' SW); setenta e dois metros (72
mo verdadeiro Ele cinqüenta e um
m) , quinze graus trinta e oito minugraus quarenta e oito minutos sudotos sudoeste (15!) 38' SW); cento e
este (519 48" SW), alcança a margem
vinte e nove metros (129 m) , vinte
esquerda do rio, dos Porcos; 'o vigée cinco graus quarenta e seis mínusimo sexto (269) lado é o trecho da
tos sudeste (25.9 46' SE); cento 'e
margem esquerda do rio dos Portrinta e quatro metros (134 m) , secos, na distância de duzentos e dez
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tenta e dois graus trinta e dois minutos sudeste (729 32' SE); duzentos
e
setenta e oito metros (278 mr ,
trinta e quatro graus cinqüenta
e
nove minutos sudeste (34? 59' SE);
o quadragésimo segundo (42 Q ) lado e
o segmento retilíneo que pa'rtindo da
extremidade do quadragésimo primeiro (41Q) lado acima descrito, alcança o vértice de partida, Esta 13.',1torrzacão é outorgada mediante as
ccnüícões constantes dos arts. 44, 47
e suas alíneas e 51, do Código de Míneracão, além de ouu a., constantes
do mesmo Código, nâo expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execuçao da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprcvado pelo Decreto nv 51. 726, de 19
de ravereu-o de 1963 e da Reactucão
nu 3. de 30 de abril de 1965. da Comissão Nacional de Energia NUclear.

Art. 2D O concesstcnárto da autorrzacào fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na turma da )"1., os
tributos que terem devidos à União.
ao Estado e ao Muuícip!o em cumprimento do disposto na Lei nc 4.,125,
de 8 de outubro de 19ô4.
Art. 3Q Se o ccncessionárro da 8}Jtcrrzação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorízaçâo de la VIa sere declarada caduca cu nula, na forma dos a-unos
55 e 66 do Código de Míneraçáo .
Art , 4" As propriedades VlZl11~a"
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins Je lavra, na forma do art. 59 do Código de Míue-

raçao.
Art.. 5Q A autcrrzaçao de lavra
terá, por título êste decreto, que será
t.ranscrtto no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Drvtsáo de
Fomento da Produção Mineral de
Ministério das Minas e Energia ..
Art. 69 Revogam-se as disposições
em con trárto.

Brasflia, 29 de dezembro de. 1967:
da Independência e 79 Q da
República.
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Josê Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 62. 035

589
~ DE

29

DE

DEZEMBRO DE 1967

Autoriza a Companhia Brasileira co
AluminiQ a lavrar bauxita no mu·
nicipio de Poços de Calàas, Estaào
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, nv H, da Constítuíçâo e nos
'têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de Ievereíro de 1967, alteracto pelo
Decreto-lei nc 318, de 14 de março
de 1967 (Código de Mineração), de·ereta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Aluminio a lavrar
bauxita em terrenos {te' 'sua propr!edade no Iuuar denominado Retiro da"
Tábuas, distrito e munícímo de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais.
numa área de noventa hectares e se·'
tenta e cinco ares (90:75 tia) . delimitada por um pongcno irr-egular. qU2
tem um vértice a sessenta metros p
trinta centímetros (60,30 rm , no t-umo verttadelro de vinte e sete graus
quarenta e quatro minutos suceste
(279 44' SEl: do canto -uuoeste {S\-Vl
da" casa denommadavRettro das Tábuas e os lados a partir desse verüce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinzentos e cin.
mos verdadeiras: .nünuentos e cín-

timetros (552.60 mi , ses-enta e quatro

graus sete minutos sUdoeste· (64-Q 07'
SW): oitocentos e trinta e quetrn
metros (834 m i . oitenta f:- cinco graus
quatorze minutos noroeste (859 14"
NW) :
trezentos e oitenta e cinco
metros (385 mr , treze graus um nunuto .nordeste <l39 01' NE1: ottocentos e vinte e um metros e cinqüenta

centímetros (821,50 m) . trinta e ctu-

C'O graus cinqüenta e seis minutos
nordeste (35" 56' NE); duzentos e
sessenta e dois metros e sessenta
centímetros C2fi2,60 m) , setenta e sela
graus e cinqüenta e seis minutos sudoeste (76'? 56' SE); o sexto e último lado é o alinhamento retilíneo
que une a extremidade do quinto Iado acima descrito, ao vértãce de partida. Esta autorização é outorgada
mediante às condições constantes dos
arts. 44, 47 e suas alíneas e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
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Parágrafo único. A execução da
presente autonzacâo fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51,726, de UJ
de fevereiro de IS63 e da Resolução
nv 3, de 30 de abril de 1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário da autonaacão fica obrigado a recoíner aoa
cofres públicos, na forma da rei, os
tributos que forem devidos à Untão.
ao Estado e ao Munícipío em eumprtmento do disposto na Lei nv 4"425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 3Q Se o conccssíonano da a-itorfzação não cumprir qualquer das
corígaçôes que 111e incumbem, a aU~
borízaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Míneraçào.
Art. 4Q As propriedades viztnnas
estão sujeitas às servidões de. soro G
sub-sole para fins de lavra, na rorma do art. 59 do Código de Mine-

ração.

Art. 5Q A autortzaçáo de lavra
terá por' titulo êste decreto, que sera
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da Proôucáo Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art, 69 Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasília, 29 de dezembro de 1967;
1469 da Independência e 79Q da
República.
A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti,
DECRETO NQ 62.036 - DE 2[l DE
DEZEMBRO DE 18'67

Outorga concessão a Râdio Vicen'te
Palotti Ltâà.; para estabelecer "1ima
estaçdo de mdiod,ijusdo sonora na
vvoíaa, Estaào.
cidade de Coronel
do Paraná.

O Presidente da Repúbhca, usando
da atrrbtnçâo que lhe confere o ar-t.
83, item II da Constituição e tendo
em vista o disposto no art. 8Q, itero
XV, letra a da mesma Constitutção e
o que consta- no Processo nv 13.210/

65 racuai n« 63/65), do Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada concessão à
Rádio Vicente Palotti Ltda" nos têr-

EXECUTIVO

mos do art. 28 do Regulamento dus
Serviço.') de Redíodirusâo, para estabelecer, na- cidade de Coronel Vivida,
Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão -obedecerá .as
cláusulas que com este baixam, rutmcadas pelo Secretário-Geral do Ministério das Comunicações - Presidente do CONTEL e deverá ser assinado dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação dêste Decreto no Diário Ojictal
da União, sob pena de se tornar nulo
do; pleno direito o ato aa outorga, '

Art. 2Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brai>'Ília, 29 de dezembro de 1967;
da Independência e 79Q daRepública.
14S~

A.

COSTA E SILVA

Carlos F. de Símas

DECRETO NQ 62,1137 DEZEMBRO DE

DE

29 DE

1967

Aprova o Regulamento da Junta Comercial do Distrito Feâerui,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
33, item II, da Constituição, decreta
Arb.. 1Q. Fica aprovado o Regulamento da Junta Comercial do Distrito
Federal.
Art. 29. l!:ste Decreto entrai-á em
vigor na data -de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de dezembro de Hi67;
da Independência e 79Q da
República.
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-COSTA E

SILVA

Edmundo de Macedo Soares
Hélio Beltrão
REGULAMENTO D,,, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO I

Dos Objetivos, Sede e Atribuições

Art , to. A Junta Comercial do
Distrito Federal é um órgão federal

Aros
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subordinado técnica e administrativamente ao Ministério da Indústria e do
Comércio, tendo por finalidade a execução do registro da comércio e atividades afins no Distrito Federal, e
compõe-se de 14 (quatorze) Vogais e
14 (quatorze) Suplentes, nomeados na
forma dos artigos 14, 15, 113 e 21, §
19 da Lei nc 4.726, de 13 de julho de
1965.
Art. 29. A Junta Comercial do Distrito Federal tem sede, jurisdição e
fôro na Capital da República.
CAPÍTULO Ir

Da Organização

Art. 39'. A Junta comercial do
Distrito Federal é constituída dos seguintes órgãos:
I - Presidência, com função dírettva 'e representatíva.
II - Plenário, com função deliberativa superior.
liI - Turmas, com função deliberativa inferior.
IV - Secretarta-Geral, com função
administrativa.
V - Delegacias, com função representativa local da Junta nas zonas em
que rôr dividida a clrcunscríçãc do
Distrito Federal.
VI - Assistência Jurídica, com função fiscalizadora e de consulta jurídi-

ca.
§ 1Q • As Delegacias só serão criadas quando ficar comprovada sua necessidade.
§ 2Q • A Assistência Jurídica exercerá as atribuições conferidas pelo
item V do artigo 12 da Lei nv 4.726,
de 13 de julho de 1965, "ad referendum" da Divisáo Jurídica do Departamento Nacional de Registro do Comércio, tendo em vista o disposto no
artigo 11 do Decreto-lei nv 144, de 2
de fevereiro de 1967.
§ 3Q • O Diretor da Divisão Jurídica do Registro do Comércio poderá
delegar poderes ao Chefe da Assistência Jurídica para exercer as atribuições a que se refere o § 29.
CAPÍTULO II!

Organização e Atribuições
da Presidência

Art. 49. A Presidência da Junta
Comercial do Distrito Federal tem por
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finalidade àirigir e superintender todos os serviços da Junta e velar pelo
fiel cumprimento das normas legais
executivas.
Art. 5'?
Ao Presidente da Junta
Comercial do Distrito Federal compete:
I Dirigir e representa-r extrajudicialmente a Junta Comercial.
U - Dar. posse aos Vogais e convocar Suplentes.
lU - Convocar e presidir as Sessões Plenárias.
IV - Superintender os serviços da
Junta Comercial.
V - Propor a nomeação do pessoal
administrativo da Junta Comercial.
VI - Zelar pelo fiel cumprimento
das normas legais e executivas.
VII - Cumprir e fazer cumprir, as.
deliberações do Plenário.
VIII - Orientar e coordenar os serviços da Junta através da Secretária-Geral.
IX _ Assinar com os Vogais as Atase Resoluções aprovadas pelo plenário.
X - Despachar com o Secretário.Geral.

XI - Distribuir à Assístêncíu-durídica os processos que tiverem de ser
submetidos ao seu exame e parecer.
XII - Baixar Portarias e Instruções
de execução de serviços.
XIII - Exarar despachos, .observada a legislação aplicável.
XIV Submeter anualmente ao
Departamento Nacional de Registro
do Comércio, depois de aprovadas pelo
Plenário da Junta, a prestação de
contas, a proposta orçamentária e o
plano de trabalho para o exercício segulnte, observados os prazos legais.
Xv - Apresentar anualmente no Departamento Nacional de Registro do
Comércio relatórfo do exercício anterior, o que será feito, impreterivelmente, até o dia 20 de janeiro.
XVI - Distribuir os processos de
competência das Turmas e do Plenário aos Vogais e proferir os despachos de expediente.
XVII - Designar dia para julgamento de processos de competência.
do Plenário.
XVIII - Receber, instruir e encaminhar ao Ministro da Indústria e do

ATOS

592

DO PODER EXECUTIVO

Comércio representação de terceiro
contra nomeação de Vogal ou Suplen-

te.
XIX - Designar e dispensar seu
Secretárro .
XX ~ Comunicar-se, em matéria de
serviço, com autoridade de igual nível:
XXI ---,. Praticar, em relação ao pes-

soal do Junta Comercial, os atos, que,
pela legislação aplicada,

forem

de

sua competência.
XXII "- Designar e dispensar, por
indicação do Secretário-Geral, os

ocupantes de funções gratificadas das
Unidades da Secretaria-Geral, quando fôr o caso.
XXIII - Mandar proceder à revrsão anual da antigüidade dos Vogais

ou Suplentes.
XXIV -

Assinar as carteiras pro-

fissionais de
comerciantes e industriais e outros devidamente inscritas
na Junta Comercial.
XXV - Exercitar os demais poderes e praticar os atos que lhe forem

atribuídos pela legislação federal GU
e-tadual. ou que estiverem ímplícltos
em sua competência.
XXVI - Declarar, ex otticio, o rcgístro, anotação e cancelamento, nos
casos previstos no parágrafo único do
art. 46, da, Lei nv 4.726, de 13 de julho de 1965.
Ai-t. 69.
O Presidente da Junta
Cmercíal do Distrito Federal poderá
delegar ao Secretário-Geral podêres
necessários para decidir quaisquer
processos ou assuntos de natureza administrativa, cuja apreciação seja da
sua alçada.
Art. 79. Compete ao Více-Preatdente:
I - Auxiliar e substdtutír o Presí-.
dente da Junta Comercial em suas
faltas.
I! Efetuar correção permanente
dos serviços e do pessoal administrativo da Junta e de suas Delegacias.
III - Representar, a quem de direito, 'contra írregularídade de que
tíver ciência sôbre o funcionamento
da Junta e de suas Delegacias.
IV - Promover, como Corregedor,
as medidas necessárias ao fiel e rigoroso cumprimento dos prazos estabelecidos no Regimento Interno para
tramitação de processos.

CAPÍTULO IV

Organização e Atribuições
do Plenário

Art. 89 O Plenário da Junta Comercial do Distrito Federal compõese d.o Colégio de Vogais, com as mesmas prerrogativas asseguradas aos
Membros do Tribunal do Júri, obrigando-se seus Membros a bem desempenhar os deveres de seu cargo com
espírito público e dedicação, cumpríndo e fazendo cumprir a Oonstituíçâo
Federal' e as Leis do Pais, tendo em
vista "ser o caráter de sua função serviço público relevante.
Art. 9.9 O Plenário será presidido pelo Presidente da Junta e, em
sua ratta.. pelo Vice-Presidente.
Art. W. Cada Vogal terá direito
a um voto nas. deliberações, cabendo
ao-Presidente da Junta, também, o
voto de qualidade, sempre fundamentado, utilizando-se dêle, somente,
quando houver empate na votação.
Art. 11. Ao Plenário compete:
I - Julgar e decidir processos, consultas e matérias de maior relevância.
H - Baixar Resoluções, e os demais
atos previstos no Regimento Interno.
IIr - Responder a consultas relaoionadas com o Registro do Oomére10 e matérias a-fins.
IV ~ Reexaminar, em grau de recurso, os atos ou decisões das Turmas
e Delegacias.
V - Ordenar a expedição de carteiras de exercício profissional de comerciantes, industriais, fiel depositárIO de armazém geral, corretor oficial
de mercadorias e de navios, leiloeiros,
interprete comercial, e de tradutor juramentado.
VI - Arbitrar fiança e fixar depósitos ou cauções para o exercício dos
oficios públicos dos leiloeiros,· tradutores, corretores oficiais de mercadorias, fiéis deposltár'íos de armazéns gerais, sempre que a lei não determinar expresamente os respectivos valôres ou lhe atribuir competência para
estabelecê-los .
VII - Deliberar, mediante processo
regular, sôbre a cassação de matricula
e de carteiras de exercício profissional, expedidas pela Junta Comercial
ou suas Delegacias.
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VIII - Dispor sôbre os assentamentos e usos, costumes ou praxes
mercantis.
IX - Conceder licenças e férias,
bem como aplicar penalidades a seus
Membros.
X - Exercitar os demais podêres e
praticar os atos que forem previstos
no Regimento Interno;
CAPÍTULO

v

Organização e Atribuições das Turmas

As Turmas, em número
de 4 (quatro), são constdtuídas cada
uma de 3 (três) Vogais e respectivos
Suplentes, excluindo-se de sua composição o. Presidente e ? Vice-Presidente da Junta comerciar.
Art. 13. As Turmas. denominadas primeira, Segunda, Terceira e
Quarta, serão presididas por um Presidente substdtuídc em suas faltas ou
impedímentos por um Vice-Presidente, ambos
escolhidos entre os seus
três Membros.
Art. 14. cada Membro da Turma
tem direito a um voto nas deliberáções da Mesa, cabendo ~o presidente:
também. o voto de qualidade. sempre
fundamentado, utilizando-se dêste,
sômente, quando houver empate na
votação.
Art. 15. Às. Turmas compete:
I - Apreciar e julgar originàriamente os pedidos relativos ao registro do comércio. que compreende a
matricula. o arquivamento,' o registro
e a autenticação de livros.
II - cumprir e fazer cumprir as
normas legais e executivas. e bem assim. as deliberações do Plenário da
Junta.
III ' - Exercer as demais atribuições
que forem previstas no Regimento Interno,
parágrafo único. Dos atos e decisões das Turmas cabe recurso, sem
efeito suspensivo, para o Plenário da.
Junta, na forma do artigo 53 da Lei
no 4. 726, de 13 de julho de 1965.
Art. 12.

CAPíTULO VI

Organização e Atribuições da

secretarta-oeroi

Art. 16 A Secretaria-Geral compreende:
I - Seção de Protocolo. e Informa",
cões ~ SPI

U -

UI -
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Seção d'e Arquivo ""; S. Aq.
Seção de Livros Mercantis _

SLM

IV ,- Seção de Registro do Comércio - SRC
V - Seção de Contrôles Especiais e
Fiscalização -' SCEF
VI _ Seção de Serviços Gerais de
Admíníatraçâoi-c- SOA.

Art. 17. A Secretaria-Geral tem
por finalidade a execução de todos
05 atos e determinações da Junta Comercial, tendo a seu cargo a administração do pessoal, material, contabilidade, serviços de expediente, protocolo, arquivo, preparo dos livros mercantis sujeitos à autenticação, biblícteca e portaria, além de outros que
sejam necessário;
Parágrafo único. O Beeretáríc-Geralserá nomeado, em comissão, pelo
Presidente da República, dentre bra-,
sileiros de notória idoneidade moral,
especializados em direito comercial,
que satisfaçam os requisitos previstos
nos inCi50S I e IV do artigo 14 da Lei
nv 4.726, de" 13 de julho de 1965.
Art. 18. Ao Secretário-Geral 'compete executar todos os. atos e determínaçôes- da Junta Comercial, cumprindo e fazendo cumprir o estabelecido no art. 17 e no Regímento In-

terno,

CAPÍTULO VU

Da Organização e Atribuições daS
Delegacias

'Art. 19. As Delegacias têm por finalidade a execução do registro . 'do
comércio e atividades afins UM zonas
em que forem divididas as círcunsçrtções do Distrito Federal.
Art'. 20. A Delegacia tem, na zona
de sua jurisdição, em tudo o que couber, a competêncíe. wtríbuída à Junta Comercial, e dos seus aLOS e decisões, só cabe recurso interposto pela
Assistência Jurídica ou pelas partes.
Parágrafo único. A reforma dos
atos e decisões" das Delegacias é de
competência 'do Plenário da Junta Comercial, em processamento idêntico
ao adotado em relação .às Turmas.
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vm

Da Organização e Atrfbuições de
Assistência _Jurídica

Art. 21. A Assistência Jurídica
compete:
I - Estudar tôda a matéria de natureza jurídica da Junta Comercíal. e,
quando sclícítada ou por iniciativa
própria, emitir parecer a respeito.
I! Sugerir a apresentação de
normas ou dísposíções, 'legais e executivas, que visem ao aperfeiçoamento dos serviços do registro do comércio ou da Junta Comercial, ou opinar sôbre propostas com essa fina-

tudo para assentamento de usos e
práticas mercantis.
X - Fazer-se presente às reuniões
plenárias da Junta Comercial e designar Assistente Juridico para representá-lo nas reuniões das Turmas e
do Plenário.
XI - Exercitar as demais atribuíções que
forem previstas no Regime
Interno.
Art. 22. A Assistência Jurídica será
dirigida por uni Chefe, AssistenteJurfdíco, designado por Portaria do Ministro da Indústria e do Comércio.
CApíTULO IX

Disposições Gerais

lidade e submetê-las à Drvísão Jurídica do Registro do Comércio.

II! -

-1-

Colaborar no estudo e solu-

ção de processos referentes a propos-

tas de contratos, ajustes ou convênios
e demais assuntos relacionados com
a Junta Comercial.
IV - Elaborar e fornecer' subsídios
de caráter jurídico e elementos de informação destinados à defesa da Junta Comercial em processos [udícaaís,
colaborando em tal sentido Com a
Divisão Jurídica do Registro do Comércio ou o Ministério Público;
V - Exercer ampla 'nscensécão- jurídica .sôbre a atuação da Junta Comercial,' representando .ao Departamento Nacional de Registro do Comércio contra abusos e infrações das
normas legais.
VI - Representar a. Junta Comercial, por delegação' de sua Presidência,
em Seminário ou reuníõcs de caráter
jurídico; em que devam ser debatidos temas relacionados com o registro do comércio e atividades afins.
VII - Emitir: parecer nos recursos
interpostos perante a Junta Comercial, observado o disposto no artigo
53' da Lei no 4.726, de 13 de julho de
1965.
VIII -

Apresentar denúncia nos
processos. administrativos. de responsabilidade de leiloeiros, tradutores púbücos.. intérpretes comerciais, corretores oficiais de mercadorías,adminístradorcs de armazéns gerais, e outras categorias submetidas à SUa,fiscalização, de acôrdo com o artigo 52
da Lei nv 4.726, de 13 de julho de
1965.

IX - Promover, "ex vi" do disposto
no § 29 do artigo nv 50 da Lei número 4 ..726,. de 13 de julho de 1965, o es-

Da Posse e Substituições

Art.23.0s Vogais e Suplentes da
Junta Comercial serão nomeados pelo Presidente da República, na forma
da Lei nv 4.726, de 13 de julho de
1965.

Art. 24. Os Vogais e Suplentes, no
ato da posse, por compromisso escrito,
obrígar-se-âo a desempenhar os deve,
res do seu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e
as Leis do País.
Art. 25. O' Presidente e o vtoe-prcsídente da Junta Comercial serão empassados pelo Ministro da Indústria
e do Comércio.
Art. 26. O Secretário-Geral, os Vogais e respectivos Suplentes e o Chefe da Assistência Jurídica serão empossados pelo Presidente da Junta
Comercial.
Art. 27. Os Secretários e os Chefes de Seções, serão empossados pelo
Secretário-Geral.
.Parágrafo único.
Será observada,
quanto. à posse do Secretário-Geral e
ocupantes de funções gratificadas, a
legislação pertinente.
Art. 28. Somente será dada posse
ao Vogal ou Suplente que antes haja
provado:
a) Ser brasileiro. nos têrmos da
Constituiçâo Federal;
b) Ter idade mínima de 26 Cvínte
e seis) anos;
c) Estar no gôzo dos direitos civis
e políticos;
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d) . Estar quite com o serviço militar e o serviço eleitoral;
e) Não estar sendo processado nem
ter : sido derínítívamente condenado
pela prática de crime que vede, mesmo temporàrfamente, o acesso á funções ou cargos públicos, ou por crime
de prevaricação, falência culposa ou
fraudulenta, peita ou subôrno, con,
cussão ou peculato, ou contra a propriedade, econornía popular ou a fé
pública;
j) Ser ou ter sido, por mais de 5
(cinco) anos, comerciante, índustrfal,
banqueiro ou transportador valendo
como prova, para êsse fim, certidão
de arquivamento ou registro de declaração de firma mercantil individual ou de arquivamento de ato-coastitutivo de sociedade comercial de. que
participe ou tenha participado durante aquêle prazo, como sócio, diretor
ou gerente.
§ 19 O Vogal e o respectivo Suplente, representante da União Federal
por indicação do Ministro da Indústria e do Comércio, são dispensados
da prova do requisito previsto na alínea "f" dêste àrtigo.
§ - 29 Os Vogais e Suplentes, representantes dos Conselhos Seccionais
ou Regionais das classes dos advogados, economistas e contabilistas, ficam, também, dispensados ca prova
do requisito previsto na alínea "f"
dêate artigo, mas exígtr-se.á prova de
mais de 5 (cinco) anos de efetivo
exercício na profissão.
Art. 29. São incompatíveis para
participação na Junta Comercial os
parentes consangüíneos e afins até o
terceiro grau e os cidadãos que forem
sócios da mesma sociedade.
Parágrafo úníco . A incompatibilidade resolve se a favor' do primeiro
Membro . nomeado ou empossado, ou
por sorteio, se' a nomeação ou posse
rôr da mesma data.
Art. 30. Qualquer Pessoa poderá
representar, fundamentalmente, por
intermédio da Presidência da Junta
Comercial, ao Ministro da Indústria e
do Comércio contra a nomeação - do
Vpgal ou Suplente, dentro de 15 (quínzé) dias, a contar da data da posse.
Parágrafo unico. Julgada precedente a representa-Ção, será feita nova
nomeação, obedecidos OS critérios le-

gala.

Art. 31. O mandato de Vogal ou
Suplente será .de 4 (quatro) anos, admitida a recondução.
§ 19 Incumbe ao Suplente a subatdtuíçâo do· respectivo Vogal em suas
férias, impedimentos e, em caso de
vaga, até o término do mandato.
§ 29 Os servidores públicos, mesmo
no desempenho.' de cargo em comissão ou função gratificada em regime
de tempo integral ou dedicação exclusiva, não poderão ser nomeados Vogais ou Suplentes.
Art. 32. Aplicam-se aos Vogais e
Suplentes das Delegacias, no que couber, as normas cio presente Capítulo.
Parágrafo úrl1co. Na hipótese de
vaga definitiva de vogal sem Suplente, será. nomeado nôvo Vogal para
completar o respectivo mandato.
Art. 33. Serão substituídos, em seus
impedimentos, previstos na legislação
admlniatrativa federal.
a) o Presidente da Junta' Comercíaj pelo Vice-Presidente;
b) Os Vogais e Vice-Presidente pelos respectivos Suplentes;
c) O- secretária-Geral pelo Chefe
da Seção de Registro do Comércio,
mediante Portaria do Presidente «e
Junta Comercial:
d) Os Chefes de- Seções por Servidores da Junta Comercial, mediante
Portaria do Presidente da mesma
Junta;
e) O Chefe da Assíatência Jurídica
por servidor quallflcadô, mediante
portaria Ministerial.
'
II
Das Sessões do Plenário

Art. 34. O Plenário da Junta Comercial, composto do Colégio de v ogaís, órgão deliberativo superior, fica
incluído, para efeito de remuneração,
nas disposições do Decreto número ..
5,5.090, de 28 de novembro jde 1964 é
classítícado na categoria <l A" .
Parágrafo único. O número de sessões plenárias não poderá exceder de
8 (oito) por mês.
Art. 35. As sessões extraoudináriaa
não poderão exceder o número de
sessões ordinárias do Plenário;
Art. 36 Haverá sessões ordínár ias
do Plenário, 2 (duas) vêzes por se ..

596

ATOS DO PODER iEXECUTIVO

mana, com ImCIO às 13 (treze) horas
e as extraordlnártas por convocação
do Presidente 'da Junta, por iniciativa própria ou a requerimento de 1/3
dos Vogais, sempre motivado.
§ to As Sessões do Plenário- serão
públicas, salvo as que têm por objeto
discutir e julgar as matérias meneio..
nadas no artigo 11, itens I e II, alí ..
neas "a", "b", "o" e '<lã" da Lei número 4.726, de 13 de julho' de 1965. e
outras de natureza estritamente administrativa,quando, então, a crltérto
do Presidente, poderão ser de caráter
privado.
§

21? Sempre, que fôr impedido o dia.

marcado, as Sessões do Plenário Tear
Iizar-se-âo no primeiro dia útil sub-

seqüente.
Art. 37. As Sessões do Plenário serão disciplinadas no Regimento rnterno, e terão duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, podendo
ser prorrogadas a requerimento de
qualquer um dos Vogais, com a eprovaçâo da maioria, destinando-se uma
hora pera o expediente e uma hora
e trinta minutos para a ordem do
dia.

Art. 40. As Sessões .das Turmas terão a duração de 2 (duas) horas e 30
(trinta) minutos, podendo ser prorrogadas a requerimento de qualquer
dos 'Membros, com a aprovação dos
demais.
Art. 41. Dos atos e decisões das
Turmas cabe recurso interposto pelas
partes ou pela Assistência Jurídica,
nos têrmos do artigo 53 da Lei número 4.726. de 13 de julho de 1965.

rv
Das Sessões àas Delegacias

AI't. 42. As sessões ordinárias e ex,
tracrdínártas das
Delegacias serão
realízádas em dia e hora por elas designados.
Art. 43.
Para o julgamento 'das
matérias de competência das Delegacias aphcar-se-ão as normas regimentais das Turmas.
Art. 44. :É vedada nas sessões das
Delegacias, a apreciação, discussão ou
julgamento de matéria ou assunto que
não seja atinente aos processos em
julgamento .

v

TIr
Das Sessões das

Turmas

Art. 38. As Turmas de Vogais, 61'''
gãos .delíberatívos ínferfores ficam incluídas, para efeito de remuneração,
nas disposições do Decreto: nv 55.090,
de 28 de novembro de 1964 e classificadas na categoria "A".
Parágrafo único. O número de sessões extraordinárias não poderá ex:"
ceder ao número de sessões ordinárias, totalizando, no máximo, 8 (oito)
sessões mensais de qualquer natureza.
Art. 39. Haverá sessões ordinárias
das Turmas 2 (duas) vézes por semana, com início às 13 (treze) horas,
e extraordinárias, por convocação do
Presidente da Turma, por inciativa
própria,· ou a requerfmento de qualquer um dos Membros da Turma,
sempre' motivado.
§ 19 As Sessões das Turmas serão
públicas, salvo' determinação em contrário do' Presidente;
§ 29 Sempre que fôr impedido o dia
marcado, ..as Sessões das Turmas reaüzar-se-ão no primeiro dia útil subseqüente.

Dos Afastamentos e Remuneração

Art. 45. Os Vogais terão anualmente direito a 30 (trinta) dias consecutivos de ferias regulamentares.
Art. 46.
O Presidente da Junta,
Vice-Presidente ou Vogal que não
comparecer a 3 (três) sessões consecutivas. ou 4 (quatro) interpoladas
mensalmente, sem motivo justificado,
perderá o mandato.
Art. 47. Os Vogais farão jus a díár-las e transportes quand-o em objeto
de serviço se afastarem da sede. '
Parágrafo único.
O afastamento,
para êsse fim,
processará, através
de Portaria do Presidente da Junta
em que se fará menção ao objetivo da
viagem e aos dias necessários ao desempenho da missão.

se

Art. 48. Se o afastamento fôr do
Presidente da Junta Comercial, a Por-.
taría será da alçada do Secretário do
Comércio do Ministério da Indústria
e do Comércio.
Art. 49. A gratificação do Membro
que exerça a função de Presidente da
Junta" será calculada na forma pre-
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vista no artigo 39, § 19_ do Decreto
nv 55.090, de 28 de novembro de 1964.
Art. 50. A gratificação do Membro
que exerça a função de Vice-Presidente da Junta será acrescida de 25% da
importância resultante da aplicação
do percentual previsto no artigo 39 ,
§ 19, do precitado Decreto nv 55.090,
de 28 de novembro de 1964.
Art. 51. O Presidente da Junta, o
Vice-Presidente e os demais vogais
farão juz à gratificação, por Sessão
a que comparecerem.
A.rt.52. O Presidente da Junta, o
Vice-Presidente e os Vogais não perderão a remuneração a que fazem
jus, qua-ndo se ausentarem -de suas
atividades em virtude de férias, luto,
casamento, doença comprovada e serviços' obrigatórios por lei.
'
. Art. 53. A cassação do mandato
dos Vogais far-se-á por nâo comparecimento às sessões, na forma do artigo 46 e nos casos de improbidade,
omissões ou atos delituosos praticados no desempenho da função, mediante processo em que se lhe tenha
assegurado amplo direito de defesa.
Art. 54. A presença do Presidente
da Junta, do Vice-Presidente e dos
Vogais aos atos previstos neste Regulamento será comprovada através de
assinatura na Lista de Presença.
Art. 55. O Secretário-Geral enviará
mensalmente ao Denartamento Nacional de Registro do- Comércio a fôlha de presença dos Membros da Junta Comercíal, para efeito do previsto
no artigo 46 dêste Regulamento.
Art. 56. O Vogal representante da
União deverá prestar contas de' sua
atuação perante o Departamento Nacional de Registro do Comércio de
acôrdocom as normas que neste "'sentddo forem baixadas.

VI
Da Publicidade

Art. 57. Os atos da Junta Comercial, conforme sua natureza, serão pu,
blícadoa no Diário Oficial da União.

Art. 58 É público o registro do
comércio, podendo
qualquer pessoa
consultar os livros de registro no horário determinado por ato da Presidência e obter os esclarecimentos verbais e as certidões que pedir; sem necessidade de alegar Interêsse 0U motivo.

parágrafo UnlCO. Nas consultas aos
livros de registro e nos pedidos de esclarecimentos- verbais
de certidões,
omtür-se-ão, cbrigatôrtamente, os no.,
mes dos sócios ccmanditártos; quando
a omissão estiver expressamente determinada nos documentos.

VII
Da Distribuição

Art. 59. A distribuição dos Pl;OCeSsos .sujettos a julgamento será efetuada mediante sorteio fiscalizado
pela Presidência da Junta Comercial,
procedendo-se à carga em livro próprio, obedecida a ordem cronológica
d; 'protocolo, que. será também observada para a inclusão dos processos
na pauta de julgamento das Turmas,
das Delegacias e do Plenário .
Art. 60. Caberá ao Presidente da
Junta dirimir as questões ou dúvidas
que se suscitarem atinentes à distribuição.
i

VIII
Da Suspeição

Art. 61. Os Vogais, o representante
da- Assistência Jurídica ou as partes
poderão suscitar, mediante requerimenta ao Presidente da Junta Comer.,
cíal, impedimento de Vogal, fazendo-o
justificadamente, cabendo àquela autoridade decidir, "ad réferendüm" da
maioria dos Vogais presentes.
Parágrafo único. Suscitado o impedimento do Presidente da Junta ou
de Turma, o requerimento será .submetido, 'conforme o caso, à decisão
do Plenário ou da Turma que aceí;
tará ou rejeitará por maioria de vo-

tos.
Art.62. A suspeição é legitdma f'undada em:
a) particular ínterêsse na decisão
do processo;
b) - parentesco,
consangüíneo ou
afim, com alguma das partes;
c) amizade
íntima ou inimizade
capital- COm qualquer das partes;
d) interêsse direto do vogal ou de
qualquer de seus consangümeos 'JU
afins, até o 39 grau, ínterêsse direto
em transação em que haja intervindo, ou esteja para intervir algumas
das partes.
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CAPÍTULO X

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 63. A Junta Comercial poderá

requisitar servidores federais de outros órgãos, na forma' da legislação
em vigor.
Art. 64. Serão aproveitados, obrigatoriamente, na lotação da Junta Comercial os servidores da extinta Seção de Registro do Comércio da Di-

visão de Autorizações e cadastro
DATe do Departamento Nacional de
.Registro do Comércio.
Art. "65. Poderão ser conatituídaa
comissões Ou grupos de trabalho incumbidos de elaborar estudos sôbre
assuntos e matéria de tnterêsse da
Junta Comercial, mediante resolução
do Plenário.'
Parágrafo único. A constituíçâo e
o funcionamento das comissões e grupos de trabalho obedecerão aos moldes e técnicas adotadas na administração pública federal.
Art. 66. As taxas e emolumentos
cobrados pela Junta Comercial serão
recolhidos diretamente ao Banco do
Brasil S.A. à 'conta da receita da
União, mediante guia, na forma da
legislação vigente.

Art. 67. -Ficam criadas na Junta
Comercial do Dlstrí ro Federal as seguintes funções gratificadas:
Secretári-o do Presidente da Junta
Comercial, símbolo 9-F
Secretário do Secretário-Geral da
Junta, símbolo ll-F
Chefe da Seção de Protocolo e Informações, símbolo 3-F
Chefe da Seção de Livros Mercantis, símbol-o 4-F
Chefe da seção de Registro do Comércio, símbolo 2-F
Chefe da seção de Contrôles Especiais e Fiscalização, símbolo, 4-F
Chefe da Seção de Serviços Gerade
de Admínístração, símbolo 3- J<1
Chefe da Assistência Jurídica símbolo l-F

.

Art. 68. As despesas decorrentes
das, funções gratificadas serão atendidas pelos recursos normais do Orçamento do Pessoal ao Ministério da
Indústria e do Comércio.
Art. 69. Aos casos omissos neste
Regulamento e no Regimento, Interno, a ser aprovado pelo Ministro da.
Indústria e do Comércio, serão aplicados' analõgtcamente no que couber
os díapositlvos legais, regulamentares
ou normativos federais.
Brasília, 29 de dezembro de 1967:
l469 da Independência e 799 da
República.
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- Funcionamento - S. José do Rio
lPrêto.
(Decreto nc
62.26,6"
de
14-2-68) .

E:KltRCITü .Criação de Companhia - 34Q Batalhão de Infantaria.
(Decreto .nv 62.400, de 14-3-68).

FACULDADE DE VETERINARIA
Reconhecimento --.:.. FOrtaleza. (Decreto nv 62.294, de 22-2-68),.
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FACULDADE ESTADUAL DE OIÊNOIAS ECONôMICAS .:....-. Reconhe-

cimento -

Apucarama.

(Decreto

nv 62.041, de 3-f-68).

FERRO - Lavra - Santa Bárbara.
(Decreto no 61.999, de - 28-12-67) .

-

Lavra -

rtatnnto.

(Decreto nú-

mero 62.032, de 29-12-67).

-

,Lavra -

Santa Bárbara:. (Decreto

nc 62.033, de 29-12.. 67).

-

Lavra -

Itabirito. (Decreto nú-

mero 62.034, de 29-12-67).

-

Lavra -

Ravenammeração -

FUNDA'ÇÃO NACIONAL DO íNDIO
- Estatutos. (Decreto nv 62.196, de
31-1-68) .
F'VNDkÇÁO NACIONAL DO MATERIAL ESCOLAR - Estatuto. (De-.

ereto nv 62.411, de 15-3-68) .
FUNDO AEROVIARIO - Oobranca
de taxas aeroportuárias. (Decreto
nO 62.10B"de 11~1~68).
FUNDO PARA A INFANCIA - ONU
- Acôrdo . (Decreto nc 62.12&. de
16-1~68) .

Sa-

G

bará. (Decreto no 62.051, de 5-1-68).

-

Lavra -

Santa Bárbara. (Decreto

no 62.073, de '5-1-68).

-

Lavra -

Caducidade -

Iguape .

(Decreto n9 62.080, dê 8-1-68).

-

Lavra -

Mazagão e Macapá. (Dti-

ereto nc 62.164, de 23-1:'68).

-

Lavra -

José do Belmonte .. (De.,

ereto nv 62.371, de 8-3-68) .

-

Lavra ' - São José do Belmonte.
(Decreto nc 62.427, de 18·2-{)8).

FôRÇA AJj;RJEA BRASILEIRA
Serviços Relevantes ONU
Canga.
(Decreto no 62.131,
16-1-68) •

GABINETE DA PRESID)];NCIA DA
REpúBLICA - Relações Públicas
- Alteração dos arts. 39, 17 e 35,.
(Decreto n9 62.119, de15~1-68),
GABINETE
DO
MINISTRO
DA
JUSTIÇA - Regimento - Alteração dos arts. 29 e 11. (Decreto número 62.165, de 23-1-68).
GABINETE
DO
MINISTRO DO
TRABALHO E PREVID)];NOIA 80"
OIAL - Regimento Interno. (Decreto no 62.401, de 14-3-68).

de

GADO BOVINO ~ Abate em 1968.
(Decreto ne 62.122, de 15-1-68).

FôRÇAS ARMADAS BRASILEIRAS
-:- Serviço Nacional. Relevante República "Domlnícada.
(Decreto
nv 62.132, de 16;.1-68).

GIPSITA - Lavra -Ipubi. (D201'eto nc 62 ~ 084, de 8-1~68) .

Comandante Supremo - .conttnêncía ,
(Decreto no
6-2.246, de
3-2-68) .
FUNCIONÁRIO padrões, simbolos e retribuições - Novos valóres ,
(Decreto nc 62.110, de 11-1-68).
-

FUNÇAO GRATIFICADA·- Ministério da 1"azenda.(Decreto' número
62.019, de 29,12-67) .
Classificaçãoe
reclassificação,
(Decreto no 62.227, de 6-2-68) .
-

Criação - M.I.e. (Decreto número 62.275-, de 19~2-438).

FUNDAÇÃO BRASIL CENTRAL ~
Classificação de cargos.
(Decreto
Ii9 62.205, de 1-2-68).

FUNDAÇÃO CENTRO NAOIONAL
DE SEGURANÇA, HIGIENB E
MEDICINA DO TRABALHO
Estatutoa. rnecretov-nv -62.172, de
25-1-63) .

GRATIFICAÇÃO - Serviço Nacional
de
Recenseamento Reajuste.
(Decreto nv 62.439, de 20-3-68).
GRUPO DE COORDENAÇÃO
COLESTE. (Decreto ns fl,2.225, de
5-2-68) .

GRUPO DE TRABALHO - Fibra de
juta na Amazônia. (Decretonú~
mero 62.140, de 17~1-68).
-- SUDAM - Alteração do art. 39.
(Decreto nv 62.144, de 18~1-68).
-

Obras Rodoviárias Financiamentotexterno. (Decreto n- 62.303,
de 22-2-68).
GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL - Importação de zebuínos, bubalínoa, anos, sêmen e
materiais de reprodução anímaâ.
(Decreto ne 62.433, de 19-3-68).
GRUPO EXECUTIVO DA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO ~ Criação. (Decreto no 62.352, de5~3-68).
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H
HOSPITAL DOS SERVIDORES

Delegação de competência -

Regi-

mento. (Decreto nv 62.290, de 21
de fevereiro dE1 1958).

I
IMóVEIS - Cessão- LABRE. (Decreto ne 62.043, de 4-1-68).

- Doação -r-: Diretoria de Rotas Aéreas. Viamão. (Decreto no 62.045,
de 4-1-68).

-

Banco Nacional da Habítaçâoi-eTransferência de área - ' Angra
dos Reis. (Decreto nc 62.094, de

9-1-68) .
IMPORTAÇãO -

Máquinas -

riculosidade. (Decreto nc

Pe-

62.4~5,

de

26-3-68) .
IMPOSTO DE CIRCULAÇAO DE
MERCADORIA Alterações -

Arts. 1Q, 39 e 59. (Decreto número

62.158. de 19-1-68).
IMPOSTO DE IMPORTAÇAO -

Ba-

gagem de passageiro - Alteração
do Regulamento. (Decreto número

62.273. de 16-2-68).
IMPCSTO DE RENDA - Alteração
do art. 19 do Decreto no 61.083" de
1967. (Decreto ns 62.351, de 5 de
março de 1968).
~Departamento

de Arrecadação -

Competência. (Decreto nc 02.320,
de 28-2-68).
.
IMPOSTO úNICO SôBRE LUBRIFICANTES - Redução de auquotas. (Decreto ns 62.475, de 27 de
março de 1968).
INDúSTRIA DO CAFf: SOLúVEL Regulamentação. (Decreto número
62.076. de 8-1-68) .
INDúSTRIA PESQUEIRA Isenções gerais e incentivos para investimentos. Regulamento. (DeCi'eto
nc 62.458, de 25-3-68).
ÍNFANCIA· Fnndo da ONU
Acôrdo. (Decreto nv 62.125, de 16
de janeiro de 1968).
INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUQAÇAO. C'I<;NCIAS E CULTURA
- Vinculação ao MRE. (Decreto
n9 62.463, de 25-3-.68).
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA - Alteração nos- Quadros de Pessoal Conselho Nacional dé Estatística

r-: Escola Nacional de Ciências .e
Estatísticas. (Decreto .ns 62.023, de
29-2-68) .
INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA AGRARIA Dasaproprtação - Cabo. (Decreto nc 62.168,
de 24-1-68).
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E
ASSISTENCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO - Enquadcamentc Amparo da Lei nv 3.967, de 1961.
(Decreto n 9 62. 038, de 3-1'-:'68).
- . Enquadramento - Amparo da.
Lei nc 4.060, de 1962 (Decreto número 62.039, de 3-1-68).
Retificaçã-o de enquadramento
(Decreto no 62.046, de 4-1-68).
- Hospital dos Servidores - Delega,cão de competência' - Regimento.
(Decreto no 62.290, de 21-2-68).
INSTITUTO DO AÇúCAR E DO ÁLGOOL - Redistribuição de cargos.
(Decreto nc 62.357, de 6-3-68).
INSTITUTO INTERAMERICANO DE
CIJi1NCIAS AGRíCOLAS DA OEA
- Aditivos ao Convênio. (Decreto nc -62.478, de 28-3-68) .
INSTITUTO NACIONAL .DE PREVIDSNCIA SOCIAL -,Técnico de.Administração -r- Alteração de série
de classes. (Decreto nc 62.285, de
20-2-68) .
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZôNIA - Classificação éle cargos Alteração.
(Deçreto no 62.315, de 2,2-2-68).

INSTITUTO· NACIONAL DO LIVRO
- Ocupação .de prédio - K~ta1.
Decreto ne 62.216, de 2-2~68).

-- Transferência de acervos. (Decreto n' 62.239, de 8-2-68).
lNTERCAMBlO CULTURAL - Convênio - EI .Balvador . (Decreto número 62.138, de 17-1-68).

J
JUTA - Grupo de.Trabalho.(De~
ereto nc 62.140, de1T-1;,..68) .
JUNTA COMERCIAL DO DISTRl"
TO' 'F:EDERAL"---":' Regulamento.
(Decreto no 62.037,' de 29-12-Wl) .~

L
LABORATóRIOS Entorpecentes
.Tóxicos -. Físcalíaaçâc,' (Decreto nc 62.391, de 12,3,68).
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LEGISLAÇãO AÇUCAREIRA -

frações -

Processo.

In-

MINISTERIO DA AGRICULTURA _

Estrutura. básica. (Decreto número

(Decreto nú-

mero 62.338, de 12~3-68).
LUBRIFICANTES - Redução da alí-

62.163. de 23-1-68).

-

quota do Impôsto , (Decreto núme-

1'062.475, de 27-3-68).

7~2-68)

-

M
MANGANÊlS -

Lavra -

sta. Bái"-

bara. (Decreto nv 62.033, de 29 de
de.embro de 1967).

-

Lavra -

Itabirito. (Decreto nú-

mero 62.034, de 29-12-67).

-

Lavra

~

caetaté. (Decreto núme-

ró 62.055" de 5-1-68).

-

Lavra -

Lavra. -

José de Melo -

Retif!-

cação. (Decreto nc 62.081, de 8 de
janeiro de 1968).
MAQUINAS - periculosidade - Re-

gulamentação da importação. (Decreto ·n9 62.465, de 28-3-68).

MARINHA MERCANTE- Conces-

são de autorização para O funcionamento. Outorga de linhas. <Decreto nv -62.383, de 1l~3-68).
MARMORE - Lavra _ .actmcntc.
(Decreto ne 62.079, de 8-1-68).
MATERIAL ESCOLAR -

.

Classificação de cargos - Nível superíor . .rnceren, no 62.356, de G de
março de 1968).

MINISTÉRIO

DA

EDUCAÇãO· E

CULT:URA - Enquadramento
Retificação . (Decreto nv 62.106, da
11-1-681 .

-

Funções gratificadas - _Criação.
(Decreto nç 62.107, de 11-1-68).
- Enquadramento. (Decreto .número
62.207, de 1-2-68).

8ta. Bárbara. (Decreto

no 92.073, de 5-1,:"68).

-

Funcionário - Exclusão no enquadramento. (Decreto nv 62.234, de

E'tatuto

da Fundação. (Decreto nv 62.411,
de 15-3-68).

MATRíCULAS "'-'- nnsinc Buperlorv-cAplicação de recursos. (Decreto número 62.082. de 8-1-68).
MESA DE RENDA ~ 'Foz do Iguaçu
- Transformação em Alfândega.
(Decreto nc 62.215. de 2-2~68).
METROLOGIA - _Regulamentação
do Decreto-lei. nc _240, de 1S67. (Deereto nc 62.2'92, de 22-'-2-68).
MINERAÇãO - Grupo Executivo de
Indústria - Criação. (Decreto número 62.352, de 5-3-68).
MINISTERIO DA AERONAUTICA _

Enquadramento Alteração por
fôrça de decisão judiciária. rDeereto·lei ne 62.042, de 4-71-,68).
..;.... Gota compulsóríà. (Decreto .número 62.112, de 1-68).
- Classificação de cargos - Alteração - Nível Superior. (Decreto número 62.436, de 20-3--68).
........ Quadro de Oficiais Dentistas. (Decreto no 62.466, 'de '26-3-68).

-

Classificacão e reclasstficacão de
funções grátttíceõas. (Decreto número 62.227, de 6-2-68).
-,,_ Divisão de Orçamento - Trans...
rerêncía.. (Decreto nv 62.345, de 4
de, março de 1968).
- Criação' de função - Assistente
de Ensino. (Decreto nc ,62.4.24. de
18-3-68) .
MINISTERIO DA FAZENDA - Rediatribuícão de cargos. (Decreto
nv 62.422, de 18-3-68).
M1NISTERIO DA INDÚSTRIA E

COM:ÉRCIO - Funções gratificadas. mecreto.nv 62.068, de 5-1-68).

MINISTERIO DA MARINHA - Vagas- Cota compulsória. (Decreto
nv 62.114, de 12-1-68).
MINISTERIO DA SAÚDE - Redistribuição de. cargos. (Decreto número 62.342, de 4-3--'67).·
MIN;STERIO DAS COMUNICAÇõES

- Estl utura Básica. (Decreto número 6,2.236, de 8-2-68).

MOVIMENTO BRAS1LEIRO DE AL.

FABETIZAÇão Estatuto da
Fundação, (Decreto nc 62.455,<l.e
22-3-'68) .

N
NAVEGAÇAO :- Concessão de nutcrízacâo para. o funcionamento Outorga de linhas. (Deccetn número 62.383, de 11-;3-68) .

NOTAS 'FISCAIS - Impôsto dê DirculaçãodeMereadori,a ,'- Alterarç â o dos arts. 19, 39 e 5,9.
(Decreto
no 62.15a, de 19-1-68).
NOVACAP - Distribuiçã-o de ex-servidores -.:.. Anulação. (Decretonúmero 62. 343,de4-3-:-68).
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o
QCRE -

Lavra

Sta. Bárbara.

(Decreto nc 61. 999, de 28-'12-67).

-

Lavra -

sta. Bárbara. (Decreto

nc 62.033. de 29-12-67>.
OFIC:AIS ENGENHEIROS - Corpo
de Oficiais da Aeronáutica - Regulamentação. (Decreto nv 62.219,
de 2-2-68).
ORÇAMENTO - Regulamentação da
Lei nv 4.320, de 1954 Normas

Gerais de Direito Financeiro. (De-

creto .n9 62.115, de 15-1-68).

-

Execução - Liberação das cotas
trímestraia. (Decreto nc 62.102, de
11-1-68) .

ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL
DO 'I RABALHO Convenção- _

Elnprêgoe profissão. rDecreto mu-

mero 02.150, de 19-1-68).

- Convenção -'- Proteção contra as
rad.açôes ionizantes. (Decreto número 62.151, de 19-1-58) .

-

Convencãri - Preparo dos relatór'ios sôbre a apllcaçâo das Convenções. (Decreto n 962 .152, de 19 de
janeiro de 1968) .

-

Instrumento de Emenda à constdtuíçâo da Ü'IT. (Decreto número

62.153, de 19-1-68).
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIREl'A - Regimento interno. (Decreto nv 62.469, de 25-3-68)

p
PEDRAS PRECIOSAS Compra.
(Decl'eto no 62.047. de 5-1~68).
-

-

Autorização de. compra.

to nc 62.093, de 9-1-68).
Compra.
8-1-68) .

(Decre..

(Decreto no 62.086, de

Compra, (Decreto n' 62.087. de

8-1-68) .

-

Compra.
9-1-68) .

(Decreto

-

Compra.
8-3-68) .

(Decreto ns 62.366. Ge

n'

62.093, de

PEDRO ALVARES CABRAL - Criação da Comissão Nacional para as
Comemorações do ,5Q Centenário.
(Decreto nc 62.222. de 5-2~68).
PERICULOSIDADE - Máquinas' _
Importaçâo e desembaraço. (Decreto nc 62.465, .de 26-3-68).

PESCA - Caixa de Crédito - Extinção. (Decreto nv 62.446. de 21 de
março de 1968).
PESSOAL DIPLOMATICÜ' - Reg
"Jamento de movimentação - atteração do art. 16. (Decreto número
62.154. de 19-1-68).
PESSOAL OCIOSO - Movimentação.
(Decreto nv 1,32.362, de 7-3-68).

ü-

PETRÓLEO _ Zapata Overseas --,.
Autorização de pesquisa. (Decrete
nQ 62.270. de-15-Z-68).
PLANO DA ZONA DE FROTEÇÃO
DE AERÓDROMO _ Delegação de
competência ao Ministro da Aeronáutica. (Decreto nv 62.218, de 2
de fevereiro' de 1968).
PLANO DE ESTATíSTICA - Previdência Social -r- Decreto nc 57.456,
de 1965 ..,...... Alteração - Arts. 49 e
59. (Decreto nv 62.307, de 23-2 ..68).
POLICLíNICA MILITAR Niterói
- odacão.. (Decreto nc 62.220. de
2--2-68).
PRESIDl!:NCIA DA REPúBLICA Gabinetes Civil e Militar - Alteração - Arts. 39, 17 e 35 - Relações Públicas. (Decreto nc 62.119,
de 15-1-68).
PREVIDl!:NeIA SOCIAL - Regulamento -, Alteração do art. 252.(Decreto n<:'62.159, de 19-1·68).
Regulamento Geral - Altera-ção
do art. 287, § 19 • (Decreto número
62.192, de 30-1-68).
--- Plano de mstatrsttca --:- Alteração
Decreto ns 57.456, de 1965Arts. 4 9 e 59. (De-ereto nc 62.307,
de 23-2-68).
PROFESSOR· Enquadramento .-DASP. (Decreto no 62.027, de 29
de dezembro de 1967).
PROFISSão- - Convenção da OIT:
(Decreto no 62.150, de 19~h68).
PROMOçõES. - Graduados do Exército- Regulamento. (Decreto número 62.247, de 8~2-68).
- Oficiais da Marinha de GUerra Alteração dos arts. 40e 41. (De-"
ereto nv 62,289, de 21-2-68).

Q
QUARTZITO _ Lavra - Caducidade. (Decreto nv 62.05·2. de5-1~68).
- Lavra --- Baependí. (Decreto número 62.078, de 8-1-68).
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---:--Lavra -Itapeva; (Decreto núme'1'0 62.423, de 18-3-68).
QUARTZO - Lavra - Caducidade

Sete Lagoaa.. (Decreto núme-

ro 62.430. de 19-3-68).

R
RACAo _

Pôrcas

Comuns e operacionais das
Armadas. (Decreto nú-

mero 62.130, de 16.-1-68).
RADIAÇÕES IONIZANTES -

Con-

vencão da OIT. "<Decreto ne 62.151,
de 19-1-68).
RADIODIFUSAO -

Rádio Clube de

Salvador -:: Salvador. (Decreto

TlÚ'"

mero 61.973, de 27-12-67).

-;-- Rádio vtcente Palotti Vivida.

Coronel

(Decreto nc 62.036, de, 29

de dezembro de 1968).
.,- Estabelecimento de estação
Apucarana. (Decreto uc 62.097. de
11-1-68) .

_
-

Sociedade de Televisão Ajuticapa
Concessão - Manaus. (Decreto

nc 62.120, de 15-1-68).

-

TV Educativa .:-. Amazonas. (De-

creto nc 62.167, de 24-1-67).
- Rádio Sta, Orua - Jequitinhonha.
(Decreto nv 62.182, de 30-1~6B).
- Rádio Globo Capital ,- Transferência da Rádio Rio de Belo norízon te. (Decreto nv 62.194, de 31
de janeiro de "i968) ~.
..:- Jornal 'do Comércio ,- Concessão
- Salvador . (Decreto ns 62.260" de
14-2-6&).
Televisão Goíânia.... (Decreto
nc 62.379, de 11-3-68).
REDISTRIBUIÇAO DE PESSOAL Verificação dos. ociosos. (DEcreto
nv 62.362, de 7-3-68).
REGIMENTO r-: Gabinete do Ministro do Trabalho e Previdência So~
cíal , (DecretonQ 62.401" de 14 de
março de '1968) .
REGIMENTO DA' COMISSãO EXE"
CUTIVA DO 'SAL Aprovação.
(Decreto no 62.067, de5-1-6B).
REGIMENTO DO GABINETE DO
MINISTRO DA JUSTIÇA - Alteração dos arts. 2Q e 11. (Decreto
nc 62.165, de 23_1-68),
REGIMENTO DOS GABINETES cr. 'VIL E MILITAR DA PRESIDllNelA DA, REPúBLICA ~ Relações

Públicas _ Alteração dos arts. 3 9,
17 e 35, (Decreto no '62.119, de 15
de' janeiro de 1968).
'REG!IMENTOS INt'ERNOS --'- órgãos da Administração direta. (DecretonQ' 6?459, de 25-3-68) :
,REGISTRO DE CllDULAS DE CRllDITO RURAL - Livro 9Q • (Decreto nv 62.164, de 16-1-68).
REGISTRO DE IMÓVEIS - Cédulas
de Crédito Rural - Penalidades.
(Decreto ne 62.141, de lB--I-68).
REGULAMENTO DA DELEGAÇãO
DE GOMPETltNCIA :- Bubdelegação.(Decreto no 62.460, de 25 de
março de 1968).
REGULAMENTO DA DIRETORIA
DO SERVIÇO GEOGRAFICO Alteração - Art. 49. (Decreto número 62.237,. de 8-2-68),..
REGULAMENTO DA ESCOLA NAVAL DE GUERRA - Aprovação.
(Decreto no 62.162, de 22-1-68).
REGULAMENTO DA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL ,- Aprovação. (Decreto
nO 62.037, de 29-12-67),
REGULAMENTO DA PREVIDENCIA
SOCIAL - Alteração - Art. 252;
(Decieto no 62.159, de 19~1-6B).
-:- Alteração - Art. 2B7, § 19. (Deereto n Q 62.192, de 30-1-68) ;
REGULAMENTO DA REMlUNI'1RAÇãO DOS VEREADORES _ 1'0pulações , (Decreto no 62.142, de
18-1-68) .
'
REGULAMENTO DA SUDECO Aprovação. (Decreto nc 62.382, de
11-3-68).
REGULAMENTO DE MOVIMENTAÇãO DO' PESSOAL' DIPLOMáTI.co -, Alteração do ert. 16. (Deereto n Q62.154, de 19-1~6.8).
REGlTLAMENTO DE P~OMOÇÕES
- Graduados do Exército - Aprcvação.. (Decreto n Q62. 247·, de 8 de
fevereiro de 1968).
- Marinha. de Guerra - Alteração
dos arts. 40 e 41. (Decreto númeTO 62.289, de 21-2-fi8).
RElGULAMENTÓ DO AEROPõRTO
DO GALEÃO
Estruturação.
(Decrete
62.32\, de 29~2-68) ~
REGULAMENTO DO CõDIGO NA-.
CIONAL DE TRANSITO - Aprovacâc, (Decreto nQ ,62.127, de 16 de
janeiro,' de 1968).
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REGULAMENTO

DO
COMANDO
NAVAL DE LADARTO Aprovação. (Decreto 'ne 62.244, de 3 de
fevereiro de 1868).
REGULAMENTO
DO DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA - MJ. (Decreto nc 62.224, de 5-2-68).
REGULAMENTO DO EXltRCITO Estabelece "num'€ral;;âo.
(Decrete
nv 62.176, de 25-1-68).
REGULAMENTO DO QUADRO DE
OFICIAIS ENGENHEIROS - Aeronáutica. (Decreto nv 62.219, de
2-2-68l .
REGULAMENTO ·DO SISTEMA NACIONAL DE NUTROLOGIA Aprovacâo ; (Decreto· nv 62.292, de
22-2-68) .
REGULAMENTO
DO
TRAPEGO
MARíTIMO - Alteração dos artigos 371 e 491. (Decreto nc 62.179;
de 25-1-68).
REGULAMENTO GERAL DA SUDAM - Alteração - Arts. 19, 69;
12 13, 15, 16, 17, 20, 21, 37, 83. 106,
112 e 120. (Decreto nc ,62.235, de
7-2-68) ,
REGULAMENTO P'ARA O COMANDO NAVAL DE NATAL - Aprovacão. (Decreto nv 62.242, de 8-2--68).
REGULAMENTO PARA O CORPO
DE . OFICIAIS DA RESERVA DO
EnRCITü - Alteração - Artigos 49, 14, 16, 99 e 129. (Decreto
nv 62.217, de 2-2-68).
REGULAMENTO PARA O TRAFEGOMARíTIMO - Alteração õos
arts. 371 e 491. (Decreto nc 62,179,
de 25-1-68).
RELACóES PÚBLICAS - Presídéncía da República. (Decreto número
62.119, de 15-1-68).
RELATóRIOS - OIT - Convenção
- Unificação das disposições relatívas ao· preparo. (Decreto nc 6::'.152,
de 19-1-68).
RENDAS INTERNAS - Agentes Písoats - Locação. (Decreto nv 62.177,
de 25-1-68) .
RODOVIAS - Fínanc'amento externo - Grupo de Trabalho. (Decreto nc 62.303, de 22-2-68).

s
SALARIO-EDUCAÇAO ~ Aplicação
de recursos federais. (Decreto número 62.195, de 31-1-68).
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SALARIO MíNIMO Alteração.
(Decreto nv 62,4061, de 25-3-6B) '.
8ALARIOS Atualização monctaria - índices. t Decreto n9,62.095,
de 11-1-68).
Atualização monetária. (Decretei
nc 62.257, de 14-2-68) .
Atualização monetária. (Decreto
nv 62.381, de 11-3-68).
SEGUNDA CONFERENCIA DAS NAooas UNIDAS SõBRE COMER·
ClO E DESENVOLVIMENTO Comissão ínterminísteríal. - Alteração do art.· 39. (Decreto número 62.180, de 26-1-68).
SEGUROS OBRIGATóRIOS - Competência do CNSP para ftxaa- nevas
prazos. (Decreto nc ·62.447, de 21
de março de 1968).
SERVICO GEOGRÁFICO Diretorra ~~ Alteração do Regulamenta
- Art , 49. (Decreto no 62.237, de
8-2-68) ,
SERVIÇO NAC10NAL DE RECEN·
SEAMENTO - Reajuste de gratificações. (Decreto no 62.439, de 20
de março de 1968),·.
SERVIÇO NACIONAL RELEVANTE
,.- Fôrça Aérea Brasileira - Fôrça
Internacional de Emergência da
ONU - Congo . (Decreto n962.131,
de 16_1-68l.
- Fôrcaa Armadas Brasileiras - FÔi'ça rriteramencana de Paz - República Dcminícana. (Decreto núme1'0-'62.132, de 16-1-68).
SERVIÇO PORTUÁRIO - Emprêsas
concessionárias Prorrogação de
prazo. (Decreto nc 62.318, de 28 de
fevereiro de 1968).
SERV:DORES DA UNIAO Padrões, símbolos e retribuição - Novos valôrea. (Decreto nc 62.110, de
11-1-68l,
SINDICATOS - Concessão de licença ,.- Vinculação a entidades efltrangeiras.(Decreto nc 62.34.7, de
4-3-68) .
.
SISTEMA NACIONAL DE METRO-

LüGIA - Regulamento. (Decreto
no 62.292. de 22-2-68) .
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZôNIA -:.:.
Grupo .de Trabalho - Alteração do
art. 39. (Decreto nc 62.14.4, de 18
de janeiro de 1968) .
- . Estabelecimento de normas provteóslas , (Decreto nv 62.175. de
25-1-68) •

ATOS DO PODER iEXECUTIVo

614

-

Alteração do Regulamento Geral

_ Arts. 19, 69, 12, 13, 15, 16, 17,
20, 21, 37 33, 106, 112 e 120, (Decreto nv 62.235, de 7-2-68).

SUPEKNTEND]]:NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIãO CEN-

TRO-OESTE _ Regulamento. CDeereto ne 62.382, de 11-3-68).
- Implantação da autarquia. (Decreto nv 62.198, de 31-1-68).
SÚPERINTEND]]:NCIA DO DESE'N,VOLVIMENTO DO NORDES,!'E ~

Jsençâc Jaboatão.

Ancora- do Nardeste
(Decreto nc 62.020, de

29-12-67) .

-

Isenção - Oasparian Tecidos
Fortaleza. (Decreto nc 62.021, de
29-12-67) .

-

Isencão -

Flbrasa -

Baveux.

(Decreto nv 62.022, de 29-12-68) .:
- IPEBA - Isenções. (Decreto número 62.191, de 30-1-68).

....,.- Hídromecâníca de Vettori -

Isen-

-

Isenção - WoUf do Nordeste
Recife. (Decrete nv 62.4.58, de 20
de março de 1968).
- Isenção - Rodolfo G. Moraes
Fortaleza. (Decreto n 962.437, de 20
de março de 1968).
- Isenção - OELANESE - Salvador. (Decreto nc 62.'441, de 20 de
março de 1968).
- Isenção - CACIA - Maceió. (De~
ereto nc 62.442, de 20-3-68).
- Isenção - Indústría. de Azulejos
- Recife. (Decreto nc 62.443; de
20-3-63) .
- Isenção - Cotoníflcío Othon Bezerra de Mello - Recife. (Decreto
nv 42.'444, de 20-3-68).
- Isenção - SARABOR - Recife.
(Decreto nc 62.445, de 20-3-68).
SUPERINTEND]]:NCIA DO PLANO
DE VALORIZAÇÁO DA AMAZóNIA --:- Enquadramento - Retificação. (Decreto ns 62.34.0, de 1-3-68).
SUPERINTEND]]:NCIA
NACIONAL
DO ABASTECIMENTO - Classificação de cargos - Nível Superior.
(Decreto nc 62.358, de 6-3-68).
SUSPENSÁO DE FUNCIONAMENTO
- Instituto de Investigações Cientificas e Criminais Estado da
Guanabara. (Decreto nc ,62.258, de
14-2-68) •

ções. (Decretotnv 62,.199, de 31 de
janeiro de 1968).
- _Emprêsa Telefônica da Paraíba :Isenção. (Decreto nc 62.200, de 31
de janeiro de 19-6:8).
- Indústria de compensados - Bahia
- Isenções. roecreto cra 162.206, de
1-2-68) •
- Tecnomecãnica Norte - Isenções.
T
(Decreto nc 62.208, de 1-2-68).
TAXAS AEROPORTUÁRIAS - Re- Fábrica de Discos Rozenbüt. (Deceitas do Fundo Aeroviário. (Decreto nc 62.209, de 1-2-68).
creto TI9 62.105, de 11-1-68).
- Cortume Santa Maria - Isenções.
T]]:CNICO DE ADMINISTRAÇãO
(Decreto nv 62.210, de 1-2~68).
Alteração de série de classes
- Indústria e. Comércio de Couros
INPS. (Decreto no '62.285, de 20 ee
e Peles - Palmeira dos índios.
fevereiro de 19{i8).
(Decreto nv ,62.211, de 1-2-68).
TELECOMUNICAÇóES - TELEP'AR
- Indústria de Laticínios CILBA, de
- Isenção de Impostoso--. Paraná.
Itapetininga. (Decreto nv 62.212, de
(Lei nv 5.401, de 25-3-68).
1-2-68) •
TERRENO - Autorização para aqui- Area de atuacão do DNOCS ~ rncsição - Estrangeiro - EstarIa d-o
ereto TIl' 62.214; de 1~2--68).
Rio. (Decreto no '62.253, de 12 de
fevereiro de 1968).
- Fiação e 'Tecelagem Ribeirão Ribeirão - Isenções. (Decreto nú-. . - Autorização para aquisição - 'Es~
mero 62.228, de 6-2-68).
trangeiro -" Estado da Guanabara.
(Decreto nc 62.254, de 12~2-68).
-:- Hora Nort - Garanhuns - Isenções. (Decreto ns 62.229, de ,6 de
TERRITóRIO DO AMAPÁ - Altefevereiro de 1968).
ração de' classificação de cargos Nível Superior. (Deoreto tns 62.339,
' - Companhia Alagoana de Rações
de 1-3-68) .
Balanceadas .;.....' Maceió - Is mcões
Retificação de decreto. (DecreTERRITóRIO DE RORAIMA - Alto nc 62.230, de 6-:-2:-68).
teração de enquadramento - Me-
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dicina, Farmácia _ e Odontologia.
(Decreto nc 62.338, de 1-3-68).
TESOURO NACIONAL Normas
para a execução financeira. (Decrceo-nv 62.316, de 23-2-68).
TóXICOS -Fu:calizaçã'l em laboratórios. (Decreto no 62.391, de 12 de
março de 1968).

'UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPíRITO SANTO - Escola de Belas

TRABALHADORES
SINDICALIZADOS - Bôlsas de Estudo - Alteração do Decreto n 9 60 .168, de 1967
- Arts. 59, 69 e 79. (Decreto número 62.431, de 19-3-68).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO R.
G. DO SUL - Faculdade de Enge-

TRABALHO ----: Estatutos da Fundação Centro Nacional de Segurança,
Higiene e Medicina. (Decreto númeia 62.172, de 25-1-68).
TRAFEGO MARíTIMO - Regulamento - Alteração dos arts. 371 e
491. (Decreto nc 62.1~9, de 25-1-mn.
TRANSPORTES MARíTIMOS
'Western Geophysícal Co. or America - Autorização. (Decreto número 62,325, de 29-2-68).

UNIVERSIDADE

Artes - Enquadramento.· (Decrete
n9 62.327, de 1-3-68).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO R.
G. DO NORTE - nstrutuce.. (Decreto nv -62.091, de 9-1-68).

nharia de Operações - Caxias do
Sul. (Decreto n? 62.188, de 30 de
janeiro de 1968).

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMI-

NENSE Reestruturação; (Decreto ris 62.414, de 15~3-~8).
UNIVERSIDADE FEDERAL RUl~AL
DE PERNAMBUCO·- Quadro nmCo de Pessoal - -Retificação. (Decreto ne 62.415, de 15-3-68).
UNIVERSIDADE FEDERAL RURo\L
DO RIO GRANDE DO SUL -

QuadrolJnico de Pessoal. (Decreto- nc 62.143, de 18-1~68).

TRIBUNAL FEDERAL DE RECUR-

SOS - Abertura de crédito, (Decreto nv 62.473, de 27-3-68).
TRIGO -t- Diferenças de preços Recolhimento. (Decreto no 62.268,
de 15-2-,8).

UNIVERSIDADE

ENSINO

AGRí-

COLA - Transferência de estabelecimentos. (Decreto nv 62.178, de
25-1-08) .

Reitor - Retificação de enqüadramento, (Decreto nv 62.329, de
1-3-08) .

CATóLICA

DE

PERNAMBUCO Faculdade de
Filosofia _- Cursos de Psicologia e
Jornalismo. (Decreto nc 62.139, de
17-1-,8) .

UNIVERSIDADE CATóLICA DO R.

G. DO SUL - Faculdade de Medicina - Reconhecimento - Pelotas. (Decreto na 62.183, de 29 de
janeiro de 1968).

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BA-

HIA -

UNIVERSIDADE

-

li

F E D E R A L . DO

CEARA - Reestruturação. (Decreto n9 62.279, da 20-2-68).

Reestruturação.

nc 62.241, de 8-2-68).

(Decreto

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PA-

RAíBA - Redistribuição de cargos.
(Decreto no 62.328, de 1-3-68).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GO::AS - Faculdade de Medicina
- Reconhecimento. (Decreto núro 02.370. de 11-3-08) .
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MI-

NAS GERAIS - Nível Superior Classificação de cargos, (Decreto
nc 62.023, de 29-12-67).

UTILIDADE PüBLICA - Lar Escola da Divina Providência - Amparo. (Decreto nc 62.057, de 5· 'de
janeiro de 1968),
- Círculo de Trabalhadores Cristãos
de Vila Prudente - S. Paulo. (Deereto nc 62.058, de 5-1-68) .
- Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho ----: S. Paulo, (Decreto número 02.088. de 9-1-08).
- Santa Casa de Caridade da Guaranésía. (Decreto n 9 62 .098, de 11
de janeiro de 1968),
- Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. (Decreto nv 62.099, de 11
de janeiro de 1968) .
- província Brasileira da Congregação da Missão - Guanabara. (Deereto nc 62.100, de 11-1-68).
_ Ordem Auxiliadora das Senhoras
Evangélicas - São Paulo. (Deoreto nc 62.121, de 15-1.;.68).
- Faculdade de Servico Social
Campinas. (Decreto riv 62.133, de
10-1-08) .
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-

Purificação. (Decreto nv 62; 272, de
16-2-68) .

Sanatório Espírita Vicente de Pau-

la - Ribeirão Préto.(D-ecreto número 62.134, de 17-1-68).

-

_ Sociedade Feminina de Educação e

Assístêncía -

.Guanabara. (Decre-

to nv 62.135, de 17-1-68).

-

_

Liceu Salestann -

_

Salvador. (Da-

Associação de Caridade S. José
(Decreto n- 62.280,

- Nova Era.
de 20-2-68),

ereto n» 62.136, de 17-1-68),

Missão Salesíana de Mato Grosso
- campo Grande. (Decreto númeTO 62.137, de 17-1-68).

Associação Cultural Jtalo-Brasiletra - Santos. (Decreto n-. 62.277,
de 19-2-68).

....:...- Hospital N. S. do Rosário - Taperoá.. (Decreto no 62.291, de 21 de
fevereiro de 1968).

Mun-

-

Assistência à Juventude de Itapetininga Itapetínínga.. (Decreto
nc 62.295, de 22-2-68).

Irmandade da Sta.. Casa de Misericórdia _ Lorena . (Decreto nú-

-

Casa Providência Petrópolis.
(Decreto nv 62.346, de 4-3-68).

-

Inspetoria Madre Mazzarello Belo Horfzonte . (Decreto no 62.354,
de 6-3-68).

-

Irmandade de N. S. das Graças nv 62.355, de
Laje:;.
(Decrete
6-3-68) .

Fundação Divina Pastora -

do Nôvo. (Decreto nc 62.169, de 25
de janeiro de 1968).

mero 62.171, de 25-1-68).

-

Conferência do Apostolado Católico. (Decreto no 62.173, de 25 de
janeiro de 1968).

_

Colégio Cristo Rei. (Decreto número.62.182, de 29-1-68).

-

Associação. Jundiaiense de Pais e
Amigos dos Excepcionais. (Decreto. n- 62.190, de 30-1-68).

-

Associação Literária e Educativa
Santo André - São Paulo. (Decreto nv 62.359, de 7-3-68).

-

Associação dos Advogados de São
Paulo. (Decreto n« 62.213, de 1 de
fevereiro de 1968).

-

Movimento de Educação de Base
- Guanabara. (Decreto no 52.360,
de 7-3-68).

Legião Brasileira de Assistência -

-

Colégio aaicsteno Santa Rosa Niterói. (Decreto n'' 62.367, de 8
de março de 1968).

-

Macapá.. (Decreto no 62.240, de 8
de fevereiro de 1968).

-

- Asilo da V,-lhice N. S. Medianeira - Cachoeira do Sul. (Decreto
nc 62.368, de 8-3-68) .

Centro Social Stella Maris - Flortanópoüs. (Decreto nc 62.248, de
9-2-68).

-

Instituto N. S. da Glória -

- Ginásio Dom Bosco ----:- Araxá.
(Decreto ris 62.369, de 8-3-68).

Ma-

caé. (Decrete n- 62.249, de 9-2-68).

-

Casa dos Pobres S. João Batista
- Curitiba. (Decreto n'' 62.250, de
9-2-68),

-

Sociedade de Assistência e Cultura
Segrndo Coração de Jesus - Guanabara. (Decreto nv 62.375, de 11
de março de 1968) .

-

Sociedade Beneficente de Campo
Grande. (Decreto nv 62.262, de 14
de fevereiro de 1968).

-

Instituto Profissional Laura Vicunha Campos. (Decreto número 62.377, de 11-3-68).

;....,. Centro de Letras do Paraná
Curitiba, (Decreto nc 62.267, de 14
de fevereiro de 1968),.

-

Externato N. S. Auxiliadora
Belo Horizonte. (Decreto ne 62.378~
de 11-3-68).

Hospital Santa Catarina - Blumenau. (Decreto nc 62.271, de 16
de fevereiro de 1968).

-

Centro Espírita Humberto de Campos - Presidente Bernardes.(Deereto nc 62.397, de 14-3-68).

Santa Casa de Misericórdia de
Santo Amaro - Santo Amaro da

-

Banco de Olhos - íPõrto Alegre.
(Decreto nv 62.398. de 14-3-68).

-r-.

-
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-

santa Casa de Misericórdia
Maríngá..
(Decreto n g 62.399, de
14-3-68) .

-' Unificação Kardecísta
Ribeirão
Preto.
(Decreto nv 62.452, de
22-3-63) .

-

Associação das Obras Panovíanaa
de Assistência - Vltórla , (Decreto
nv 62.405, de 15-3-68).

-

Associação Barão' de Souza Queiroz - São Paulo. (Decreto no 62.454,
de 22-3-68).

-

Associação de Proteção à Maternidade e _à Infância - São José dos
Campos.
(Decreto nc 62.407, de
15-3-68) .

-

Sociedade de Beneficência Humboldt - Guanabara. (Decreto número 62.462, de 25-3-68).

-

-

Associação Assistencial N. S. do
Perpétuo Socorro do Jardim Paulistano - São Paulo. (Decreto nú..
mero 62.408, de 15-3-68).

Instituto S. José -'- São José dos
Campos. (Decreto nc
62.467, de
26-3-68) .

-

Fundação de Assistência Social de
(Decreto nc 62.409, de
Anápolis.
15-3-68) .

Colégio Sagrado Coração de Jesus
- Teresina. (Decreto n9 62.468, de
26-3-68) .

-

Fundação Casper Libero - São
Paulo. (Decreto nv 62.469, de 26
março de 1968).

-

-

Associação Caritativa dos Enfermeiros da Esperança - São Paulo.
(Decreto nc 62.419, de 18-3-68).
- Externato Santa Teresinha. (Decreto nv 62.420, de 1~-3-68).

-

Maternidade do Povo - Belém.
(Decrete nQ 62.435, de 20-3-68)'.

-

Escola Normal e Ginásio N. S. das
Graças - Patos de Minas. (Decreto n° 62.449, de 2-1-68).

-

Serviço 'Paroquial de Assistência Taubaté. (Decreto nc 62.450, de
21-3-68) .

-

Patronato e Ginásio Jndustrtal
Madre Mazzarello - Ribeirão Prêto.
(Decreto llQ 62.451, de 22-3-68).

de

v
VEREADORES - Remuneração
Regulamento. (Decreto nP 62.142.
de 18-1-68).

x
XISTO GRAFITOSO - Lavra - Caducidade. (Decreto no 62.052, de
5-1-68) .

z
ZONA FRANCA DE MANAUS
Alteração' de Regulamento - Art. 14
(Decreto nc 62.281, de 2o--2~68).
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Págs.

62 .489 ~ Decreto de 1 de abril
de 1968 _ Declara de utilidade
pública
o
"Serviço Social

4

62.494 - Decreto de 1 de abril
de 1968 Dispõe sôbre a
cessão de área sob a jurfsdiçâo do Ministério da Aeronáutica, para instalação de uma
subestacâc transformadora da
Light Serviços de Eletricidade
S.A. - Publicado no D.O. de
2 de abril de 19058 ....

8

62.495 - Decreto de 10 de abril
de 1968 - Dispõe sôbte a elassufoaçâo dcs órgãos de deliberação coletiva que menciona
- Publicado no D.o. de 3 de
abril dê 1968

8

3

62.49·6 _ Decreto de 19 de abril
de 1968 - Aprova aditamento
à Ata de Constituição da Com:
panhía Docas do Pará, para
o fim de incluir o al'tigo2.6 de
seus Estatutos S .claís - Publi'cado h o D .O .de 3 de abril
de 1968

9

4

62.497- - Decreto de 19 de abril
de 19'58. - Aprova o Regulamento para o exercício da
profissão de estatístico - Publicado no D.O, de 5 de abrfl
de 19S8 ................•....

9

Nessa Senhora Medianeira de
Tôdas as Graças", cem sede
em Curitiba; Estado do Paraná
- Publicado no Is.O, de 4 de
abril de 1968

3

62.490 - Decreto de 1 de abril
de 19-68 Declara de utilidade pública a "Associação de
Proteção à Maternidade e à

Infância" com sede em Antonina, Estado do Paraná - Pu":"
blícado no D.O. de 4 de abril
de 1968

3

62.491 - Decreto de 1 de abril
de . 19-68 Declara príorftá-

Tia ao desenvolvimento do
Nordeste, para, efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, neste des-

critos . e consignados a

prêsa

"Píaçâo

~ordeste

Mícrolite

em-

do

Ltda . ", de .Jaboatâo

~ Publicado no D,O.
de 4 de abril de 19138 ..... .'..

'"(iPe.)

62.492 -'- Decreto de 1 de abril
de 1!MB - Incorpora à Universidade do Maranhão a Faculdade de Ciências Econômicas - Publicado 'na D,a. de
2' de abril de. 1968..........
Decreto de 1 de abril'
de 1968 :.-.. Aprova o Plano de

62.4i!'3 -

Págs.
Reestruturação, da Universlda de Federal de Pernambuco
- Publicado no D.a. de 2 de
abril de 1968

62.498 - Decretoide 19 de abril
de 1968 ,- Autoriza o runcto-
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Póas,

namento dá Faculdade de Medicina de Itajubá ' - MG. Publicado no D.o; de 8 de
abril de 1968 .... .'
...... ...

·20

62.'499 - Decreto de l<:'de abril
de 1968 - Declara de utilidade pública a "Obra de Assistência Social São João Fran-

cisco Regis", com

sede

1~68

em

Belo Horiz:mte, Estado de M'i-"
nas Gel'ais- Publicado -no'
Ir.O, de 8 de abril de 19·68 ..

20

62.'500 - Decreto de 19 de abril
de 19-6'8 Declara de utmdade .pública a '~'''Banta C-asa'
de Misericórdia de _ Araçá-

tuba",

com

20

õ2 .soi -,- Decreto de í9 de abril
de. 1968 - Declara. de utilidade
'pública o "Pontifício Instituto

das Missões ....:.... PIME", com
sede em São Paulo, EStado de
São Paulo
D.a~de

Publicado 'nó

'4 de abril de. 1968

62.502 ~ Decreto de 8 de abril
de' 1968 - Provê sôbre a criação p.e~mp3torias Seccionais
do -Enzino 'Secundário em Santo Angelo' e ,. em Rosário do
Sul 'e dá' outras providências
- Publicado no o.o,, de 9 de
abril de 1968
:
62.:503 - Decreto de 8,de abril
de 1968 -·Declara de, mterêsse ,social, para fins de ,desaproprfação, imóvel rural situadó rio Município de SãO'
Francisco de Assis,' no Estado
do' Rio Grande do Sul - Pu:'"
blicado no' »o. de 9 de abrtl
de" 19'58
6'2.'é04 - .Decreto de 8 de abril
de' 19'58- Regulamenta o ,arLig-o 65 da Lei número' 4.504,
de 30' de novembro de'1964, 'o
artigo 11' e' 'parágrafos do-De-:
creto-Iéí n9',57, 'de '18, de .-DO':'·
vembro de' '19-S'6;. edá -outras
provídéncías '"""-'-Publicado' no
D.Q, .de 9 de abril de 1'968:..
62.-505,'''---- Decreto de "8';ti'e abtlr
de' 1958' - Prorroga pof':sels'

24

62.506 - .Decreto de 8 de abrtl
de 1968 . .:. . . . . Declara de utilidade
pública a "Ação Social Paróquia de Del Castdllo", com
sede no Estado da Ouanabara
- Publicado no D.o.' de 15 de
abril de 1968 ....-. . . . . . . . . .

24

62. '5Q7 -:::-:- Decreto de 8 de abril
.. de' 19t18' ~ néclá.f·a:
utilidade
'pública 'o "Servíço Social da
Indústria' do Papel, Papelão e
Cortiça do Estado de S. Paulo
- SEPl<.GO", e-m sede em São
Paulo.. Estado-deBâo Paulo --'----'
Publicado no D.O. de 15 de
abril de 19:5-8
'.:.

24

62. 'S08 _ Decreto de 8 .de abril
de 19'68 - Declara de, utilidade
pública a "Federaçâo de: Obras
Sociais", com sede em, São
Paulo, Estado de São Paulo Publicado', no D.a. de 15 de
abril de 1968, .' -: " . . . . . . . . . . . .

24

62.509 - Decret-o dê 8 de annl
de 19,68. Dispõe .sôbi'e os
índices de" .atuaüsacão monetária dos salários dos últimos
24, (vinte e quatro} meses, na
forma estabelecida no Deereto-lei no 15, .de 29 de, julho
de-19'66e dá outras providências - Publicado no IJ,.o, de
9 de abril. de 1968 ., ;........

25

de,

sede em' Araçá-

tuba, Estado de São Paulo
Publicado no D.O. de 8 de
"a,bi'i1 de 1968 ...'.
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(6) meses o prazo de que trata
o' art. 115, do Decreto 60,597,
de 19 de abril de HJ67 - Publicado no tso, de-g e retiflcado no de 16 de ahr il ' de

21

21

21

:!2

62.510 .-,-,- Decreto de . 9 de abril
de 1968 ..:...., Declara' de utilidad-e
pública .a, "Congregação Mis-

síonárta

Redentorista",

com

'sede em Pôrto Alegre, Es'ta'do
dó Rio .Grande do sul -, Publicado no "D~Ó. "de 10 de abril
de 1968 ... .-.. : ....'." ..'.-. .

25

62.-511 ,. .---;- 'Dacretode 9 déàbril,
de JS68 .----::'" F,ixaa' nova Estrutura' .da. Uníversldade ,Frúierai
Rural do Rio, Grande do Sul
e . dá outras', providências .---::
Publicado íw·"-D.O'. -de: 10. 'ae'
abril de' 19'68

25
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62.!Y12 .,....,--,. Decreto ,de,g, de abril

de 1968 ,~I)lspõe sôbr~ rnedi~
das, para vapltcação cdo regime
de 'tempo, integral e dedicação exclusiva, no exercício financeiro de 1968, e, dá outras
providências Publicado' nq
D.Q. de ,15 e retificado no de.'
19 de abril de;,19S8
"..
62.513 - Decretoide ~ de abrU
de 19:68 - Declara de ínterêsse
social para' Uns de: desapropriação, a .área de 8.000hec~
bares, integrante da "Fazenda
Plórída" situada no -Mumcí-.
pio de São Nícolau,: Estado do'
Rio Gra·ridedoSul - Publí-.
cado no ·D.a. de '10 de abril
de 1S:68 .. :
:
:.......
62.514 --:7 Decreto de 9. de abril
de 1968 - .Delega - competência ao Ministro 'da Indústria
e do Comércio para autorizar
o funcionamento e aprovar os
estatutos..-sociaís da.3 sociedad-es. de segures ---,---- '. Publicad-o
no D.a. de lü-de. abril de 1963
62.5-15 ..:...- Decreto de 9 de abril
de 19'68 Declara:' de ínterêsse social para fins de desaproprracâo, imóvel rural situado no Município de Espumoso,
no 'Estado do 'RiJ Grande- do
Sul. .-----'" .Publícado no D.o, de
10 d;é abril de' 19-68

dro único' de, Pessoal da Universidade Federal de Santa
Maria, -Publicado no D.o.
de 24 e retificado nade :30 de
abril de 1$68
,._.
. . . . ..

32

28

62.519 - ' Decreto de 9 ~d-eabri1
de 19;58 ----' Dispõe sôbre a mudanca' de. nome do COlégio
Agr-í601a de Passo Funda e dá
outras providências -Publi,..
cado no D.O. de 15' de abril de
1U8

U

29

$2.520 ,----- Decreto de 10. de abril
de 1868 - Aútorizà o SéVIÇb.
de Patrtmônío dá União a.
aceitar a doação de uni ter~
reno feita pela Municipalidade
de Santos,' SP., para. o 'fim de
acrescer' a área: atual ocupada
pelo Grupamenot de Fuzileiros
Navais de Santos,' no mesmo
Estado Publicado n-o D'O,
de 15 de abril de 1868
,.

33

62.'52-1 - n'ecreto de 15 de abrIl
de 1958 --Promulga o Acôrdo
para a Cooperação na rljtüízacão da Energia Nuclea:l'p::u'-a
Fins Pacíficos, com Portugal
Publicado no D.O.. de Hi
de abril de 18-68

33

62'.5,22 ~ Decl:éto de 15 de abril
de 19·68 - Acrescenta díspoaí'Uvas ao Cerimonial da Marinha do Brastl, aprovado pel-o
Decreto nv 43.80'7, de 27 de
maio de 1958 - Publicado no
oo. de 16 de a-brilde 1968

37.

62.5,23 - Decreto de 16 de abrrl
de 1968 - Declara de utihda de pública, a "Associaçã-o
Santa Isabel das Senhoras de
Caridade de Ilhéus", crm sede
em' Ilhéus, Estado da Bahia Publicado' no .Ir.O, de 19 de
abril de 1968 ..•..............

37

6-2.524. - r>ecreto de 16 de abril
de 1968 ,----- Declara' deutilidade pública .0 "Serviço de
Orrantaçâo da Famtlia't-v com
sede em' São, Paulo, Estado de
São Paulo
Publicado no
D.a. de 19 de_ abril de 1%8

37

30

30

62.516 ....:.... Decreto de' .9' de abril
de 19,68 - Declara prforltárta
ao desenvolvimento do Nordeste" pa-ra efeito de isenção
de Impostos e taxasvfederaía,
a importação de equipamentos
novos, neste descritos e .consig-.

nados

ã

emprêsa. "S.A. jalacâo

Bcrbcrema", de 'Natal (RN)·--':'
.Publicado noD.o. de 15 e, retificado rio de 18 de abril de
1968

31

6Z-!517 - Decreto de 9 de abril
de 18'68 ~ Dispõe sôbre oeríquadramento de. servidores- d::>
Mínístérto I da Educação e Cultura e. dá .outras provídêncías
- PublicádovnoTi.O. de 24 de
abril .de 'ÜJ?l;S ,.,.'
'.,

31

62.518, ~;Dgcreto,:de,"9 de abrâl
de 19E8~ ~ Dispõe sôbre. o Qua-

Decreto de 16 de' abril
de 1968 - . Declara. de utilrdade. públ-icao "Hospital dcs
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P-obres", com-.sede _em .São,
Borja, Estado do Rio Grande'
do Sul ,-Publicado noL>'.O,
de 19. de abril de 1968 .:....

'37

62.52,6 -:- Decreto de _16 de abrn

de UMS Declara de utílí-.
dade pública a "Liga Cachoeírellse Contra a _Tuberculose",
com sede. em" Cachceíra" do
'Sul, 'Estadodo'Rio' Grande do
Sul ---.:... Publicado no D.D.", de
19 de abril "de 1968 .....
62. '527 - Decreto de 16 de abril
de ,1968 - Declara de uülídade .'pública a "Casa de .Nazaré", com, sede
Araxá,Es-.
tado de- Minas. Ceraís- . . . . ,. . Publicado. noD.O .. de 19 de abril
de 1968
62.528, - Decreto de 16 de .abrfl
de 19"68 - Declara de utilidade pública a "Associação
Brasileira para o Desenvclví-.
menta das Indústrias de',Bas.e"
com sede em São Paulo, ,E$-'
tado de São Paulo . .,. . . . Publicado no D .0.. de 19 de abril
de 1968 '
"
,........

38

em

62.529 ~ Decreto de 16 de' abril
de 19-·58 - Autoriza o Ministro .das Minas e Energia a ínstdtuir Comissão ,'Especial de
Alto' Nível, com a' atribuícão
de rever e atualizar o Código
de Aguas - Publicado -no D.a.
de 18 de abril, de 19-5l:l

a8

38

38

62.530 _~ Decreto' de 1,6' de abril
de '1968 - Concede permissão
à S:A. I.R.'F: Matarazzo (Si)..:..
cíedade Anônima Indúatrias
iF . Matarazzo) , 'com fábrica de
Papel e Papelão Belezinhov na
'Capital devôâo Paulo; à Rua
Jntendêncía' n'? 177, para Yunelonar com seu setor de 'pu-

"rífícaçâo

e

62.'531"':"'- Decreto de 16 'de,àhrll

de 19'68 ..:...-, Outorga.v.concessão a Rádio, ,Jornal de 'Bauru
t.tde.., para. estabelecer' uma

39'

62.532>·:.---- Decreto del6 de abril'
de 1968 -',-Institui bôlsas de
alimentação e dá outras providências - Publicado no D.O.
de 16 e retificado no de 19
de'abril de'W6's,
:
.,

40

62.533 -.;... Decreto de 16 de abril
de 1968 '_. Declara prforttárta
ao 'desenvolvimento 'do Nor-"
deste, para, ererto .de' .ísençâo
de impostos 'e taxasi federa.is,
a Imoortacão de "equipamento
nõvo; neste descrito e consignado à emprêsa "Companhia:
Industrial de Cerâmica ÇINGElRA". déSanta Rita (Pb.)
- Publicado no,D.O. deIS -de
abri]' de 19138
::
,

40

€2.534 ----:- Decreto de 16 de abril
de 19'68 -r- Aprova; em. caráter- provisório, a, estrutura
báalóa do Serviço Nacional' de
Telex e dá outras . providênciaS- Publicado no ·D.O.de
17e retificado no de 23 de
abril de 1968
,......

41

62.'535 - Decreto de 16 de abril
de 19-58 - Altera a tabela de
funções gratificadas do. Serviço
Na-cional de Telex do -roéna-ta-:
menta dos Correios e 'I'elégratf03 -.:...·Püblicado ri") D.a.de
17:e r,e~ificado' no de 23, de
abril de 19,68

42

62.5,36 -.;... Decreto d'8-16 de -abrál
de 1968 - 'Dispõe aôbre a sítuacãncdas 'Itesoura.nas junto'
a órgãos aduaneiros e dá, outras providências - Publicado
noD.O.de 1'( .de abril-de 1968 ~3

alvejamento, .ín-.

cluídas as operações, químicas
própria-mente ditas e a de supervisãoe manutenção, aos
domingos e nos feriados civis'
e rehgf csos Publicado no
D.0. de 19 de abril de 1968"..

estação de raerodtrusào' sonora
na cidade de Bauru; Estado 'de
São Paulo . ." Publicado' no
D.Q'. cl:e17'de'abriIde 19,$8'

39

62.'5'37 - Decreto de 16 de abril
de' ,1968 , - Transfere de Govêmc do .Estado .cdo Paraná
para a .Companhia. Paranaense
de, Energia Elétrica a .concessão' .para produzir, transmitir
e distribuir energta-elétríca no
distrito-sede.o.do munícípío . de
'Mangu~irÍ!1ha,: Estado. do -Pa-.
raná ---o:- Publícado." no »:.'1: ,d~
22 de 'abril de 1968 ...... '...

44
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62- .538,.:77"'. peH·~t.o,de, ,16, de ~b~'i~
de 1968' ~ Out.Grgá, à, Centrais
ElétriC-fls de: Minas .Geraís·:S·}A.;;
concessão par'a .distribuir' energía elétrica' no distrito de
rmoé, ..mnnícíoío 'de, Caratinga,
Estado de Minas Gerais, ' Públícado.r no 1),0. de 22 .de
a,;bril de 1968, .. , .... ,.:,... ;..

Minas Gerais. S.A.,'·a lavrar
bauxitatno . :município·. de Ba:-'
rão
Cocais, .Estado 'de.Mi~:
nas Gerais ':...:... Publicado, no,
D.O. de '22 de abrtl de W68

de

44

62.539 ~,Decreto de.. :1.6 ,ele abril
de 1968 - Declara a cessa:"
cão da explcraçâr, dos serví-.
ços de. -energta elétrica pela
Emprêsa Fôrça e Luz de ·Do-;
res do Paraíbuna no distrito
de .Dores de ..P araibuna, .mum-

cípiocde Santos Dumont.cEs-.
tado de, Minas Geraís.coutorga
concessão à Centrais Elétrtcas
de 'Minas, Gerais, S. A. no vdís-,
trtto vde Dores de Paraibuna,
municjplo de, Santos Dumont,
:E$tado de Minas Gerais' _
Publicado no D.o. de 22 de abril
de 1968 . .'
;.

45

62.540 , - Decreto de 16 . .de abril
de 196-8 , - Autoriza Alumínio
Minas Gerais S.A. a lavrar
bauxita, -no município de Po-.
ços de, Caldas, 'Estado de Minas G 7r a ls -:- Puplícado. no
o.o, de 22 de abril de 1968

45

6'2.54:1 _ Decreto de ,.16 de abril
de .196-8 -----, Declara, a, cessaçân.fía exploração dos serviços
CLe energtavelétrica "pela Prefeitura Muntcípal de .Frutal no
distrito de Frutal, munícípío.de
Frutal, Estado de vMipas Gé:,,:
raís e outorga concessão, à
Centrais Elétricas de" Minas
Ceraís. S.A. no município: 'de'
Frutal, .Estado de Minas. Geraís e' .dá. outras providências- PUblicado nO:"DD. de 2-2 de
abril e .retíficadc no de 2 .de
maio de, 1~68,.
,47
62.'542 - Decreto de 1-5 'de. abril
de 1968 ----:- Autorfaa.va Companhia Paulista .de cvnneração .a
lavrar leucofilito,nomunicí-'
'pie>' .de .rteoeva, Estado' de-São.
Paulo-: Publicado 'no D.O. de
22 de abril 'de 19.68 '~'.'.... ;'.:.:,

62. ~~3 ~ ':Deçl'eto" 'de, }S' deabr~l
de 19,68' '-' 'AtltO~iza' '.AJp.m.íp.id

47

4~

62 .544, ~ Decreto .de 16 de abril.
de 1968 ...,-' Declarac. a .cessa-.
ção da exploração dos serviços
de energia elétrica pela: Prefeítura Municipal de Conceição
das Alagoas .no município de
Conceição das Alagoas, J~:stl1do
de' Minas Gerais, outorga concessão à Centrais Elétricas de
Minas Gerais S.A. no município de Conceição 'das Ala:..:
goas, Estado". de Minas. Geraíse dá outras providências
Publicado no D.b. dé22' de
april de 19-68
',"

49

62.54'5- ----'---- Decreto de' '1·5 de abril
de 1968, -i-vTransfere da In....
dústria de Luz e Fôrça de Limoeiro Ltda'. para: a Companhia de Eletricidade .de Per':"
nambuco: OELPE, ascort~
cessões para distribuir energia
elétrica n-s municípios de
Cumaru e Passíra, Estado de'
Pernambuco _ Publicado no
D.C? de'22cie abril d·e 19:68 ..
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62.546 .~. Decreto de 16 de aorn :
de 1968":':':· Transfere da Prefeitura Municipal .de ·Rio Espera para ..a . Centrais Elét,ri_
cas de Minas Gerais S. A.,
concessão' para dístribulr: ener.gia elétrica no distrito .de .Rio.
Espera, município' de Rio Es-,
pera, Estado.vde ..Minas -Geraís
e dá outras providências .--';Publícado v.no D.O,· de 22 .de
abril de 1~68., ... ~ ... , .. : ..."..

51

6,2.547 ',- Decreto de 16' deabi.·i1
de 1968 -«. Concede à '.sociedade City .or San Paulo jmprovements jmd Freehold Land
Company Límíted 'autorização
para continuar a fu"ncionar -na
República: Federativa 'do,Brasll~
- Publióadc mc D.O~ de '23 de'
abril de 1968
.~. ;'...
51
62.'54'8-:- Decreto de 'l~. de abril
de, 1~-B8 .....:. ,:Fixa,' nôvo valor
tributável, pará': os prcdutos da
posição', 24:. 02, inciso 2' 'da' ta":
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beIS>:anexa::"':l:t0 ,pe-creto número
61.'514~ de 12"".:.cle outubro de

196,!_·_:-,--:".)5Y.í?~}i;~çn~-no D.O. de
," ._ ....".....
62.'54g"1"~ D~creti'-:-cie 16 de abril
de :j968 -':i.\ A,úto-Hia o··servlçO'
do -Pabrímõnio: .da União a
aceitar a,' .dcaçãe do.cterreno18d~'_q,blit~de"'1968

de

51·

cessão para distribuir .. energia' elétrica' no munícípío de
Lagoa . do

que: menctoria.; sitúadóa no. Mu-

52

de ,,196g<::~_, . : :Oisppt;,:-~s6bEe- provi-

:?2

1968;':.--:'·'~\'·,·. :.;.:

.....

52

.e ',fet,iad(l~s;::!Jcivis .

~.

religiqs'O~,' à':em,prêsa:,"'lnctú'stria
QU1nüca'L,~e "·'Slnte.ses.:·. .'& F'er-

mehta;ç():2s'E;';~.:/'~~'-çiã~de'de'
campos,',Esta,d?d6'-Ri?'..:'de-Ja:'"
neíf'o ~~Púhl:iG·ado.. no'·'D.o-.'de
53
23 de abl'it-'dé:?9:~8·~i;~~:~... .-~:
62.554' - Decreto .de''16 de abril
de 19fÜr· ·~~'b'ecla.t-á~;"~tle':' utili':"
dade 'P'UbÍi{:l:f:, ;p::i1;a. fii;1s:'~'-de

constifuíçãojtíe . s'é~v.idão', .admimstranva, -umar-faíxa. de 'terra
destinada" â ~:passâg!ém"da"Hhha
de :-tl'~SmiSsãp: que.ise 'e§tended,,:'d,esdé> a',,'.-tts1na:".'Rilo ·'Pe,,:,
eamtanaté- .i'.,,::rt&m'e'_'l',lnúmero'
16-A, .rda- linha. .exísêênte-c entre·: ytgáPio....e .~a!lt3: .,,;,ç.eçí1ia..
no' :lliuniéiJ?k;";d~~"p,~i:'a;G)i?E,Stadgdq .Rló'..i;i:e.' 'J:áneir,o~ '""'7':P tl ,,",

'h1i,c~,do' ,::?-.o ',~ ..0".. :.;~' ~ft{;'~~:am:g
de 1968

..

mcípío. de Afogados da Ingazeíra, Estado de Pernambuco
- Publicado no D·.O: de' 23 'de
abril' de .1968
'56

16

de . ,)9'68,,7-; .:.Re.ti,fi~~,::.a" tabela
anexa' ao" pecr-eto n?",61.38,9,
de 20çti "s~ternqw~·R,ev'\1,96'7.~-:
Publicado nõ ".'D:O,.·' de-':22: ue
abrU·;g,,~ 1$68'
...~ ,"~"'.;
62 .'5'53':,~ ne.crê·to'de, j~, de. abril
de 19·~8 .."?:' pi:mçé,qe' ·p.ehnissão
permaiien te: p~'r,3:':'b,'~ ~~14al·.;em
dom~go~

55

62,557,,---,.. Decreto de 16.de abril
de .1988 - Outorga' a' CompanhiavdevEletrácidade de . Per-.
nambuco concessão para dis-

tribuir energia elétrfea .no mu-

cíonace' -dá outràs- 'providências'
>--- Publicado "no ::D.O;:'Joe 22 de

ebrnue

62. 55'8 -L'Decreto 'de 16' de abrir
de 1968 ..;...... Autorizá a 'Ccrnpanhla 'Paufísta de Fôrça e Luz
a 'construír- um ramal de linha
de transmissão" -. e . 'dá outras
providências ~ Publicado
»o. de)3 de abril. de 19'?8,..

54

no

no:Minisp~;nY?:;;4~_'Fªit,~da' --;-'
PucUcaq,cr 'lvi Dia.:: dt(J1, e .retdfícado ' no" de '23' 'dE\ ~atirilde

62.'552,,-'- Jj·ecrét:i>. ~deii6: de ab~íl

de

D.O. de 23 de .abril de 196~,..

meilfo:":de': s~nti:úi;-','ep'("'c'C?missão

1968 .. _ ~
,'.. ';:'?":':.;':,'..",
62. 55i:'~; Decre'to"de--'·16':·de ·abl:n',
de-l~i38 ..:.::...., "AU'toi'iza'" avcessâo
graturb~>".~é .teriello:"q~'ê';.men-

OUl'O', , zstedo

Pernambuco • ..:....,. .' Publicado nç

votupoTqhga.,· 'Es-

tado, de;':'Sáo:,PfI,uio: ~",·P.ubli
cado:'-llo::D.o,:de- 1'8 der.abrü. de
1968,", "'~"',,:. '-~:::~i:::'::.;\':",:- d r-'. .
62.550,'~·Decreto de,'lrJ,'de abril

para- 9: cómpanhia, de,Eletl'i-:-:'

cidade de Pernambuco', 'a 'con-

',,'o

niCíplÇl>. de
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62 .555'~ Decreto-ide .Í6de abrrf
de 1968' --.:.... Transfere do :De-partarúento,
'Aguase En"er:--,
gía .do Esta~o' de' Pernambuco

62.5'58 .: Decreto de
de abrÚ
de .1968 ,-";- Autoriza a Campa';'
nhia Luz, e .lfôrça Santa Cruz
à construir subestação -,',Pu;,
bücado no' D.O. de 23 de abril
de 1968
..

56

62.'559,·....,.--, Decreto 'de -16 .de abril
de 1968 .~ Transfere, funções
gratificadas .~ Publicado no
D.O. 'de, 19 de.iabrrl-de 19'6~ ..'

56

62.'5'60 - Decreto de 16. de abril
de '1968 ~ 'I'ransfere :funções
gratificadas Publicado riu
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cede' em 'Passo 'Fundo, Estado
d -;. .Rio Grande do' SUl -'- 'Publicado no D.O. de 24 de, abril
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62.-571 --.--;-. , Decreto -de ,19, de abril
de 'ls'M - Delega." competência aos Ministros dctInterror,
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no. Estado ,51e ,.São Pau,lo
Publicado noD.O. de 23.: de
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30 de abril de 1968 ..... ,. ::....

{I4

62.582,- Decreto de 22 de' abril
de 1968 'I'ranatere função
gratificada
Publicado. no.
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Estero 'Gie -

S.ifl.A. autort-

zação "para continuar" a
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de 1968·,,'----:--, Concede .reconhectmenta a.. cursos da Faculdade que indica
;Publicado no
D.O: de 26. de. abríl, de .,1968. 66

62.593- -Decreto-de 24·de abril
de 1968 ',:",- Fixá' a distrlbuiçâo:
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26 de abril. de 1968 ...

77

62.605· - Decreto de 25 de abril
de 1968 - Provê sôbre OS sistemas educacionais nos Territórios Federais e .dá 'outras
providências ·~Pub1icadj no
D.O; de se dé abril de ,1968

7'7

1968 (Supl.) .. . • . . . .• . .. . . . . .
71
62.'597'- Decreto de 24 de 'abril
de 1968.- Retifica 6 artiao 1Q
6-2. '60,6 - Decreto de 25' de abril
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de Eletricidade Val~ .Parana-.
panen1a,l~.A:. a construtr üntia
de transmjssâo - Publicado,n9
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aceitar a. doação' do
terreno
que
menciona, situado . no
Município de' 'Santa Cruz" das
Palmeiras, Estado de
Sá'6
Paulo.' - Publicado no D .,a.'
de 6' de maio de'. 1968 ...... '.

82

90

82.$36 - Decreto de 30 .de abril
de '196'8 --'------'Acrescenta .:pará-:grafo aovart . 19 'do Decr,~to'

88

'0

88

88

u.o.

€2,628 - ' Decreto de '30'déabr!-l
de 1968 _- Delega 'competência: ao 'Mmístro de Estado' das
Minas e ::s-nel'l;i'a - edá',_ outras
providências. -r. Publicado no
D;:'O. 'de 2 de matcüe 1968
62. H2'9 -IJeci'eto 'de 30 de 'ábrtl
de' 1968 ,.--- "Autoriza' a Rêde
Ferrovrárla.. ;FêdétaÍ S" A. a
ced,~r,beris-dEf. sua proprtería..
de' e' dá outras' prõvídêncías , '----e.
Publicado no zi. :(iY, de ,2 de"
maio de-1968<' .. ';'.'.'.-..-.'..' .. '.,.'

D:

n« ~2~320,'dé 28 .de revéretro
de 1968. --=- Publicado nd-D: O.'
de"Sr,-. de •'maio'
de' 1 968 _
'
,

90

62.f3;37:-'--'-' Decreto-de ,30 de abrrl.
de 1968"-'--'- Revoga o ,.. Decreto
nv 61. 073, de 26, de 'julho' de

93
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Péçs,
19tn.~e,dá·:'outras

-

pllovidência5.
Publicado no D. ,'-O:,:,dei' 6

de .maio-rde ',:19,68 .....: ;.:,:';:~., -.. •

9-3

62',638 ~ Decretp!de 30:de:;'âiJril
,Qe19-63 -,-"- Declara a;. cessaçãq

.r.

de

da exploração dos serviços
(lnergja, .elétrtca, :pela_.~ Prefeí-,
tura, ,Municipal-, de': Campina
Grande ,no _distrit07'sede_'do'

munícjpío 'de Campina. <'Grau.:'
de"Estado·d-a,Paraiba e autor':':'
ga ;.Gol1cessáo:.a-CompaJ11J.,ii de'
Eletricidade ' da ,Bor~oremG.
no ,..dtstríto-sede ,_~o_; muniei..:'
píu-de "Càmpíná ' Grande E3tadodà:';FaTaUJa." ~;; Publicado

IJ,,·Q-.

no

de' '6 de vrnãíc-

(Rio "Graride d~. '~orte,:,' -'PU.:.
blicado n<)"D'. O': de ~3 de maio

de

1968./::·:
':
:'
:::>:.:
62.63'9:........,. Decreto õe.ca de abril
de )9;6~ '-;- Outorga concessão
à 'J;"V ~Educadora de Ponta
Grossa Ltda., para estabelecer
uLua: -eetação. dé :l'adioctifusãô
deson,s ecimagens- (televísâória cidade de Ponta Grossà{
'Estado do Paraná.' '':'''';'' PUbli~
cado mo- D. O. de 6 da- màdó
de ~968 " ' '
:
~:.
62
- Decreto .õc-an de abril
de .196-8 -,:-,-' Autoriza0' Serviço'
do .Patrimônio da União a

93

-,:-,-.Decreto de

94

62'.€~.-\ Decreto de"'2 d?m,ÚO
de 1968 - Declara de utilida;.:
de ,pública, para fins de desapropriação, em favor da 'Com:panhia Vale do Ri~J .Doce·;·'a
areade. terra, que menciona. -:Publicado. no ,.D;Q,'. de 6, de
maio. de 19--68
',
:;,...
62. 643 ~:Decreto :'dé '2'de'~aio
de 19,68,,~ Autoriza e~tr,angeI~
T03

a:

1968 . .

Instrução

,

, .. .

lQl

'~Almirante;wanden

kolk" "na Estrutura Orgânica

do 'Ministério da 'Marinha.

Publicado no ,D. Ó. de 6' de
maio de 1968' '...'....
62..649 -t- Decreto de ,3 de maio
de 196,8- Inclui o. Centro .de

<:. "".' ...:;

95

103

Instrução "Almirante 'I'aman-.
daré" na
Estrutura Orgâní.. .
ca do Mtnístérto 'da 'IvÍariIiha.

-

95

'subtícaoc joo D., O.,~e, '6
de maio 'de 1968
:.... 103
,6,2.6'50 ~ Decreto-de 3 de maio
de 1968 ~ 'Incluí: o Depósito
de Sobressalentes para Navíós,
na Estruturá Orgâmca' do ,Minístério da Marinha. -r- Publicaq,o .rió D."C-?, de ,6 de' mato
de

95

ádquírtr, em transferên-

cia .de ,,?f?~ap1en~q. f.ração Ideal
de terreno de ma-rinha, no,}i:s'-tado da Guanabara. _, Pub1icadocno D O.,;d.e·?',de maio
de 195.8 : ;.. "' .. ::,.~,';
;'" .,:.'

97

62.{j48>..~- Decreto ·d.e"3 de maio
de -i968 .:....;.. Incluí o Centro de

30 de abril

de .19,68' - Retifica o Decreto
no 61.842, .de 5. de dezembro:
de 1967 :',~, Publicado no D. O.
de 6· de, maio de 19'68 :. .. ; .. >..

97

62.647 ....:.:., Decreto de' 3 üevmaío
de 1968":'-'Promu:lga·o'Acôr~
do -ôe -Comérci., com Portugal:
~ Pubhcadc .no ,D.·O. de'7
e reto no de' 13 -deomaío. 'de

aceitar aríoação do ·terreno uue
menciona" sítu.adovno. Muili~

62.641

de W68 .... : ... : .. : .. : .... : "
'Decreto de 3,·.de maio
de 1968 ;"...-. Promulga 'o Acôr-,
do Cultural, 'com Portugal- --'----

&2.'646"~

Pubhcado.. no iJ.,..o., de 7 e
rer. rio de 13 de maio. de 19.68

1.640

cipio de União -de Vitória,
lEstadodo Paraná. '--------..Publi-'cado uio D.a . .de:6 de maio
de 1968 . ; . . . . .

Págs.
de maio
de J,9ô8,'~ ,peclara.:de rutílídade'. pública ,;0 ',,:'''InstItutoJ de
CegosrPadre, ctncor.. COm:, sede
em São paulo, EStado.:de 'São
Paulo:
Publicado mo D. 0..
de '7::.o;é. mato 9-~:J~6,8' .'., ',".~~.':; 96
62.'645,.":""" Decreto, de·3 .de., matode,lfl6'8 "-J; Autoriza c- Míntsstro.· dos, Transportes a .assínar
Os contratos de concessão. dos
Terminais .Salmeírcs de Macau
e Areíà Branca, no 'Estado ..dó'
62.644,~:>'Decret:o,.de;'·2

96

19.W: . "

J,Q3

62."65iL- -Decretoide.B de maio
de ,19,68 ''''- Inclui a Estação
(Rádio da. Marinha em. Salvador". Estado da Baltiª",.,na Estrutur,a' Orgâniéa ,cto' Mi,nistél'ió:
da Marinha . ..:.:..' Publkao.b,:n'o
D. 0'. de ~ 'de rhaio',d~1~68 104
&2.652 :'';, pé'cr,et'; . de. '3.'.dê . ni-j,io·
de :198& ,'-:--- .Incluí .:ó-Servlçc, de

xv

íND-ICR

Pôgs,

Seleção,' do Pessoajvda ' Mari....
nha na-Estrutura '0,rgâniC"a';.do
MiniStério-. da' 'Marinha. -', 2" ',publícado. no.D: O~J de a-üemato
de 1968,.; .. >.......

.,.

104

62.653' - ' Ded!:~tô üe,3, de maio

. de 196-8 - aorova o 'Regulamento" para ·0 -- Centro-.de Re-s
pares Navais "Almirante' Cdx'" .
-, Publicado ,:no'D;-G;: de; 6
de ,maio,de·1968

;'~"

.v : . . . .;:..:.

104

62.65~' -pecr~t'ó 'd~,:3':"d~'tnaiO;

de i~68 - Dispõe sôbre"a ,criaç â o •. da
poordenaçáo: de" :Ei?-bitaçãc de Interêsse Social 'da
Area Metropolitana do Grande 'Rio, e dá outrae-providên...
ctas ..-.- - - -'- Publicado, no -V.D..
de6 de vmaío-de '1968. ,,-.... '.. .107
62,6&5, ~ Decreto 'd'e.'Sde,'màio
de ÜHi8
Regulamentá a
execução -de servrcca zíe Eletrificação .Rural mediante -au..
tonaacêo para. uso privativo,
e -dá . outras provídênciasvv-ePublicado no D. O'. de 7 .de
maio de 1968
,...... 107
-f" '
6-2.655 - Decreto de 3de maio
de d'9~8 -r-: Declara de utili-

dade pública o "Instituto .cei.
Benjamin Ferreira Guimarães",
com sede 'emv.Par-á de :M:inas,
Estado, de Minas Gerais. ' rubl~ca,do no D. '0. ·'-de··14 dé
maio de 1968
109
&2.657 ,--;-' Decí-eto de 3 de mato
de 19&8 .--;- Decla~a, de l1ti1ida-:
de pública a "Casa do Menos
Abandonado", corri sede ém São
Joao Del~ei, .Estadc dê Minas Gerais. - Publicado no
D. O'. de' 14 de' maio' de 1963 109
G2.65B:,~ Decreto ,de 7 de maio
de'19B8. - . Au~ol'iza o ;M:!piS-trodasMinas e.
Energia;
em nome da Uniã-o, )ta,ssinar
Convênio com '? Banco. 'Nacio,,:,
nal do Desenvolv'mento EcO":
nôrmcc, edá outras providências . ...:.... .Publicado no . :D. O~
de8-e ret. no de,14 de maio
de 19&8 ... ::.; .. /':'. O"; .:". r."" 100
62. é59.. ~,Úecúto .de'."; :.~,e· maio'
de '1~68 .--;-,', Declara de, útilid r
de pública,' para fins' de " desaproprlação, . as 'áreas 'hécessáríás
derávação "das águas
ÓO rio "Jaguarípe.v.nc Estado
-à

..

Págs.
da B'aihia;: -oere abastecimento
da indústria 'a .ser .mstarada
pela "Usina Stdérúrgâoa " da
Bah,i<l:S.,,!,-~.;;:~.,USl13A";;
,
Publicàdo. no. D -: ·.:O.·, de a·,de
mai4,-'de·1~~lt......i"""'~".""~" 11!J
62.660' ~Decretb de» T·'de maio'
de 1958;s Aútoriza'a:cflrma
[)]FER ----'Di::diiantes 7ndus"";
triaisLt'da '.····a··coinpl·ar 1J'etirRS;
preciosas,
~""Publicado', no
D. '·'O.'·de 14 'de· maio" d'ê1968 110
62.661· _. D'eCl:~to de,; 7, .d~,:.:mf\io·
de .196S. ~.4pl'OV~, aS'110rTI;l;Rs
para, .contratação, ..,q"e pessoal
técnico ~speci.a ltzado de. nível
médio e superior pela Comia-

são, Nacional de Energia Nuclear, .....:....,Publica-do,no· D. O:.
de,.'S 'é}êL no. de ,H de maio
de 19&8 .... , .. ,-.; ... , ..... ,.:

no

de

62.662 - De.creto
7de maio
de -1968. --, Concede à . sccíe-,
dada Agência. EF1E S'. A " autorizaçâq para
funcionar na,

iRepública: -do Brasil: - Publí-'
cado no D. O. de lO de-mato
de 19'68
.-.,
,
,' 122
62.6,6,3, _. Decreto de 8 de maio

de.19-.68 -. Reajusta a retribuição da: Diretoria da Comís-.
são do- Plano do -Carvão.. Na-.
cional .._ Publicado no D; O.
de9 de maio, de 1968 ,.......

1~3

62:6ô4 - Decreto' de 8 de maio
de 19<88 - Redistribui, com os
respectivos ocupantes, para o
Quadro ';'de Pessoal- Parte
Especial ..c....:.. do' Departamento
de Policià Federal, do Ministério da Justiça,' cargos ongtnáa-íos do Lloyd Brasileiro
'Patr-imônio N'<lqio.na.l,. e,. dá
outras "providências ".'- publi-

caco no
«te 1968

D',

O. de '.:9 de, maio
',

"

l23

62.665- --.,; Decreto de 8 de maio
-de 1968 ~ Regulamenta 'a Lei
nv '5.-413, de 10 ae rao-u. de
1968, • que institui, Pm. caráter

temporár.ó, a' lice~9~ extraordínárfa e dá outras. provídên-

cias"'-,.Publicado·.,n9' .,J), O.
de ~L e,l'et~ TI'o, de. 1:6 .de.jnaio
de .]9&8.
.
'..
6:2.6,6,6·:....;.: Decref.çde 8 de maio
de 196-3 - Declara de utí.ída-.

123
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JliÍgs.

Páqs

de -pública, a «santa. Casa -de

do Recífé; .agregada à rjníver-,

Misericórdia . de
ESplanada",
com sede em Esplanada.' Estado da- - Bahia: - , Pubiicado
no··-D.· O. de' 13 de. maio, de
196B
.
'.'
12<3

sldadeiPederal .de Pernambu-

v

62.'6"67 - Decreto de' '.8 de mato.
de. ·.1968 ,- Concede à Rádio
iEstadual do Pa-raná o aumente
de potência, 'de 'seus transmissores de .100. watts para 1 _kw
diurno e. 0,25 kw. noturno. - Publicado .no D. O. de 13 de
maíode 1968 ......
.• . . . . ... ;27
&2.668,..:....... Decreto de, 8. de maio'
De '1968 '""'- Declara de' utilidade pública a "Associação, das
Damas de Carfedade de São
Vicente' de _: Paulo" , _com sede
cmBâo Paulo, Estado' de São·
Paulo. - Publicado no D.·'-O.
de 13 de raaío de 1968
127
62.,869, - Decreto de 8 de maio
de 1968 . . :. ,. Declara de utdlídade . pública a: "Associação
do
Pão-dos Pobres .de Santo- Antônfo", com- sede em Campí-,
nas, /Estado -de São Paulo.'
Publicado. no D. O. de 13 de
maio- de 1968 ;..............
127
62.,6-'70 ----'- Decreto de 8 de maio'de 1968 -c--rieciara de utilidade, pública 0- "Instituto João
Emílio", com sede em -Juíz de
naora, Esta;do de Minas Ge-:
raís: ..:......- Publicado no 'D. O.
de 14 de maio -dé 19'5s'
12'1
62.67-1 -'- Decreto de 8 de maio
de 1968 '------ Declara de utüídade vpúbuca o "Colégio' Nossa
Senhora Auxíliadora", com se-.
de em Bagé," Estado do Rio
Grande .do SuL -~, Publicado
no D. '0. de' 14 de' .maio- de
196'8
,
c. .

12B

62.$72 .~ Decreto' de 8, de mato
de '196:8 ..,- Concede.. à SocíedadeS;inger Sewíng, rv+.a~PiJ1e
Company
autorização
para
continuara" junctonar na.. República do Brasil. ..,- ,I;>ublicti;-:
d-o' no 1). O·.. .de 14, de maío
de 1968
.: ..:..:..,~.:.'
128
62. 67;3" i: Decreto de' -8dé mato
de '1968 ----'-, Autoriza o funcíonamentode- Curso de-Psícolq,
cía- da~,.Faculdade'.' de F'iIosofla
I

co. ""- Publicado. nó, . D . . O.
de,,14:- lde maiode·,1968'

128

62.674-- Decreto de' 8-de maio
de W68 -r- Dispõe
sôbre o
Quadro c'Ontoo .. de- Pe~soalda
Universidade Federal. Fluminensev c-c Puoucaoo no D. O.'
de, 31 de maio. e. retificado
no de fi de junho de 1968
129
~ Decreto de 9de maio,
de 1968 - Retifica .o Qu~dJ:o
.Especíal da Faculdade Federal
de Direito: de. .Sergipe, do
Mímsténío da Educação ,e
Cultura> _,- Publicado no D.: Q.
'de 10 de maio de 19.68 ...
12.9

62 ..B7I5·

62.676 - Decreto de 1Q"'d'e mato
de 1968 - Declara- de utflida-.
Ide pública a "Associação Ed'ucativa. Santa Pllomena", com
sede em Salvador, Estado da
Bahia . .'-.:--'Publicado' no D. 0.de .14 de maio de 195& ...'...' 130
62.6't7 - Decreto de 10' de' maio
'de i1968 -t- Declara de utilida-de pública o "Instituto Combo-.
mano- de 'São Judas Tadeu",'
caril, sede em-Bâo José-do. Rio'
'Préto; Estado de· São Pauão .
- Publicado no ' D. 0.- de 14
de maío. de' 19'6'8
62.6'1:8 .--:. Decreto de ,.10- de'maio
de 19,68 - Declara de' utíhdscde pública
"Instituto' Vic'en"'ta - Maria' Para' 6 Ensino Pro-'
nssíonar de: Ar,tes' Domésticas",
com sede em, B-rasilia:,' "Dtstrito':Federal. _-:....;.. publicado no
D. O. de"14 'de maio de 1968
62. 6'79'~ Decreto d.e: io de maio
de 1968 - Declara" de utilída-:
de pública 6 "folégio Nossa
Senhora- das Doresv.r.com sede
em Belo Horizonte, ;Estado de
MinasGerais. -----c'Public'ado
no D', O.' de '14.' .de. mato-. de
1968 . .....
. . ... . . . . . . ...
62.680' - Decrete de' ia da mero
dé- ri 968 --:..: Decfara: de utilída-.
de'pública· a "Escola Normal.
e Ginásio Nossa' Senhora do
Santíssimo. Sacramento"; -com
sede- em Andrelândia.. "E.stado
de .Minas G:erais:.-.
.Publicado~,nó;; D. ,·0.' d.e:,·)4-:de,· maio.
de;"l.968· .'
;-..'.'
, ..

130

ó

130

131

-r-.

121

lNDICll

Págs.

Págs.
62.6'89- .Decreto .de 10, de maio
de 1968 ....,- Altera, a denomina-

62.681 - Decreto de' 10 de maio
de 1968 --'-Declara de utilida-

de pública o "Colégio da' Ima-.
culada Conceição", com -sede
em FortaIeza, Estado do Cea-.
rã. - ' Publicado no D. O ..
de 14 d~ .mado de 19-68 ...•..
62.682 ~ Decreto de 10 de .mado
de 1968 - ~ Altera dispositivo
do Decreto no 37.278, de 17
de novembro .de 1968: - Publicado no D. O, de 13 e reto
no de 16 de maio de 1968 ""..
62 .683 ~ Decreto de 13 de maio
de 1968 - Consideracê'àtrono
idas Bandas de Música e Marcial da' Marinha de Guerra, o
LMa€stro
Antônio Francisco
Braga. -:-Publicado no D. 0.Ide 13 de maio de 196B. ....••
62.'684 - Decreto de 10 de 'maio
tele 196'8 - Autoriza o Conselho Nacional' de 'Trânsito a.
fixar' datas para Implantação
Id-e' documentos e para 'uso de
equipamentos. ~'Pub1icado no
D .. O; de 14 de maio de 1968

xvn

ção da Escola.· de. Enfermeiras
do Hospital São Paulo.' ·-Pu.....
blicado ..no D. O .de 16 de
maio de 1963
., . . .. 134
131

131

62.690 - necretode 10 de maio
de 1968 --'- .Concede reconheci-

mento ao Curso de Pedagogia
da Faculdade gstadualrde-. Filosofia, Ciências e Letras' de
Ponta Grossa - Estado .do Pa-.
raná . ....,- publicado, no D." O.
'de 16 de maio de 1968,·........ 134
6,2.-691 - Decreto .de 10 de. maio
de 1968 ,-:- Declara de utilida-

13-2

de pública a "Sociedade Espirtta. de RJecuperação,Trabalho
e Educação -' SERTE -'- com
sede em .Plcríanópolts, Estado
de Santa catarina. - Publicacto no D. O. de 16 de maio
de 1968
134
62.6912 - Decreto de 14 de maio
ide 1968 - Publica os índices

132

62.B85 .::.......' Decreto de I(} de maio
de 1968 - Declara de uttlída-.
Ide pública a' Socieda,de- Reli-

giosa, Moral e Científica com
sede em Itajubá, Mihas Gerais.
- Publicado no D'. O. de 16
de maio de 1968' . .>........... 133
62. 686 ~ Decreto, de 10 de maio
de 1968 - Declara de utilída-.

d€ pública ,,O "Instituto Nossa
'Senhora Auxilíadora", com sede em -São Luiz de Gonzaga,
Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. o. de 1-6
'de maio de '1968'
133
62.687 - Decreto de 10 de maio
de 1968 - Declara de utilida-

de pública o "Conselho r'arttcular São Francisco de Sales",

com sede em Pará de Minas,
Estado de Minas Gerais. 'Publicado no D. O. de 16 de
maio de 1968
133
62.688 ....,- Decreto de 10 de maio
de 19'68 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de,
Jtapetinga ,- São Paulo.
Publicado no D., O. ,de 16 e
ret. no de 21 de maio de 196& 133

de atualização Monetária dos
salários dos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, na forma es,,:"
tabelecida na Decreto-lei número 15, de 29· de' julho de,
Hli66, e dá outras provídêncíasv,
- Publicado' no D. O. de 14
de maiô de 1968 -..'............ 134
62.693 - Decreto de 14 de maio
de 1968 ....,-, Declara de utilidade pública a." Agremiação Espirita jrrancisco de paula", com
sede no Esta40 da Guanabara.'
- Publlcado no' D" O. de 16
de maio de '1968' .... '. .... :...

135

62.694 - Decreto de' 14 de maio
de 19-68 ----'----- Autoriza a cessão,

sob o regime de aforamento,
dos terrenos
que menciona,
situados no Estado da 'Guanabara. - Publicado no D. O.
de 17 de mato de 1968
135
G2.695 - Decreto de 14 de maio
de 1968 - Declara de utilidade pública a "Asscolaçâo Brasileira de Municípios", com
sede no Estado da' Guanabara.
- Publicado no D., O. de .17
de maio de 1968.............. 13B
62 Al96 - Decreto de 14 de mato
de 1968- outorga concessão
à Rádio Juventude .Aurtverde
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Págs.

'Ltda., para instalar uma-estação de radiodifusão" sonora na
cidade da Prutal, Estado de M~-

nas Gerais.
D. O.

-

PubIcado no

de 17 de maio de 1968 136

62.697 - Decreto de 14 de ma:o
de ]968 - Concede reconhecimento ,à Faculdade Cató:ica
de Filosofia, Ciências e Letras
de Bagé - R. G. S. - Publ'cado na D, O. de 17 de
maio de 1968
136
62.698 - Decreto de 14 de maio
de "1968 - Dispõe sôbre a cessão do dcmtnío pleno de imóveis da Un.âo
Federal
ao
Banco Nacional da Habitação,
propriedade
do
INPS
aos
Agentes do S'stema Financeiro do BNH é dá outras pro-

Decreto de 15 de ma.o
Aprova o "Regulamente para cs D2,PÓS:t8S P~'i
mànos da Marinha de Guer-

de 19-58 -

ra". -

Publ.cado no D. O.

de 16 e reto no de 2.1 de maio
de 1963

Nova

Publicado no

D. O". de 1.4. de maio de 196'8
(Suplemento)
137

62.6?9 - Decreto de 14 de cnaio
de 1968 - Constituí Grupo de
'I'rabalho para o f'm que menciona. - Publicado no D. O.
de 15 de' maio de 19-68
138
62.700 - Decreto de 15 de maio
de 1968 - Dispõe sôbre requisitos prévios indispensáveis a
contratacâotds créditos de origem exte-na, ou a concessão
de .aarwntía da Unão Federal
a créditos da mesma origem
e dá 'Outras providências.
Puhl'cado no D. O. de 16 e
ret ; .no de 21 de maio de 1968 139
62.701 '- Decreto de 15 de maio
da ]'968 - Declara de utilidade .públlca, ria-e fins de desaproprtação pela Supermtendênca do
Desenvolvím snto
do
Nordeste (SUDI'INE), áreas de
terreno situadas na proprte-.
dade nv 22,
no Projeto de

142

Maunc:o, a

Ucá. p as-

sando por Astolfo Dutra, respectivamente' nos
mumcípíos
de Leopoldína, Astolfo Dutra
e Ubá, Estado de Minas Gerata. - Publ cado no D. O.
de 20 de maio e reto no de
20 de junho, de 1963

J45

62.706 - Decreto de 16 de ma.o
de 1968 - Declara de ut.Jídade -púb 'tca. p ara r.ns de desaprop.Iaçâa, imóvel situado na,
'I'ravess.a D. Pedro! nv 7 74,
em Belém,
E"tado do Pará,
destinadoià ampl.açâo da área

reservada 'ao

prosseguimento

da conetruçàj, da
sed-e dos
órgãos da JusC:ça do Trabalho.
-Pab'icado no D. O. de 20
de .mato de 1968
145
62.70-7 - Decreto' de 16 de maio
de 1968 - Dispõe sôbre o enquadr amento dos ce-gos, funções e empregos da antiga
'E~'t~ada de FH'.·O Bah:a'e Minas e dá outras provtdênc.as ,
- .Pubhcado no D. O. de 27
e ret. no de 30 de maio de 1958 145

J-r'g::acão de Javuaruana, no
Munícípto de .jagu aruana, Esd o -do Ceará. - Publicado no
D. O. de 17 de maio de 1963 140
62. '102 - Decreto de 15 de maio
de J9''fl - Ativa o Núcleo da
Dlr'etoria, 'dO' . Recrutamento,
Movimeritacâ-, e Reg.st;o e dá
outtastprovidências . Ptrb 'jcado no D. ,O" de 16 de maio

<\01968

62.704 -

62.705 - Decreto de 15 de maio
de 1963 - Declara de ut.Iídade públiCa para r.ns de con~
tíutaçâo de servidão uma faixa
de terr-a destinada à passagem
da j.nha de tran.míssá., que
se estenderá desde a Usina

sôbre a venda de terrenos de

vidências.

Págs.
62.703 - Decreto de 15 de maio
de 1968 - Constitui o Quadl"o
de Ofica's Dentistas do Corpo
de Oficiais da Aeronáutica. Publicado no D. O. de 16 de
maio de 1968
14,2

141

62.708 - Decreto de 16 de ma)c
de 1~-68 - Dá cumpr.mento à3
determinações contidas
nas
arts. 19 e 61 da Lei nc 4.328,
de 20 de abril de 19,64, de conformidade com as _alterações
o-escr'tas na Lei nv 4.883, de
29 de novemb-j, de }965.
Publ.cado no D. O. de 17 e
reto no de 22 de maio de 1963 147
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62.709 -r- Decreto de 16 de maio
de 1968 - Ativa o Núcleo da
gutnnspetorra de Contrôle da
Inspetoria Geral da Aeronáutica. e dá outras provídànc.as ,
_ Publicado no D. O. de 17
de maio de 19G8
147
62.710 -'-Decreto de 16 de, maio
de 1968 - Altera o art. 2\' do
DecreLo nv 53'.735, de 18 de
ma. ço de 1934,' para mcdrf.cnr

a to-mação do capital

d.ó. tL-

cíenacte Subsid.árta a Sei' ocns-

tituída pe.a Comíssào Nacícnal
Energia Nuclear (CNÊNJ.
- Puul.caüo noD. O. de 17
de .matotde 1968
148
62.711 - Decreto de ta de maio
de - Cance a, par mot.vo de
ínterêsse 'público, tombamento' efetuadovpela Dü etor.a do
de

Patc.mômo Hí.Lórtoo e Artístaco Nacional, de imóvel qU03
especrüca, e dá outras provi-

a ace.tar a doaçao do ta.reno
que menciona, situado no mun.cspío de Pe trudna, Lscado de
Pernambuco. .:. . . . Pvnhcado DO
D. O. de 20 de ma.o de 1968 150

62.718 - Decreto de 17 de maio
de 1968 - Concede aucoriza'çao à firma As tro Mar .ne inco.poradet, para operar em

coes epecrauaaõ as

-r-.

62.715 - Decreto de 16 de maio
de 1968 - Provê sôbre a incc-poraçân da Esc'Jla de Agronomia do Nordeste à Universidade Federal" da Paraíba.
Publicado no D. O. de 21 de
maio de 1938 .......•......•.

150

62.717 - Decreto de 16 de maio
de 19ô8 - Autor.za o SUYiço ao Patrtmoníc da 'tmiac

aguas n.as.Ienas com embarca-

dencias. - Pub.icarío no D. O.
de 17 de rria.o de 1968....... 148
62.712 - Decreto de -16 de maio
da 19,68 - Dec.ara de ut.hdade púctíca a "Confraria de
Nossa Senhora da Piedade da
Paróquia de Pará de Minas"
com sede em, Pará de Maias,
Estado de Minas Gerais.
Publ.cado 110 D. O. de 21 de
maio de 1968 149
62.713'- Decreto de 16 de maio
<ie1968 - Declara de utdhdade pública a "Corporaçâc de
Médicos Católicos", com sede
em Belo Horizonte, no Estado de M'nas Gerais. - Publicado no D. O, de 2.1 e reto
no oe 24 de maio, de 19B8 .... 149
62,714
Decreto de 16 de maio
de 1968 - Declara de utilídade pública, a .v Asocíaçáo Mineira de Proteção a Criança
..:.... AMPC" com sede em Bero
Horizonte, E,_tado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 21 de maio dó! 1968

62.716 - Decreto de 16 de maio
de 1968 - A:te:a o Anexo do
Decreto nv eOA90, de 14
de
março de 1967,
que
dispõe
sôbre a inclusão, no Gab nete
Civil da Presidência da Itepú~
blíca, da Pessoal da Agênci?,
Nacional. - Publicado no D.
O. de 21 de maio de 196? ..

1-19

150

pner", M/V

'M/V "Jú':"
"Gammt", M/V
M/V "J.V1e~cu.y",

"venus" e
de nacionalidade norte-amer.cana, n<Js se.:.viços que espesífíca.. - 'Publicado no D. O.
de 17. de mato de 1963
15.1
62.719 - Decreto de 17 de maio
de 1968 - P10vê sobre a instituição de prermos de sen trdo
civíco-cultural, para estudan-

tes Cios Ciclos ginasial e coleg.sl.- Pujil.cat,o no D. O.
de 20 de maio de 19,68 .'-...

15.1

62.720 - Decreto de 17 de maio
de 19,68 - Provê sóbre a transferência de adm.rri.taação
de
estabe.ecímento de ensino agncola para B'undaçâo «Presíríente Antôn'n Carros". - Publicado no D. O. de 2.0 de maio
de 1968
:......

151

62.7201 - Decreto de 17 de maio
de H68 Autoriza - a Companhia M:nas da Jang ada 80:ciedade Anônima a lavrar. minér.o de ferro, nos mun.cíplos
de Brumadmho e Bet.m, Estado de Minas Gerais. , - Pupncado no D. O. de 20 de maia
de 19'68
152
62.,722 - Decreto de 17 de maio
de 1968 Autoriza a água
M'neral Mécia Ltda . a lavrar
água mineral no município dé

xx
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Valinhos, no Estado
Paulo. -

de

São

Publicado no D. O.

de 21 de maio de 1968
62.7Q~3-

Decreto de

tv

153

üeroaío

de 196-8 - Transfere da Compa-nhia - Elétrica
Caluá para
Centrais Elétricas de São Pau-

lo S. A. a concessão para
.dfstríbuir energia elétrica no
distrito de rtororo do Para-

napanema, mumcjpío de Pirapôainho, Estado de São Paulo

c dá outras .provídências.

?uhlica,.do no D. O. de 21 de
maio de 19,68 .,' . . . . . . . . . . . . .. 153
62.724' - Decreto de 17 de maio
de 1968 - Estabelece normas

gerais de tarífação
para as
emprêsas concessionáriag de
serviços públicos de energta
elétrica. - Publicado no D. O.
de 20 e reto no de 29 de maio
de 1968 .. :...................

62.7125, -

154

Decreto de 17 de maio
de 1968 - Declara caduco o
·!Decreto nv 30.185, de 20 de
novembro de 195;1. - Publicado DO D. O. de 21 de maio
de 1968
, •. 1/;8
62.726 - Decreto de 17 de maio
de 19~68 ~~clara caduco - o
Decreto nc 9.li22, .de 25,de
marco de .1942. - , Publicado
no D. 'O. de 21 de maio de
'1968 .
158
62.7127 - Decreto de ,17 de maio
de 1968 - Declara caduco 0"Decreto no
4'5.548, de 5 de
março de 1959. - Publicado
no D. O. de 2.1 de mato de
,1968 . ....................•.•. 15~
62.7128 - Decreto- de 17 de maio
de 1968 -' Retlfíca.o art. 19
Ido Decreto no 30.073, de 17
de outubro de 1951. - Publicado no ,_ D. O . de 21 de
maio de 1968 ....."............ 159
62.729 - Decreto de 17 de maio
de 1968 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os
imóveis' que
menciona, necessários ao Ministério do Exército. -Pü-,
blícado no D. O. de 20 de
maio de. 1968
159
6,2.'1,30 - Decreto de 17 de maio
'de 1968 - Altera o Decreto

Péçs,
nv 62.403, de 14 de março de
1968, que criou o Conselho, Ccnsultivo da Indústria Siderúrgica (CONSIDER).
Publicado no D. Q.' de 20 de
maio de 1968
~.....
62.731 - Decreto de' 17 de ma-ia
de 1968 - Declara de utilidade pública, para' fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de E-stradas
de
Rodagem, área de terreno em
que está situada uma pedreira, no município de Petrópolis,
rEstado do iRio de Janeiro. Publicado no D. o. de 22 de
maio de 1968
62.732 - Decreto de 20 de maio
de '196-8 - Autoriza a Companhta Catarinense de Cimen-to Portland a lavrar calcário,
no município de Camboríú, Estado de Santa Catarina.
Publicado no D. O" de 22 de
março de 1968
62.7133 - Decreto de 20 de maio
de 1968 ,- Autoriza Minérios
Catarmense Limitada a lavrar
fluorita no município de' Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina. - Publicado no
D. O. de 22 de maio de 1968
62.7,34 - ' Decreto de 20 de mala
de 19,68 - Autoriza a Cía.. de
Cimento Portland Maringá a
lavrar argila no município de
Itapeva Estado de "São Paulo.
- Publicado no D.' O. de 22
de maio de 1968

150

160

161

162

163

62.735 Decreto de 20 de maio
de 196$ - Altera o Regulamento da Diretoria Geral de
'Saúde do Exército, aprovado
pelo Decreto ne 45.406, de 12
de fevereiro de 1959. - Publicado no D. O. de 2'1 e reto
no de 24 de maio de 196'8
164

62.73'6 - Decreto de 20 de maio
'de 1'96,8 - Altera o rceguíamenta da Diretoria Administrativa, da Diretoria Geral de
'Saúde' . . . do Exército, .aprovado
pelo Decreto nv 4'5.405, de 12
de fevereiro de 1959. Publicado no D. O. de 21 eret.
no de 24 de. maio de 1968 .... 1'66
62.73'7 ,- Decreto de 20- de maio
de 1968 - Altera o Regula-
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menta da, Diretoria Técnica,
da Diretoria Geral de Saúde'
do 'Exército, aprovado pelo Decreto no 45.407, de 12 de fevereiro de 1959. .~ ,Publicado
no D. O. de 21 e reto node 24 de maío de 1968 .... .. .: 167
62. 738 ~ Decreto de '20 de maio
de 19'68 - ' Autoriza Lavras
Santo Amaro Ltda., a lavrar
argila, no município de Mogí
das Cruzes, 'IEsta-do' de
São
Paulo. ....,... Publicado no D. O.
de 23 de maio de 1958
161)
62. 739 ~ Decreto de 20 de maio
de 19&8 Altera o Decreto
nv 62.068, de S. de janeiro de
1968" - Publicado no D. O.
de 213 de maio, de 1968'
169
62.740.~IDecreto de 20
de, HH5B ~ 'Retifica o

de maio
Decreto
nv 36.291-, de 5 de outubro de
'19,54. ~ Publicado. no D. O.
de 23 de, maio de 1968
169

62.741 ~ Decreto de 20 de maio
de' 1968 - Declara de utlüda-,
de pública, para: fins "de desapropriação, pelo Departamento
Nacional de Obras de Saneámenta - . D.N.O.S., as áreas
de terras que menciona. - Publícado no D. O. de 22 e reto
nos de 27 de maio e 14 de
junho de 1968

"

""

169

62.742 - Decreto de 2,1 de maio
de 1968 - Declara de utilidade
pública a "Custódia
do
Santíssimo Nome de Jesus do
Brasil", com sede em Anápoüs, Estado de Goiás.
Publicado no D. O .. de ~2.2 -e reto
no de 27 de maio de 1988 .... 110
62.743 - Decreto de 21 de maio
de 1968 - Retifica o Decreto
nc 61.110, de 28 de julho de
'1967. - Publicado no D. O.
de 22 de maio de 1968
170

XXI
Pâgs.

Agrícola
Presidente
Dutra"
com sede em Taquari, Estado
do Rio Grande do Sul. - Publicado no D. O. de 24 'e ret .
no- de' 31 de maio de 1988.... 171
62.746 - Decreto de 21 de maio
de ,1968 - Retifica o Decreto
nc 62.241; de 8. de fevereiro
ide 196B, que reestrutura a Universidade Federal da Bahia .. -,
fPublicado na D. O. de 24 de
maio de 1968................... 17262.747 - Decreto de 21 de maio
de 1968 - Introduz alterações
no Regulamento aprovado pelo
Decreto nv 61.554, de 17·- de
outubro de 1967, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 23 de maio de 1968 H2
62.748 - Decreto de 21 de maio
de 1968 - Autoriza o funcionamento de Cursos na Faculdade de Filoso-fia, Ciências e
Letras de rjur, no Rio Grande do Sul. - Publicado no
D. O. de 23 de maio de 1968 173
62.749 - Decreto de 21 de maio
de 1968 - Declara de utilidade pública a "Liga das Senhoras Católicas de Curtttba",
com sede em Curitiba, Estado
do Paraná. - Publicado no D.
O. de 24 e
reto no de 31
de maio de 1968
'...... 173
6 .750 - Decreto de 2,1 .de majo
ide 19.fi8 Autoriza a cessão

gratuita do terreno que menciona" situado no Estado da
Guanabara. - Publicado no
D. O. de 24 de maio de 1968 173
62.751 - Decreto de 22 de' maio
de 1968 - Autoriza o runciomamento da Escola de Ciências
Médicas de Volta Redonda lRJ. Publicado no D. O.
de 22 de maio de 1968
173

-62.744 - Decreto de 21 de malo ,
de 19,58 - Altera os' arts. 10
e 16 do Decreto n 9 58.'550, de
30 de maio de 1966. - Publicado no D. O. de .22 e reto
no de 27 de maio de 1968 .... 171

62.752 - Decreto de 22 de maio
'de 1968 ~ Declara de uttuda'de pública. o "Instituto Crlstóvão oorcmbo", com sede em
São Paulo, Estado. de São PàUlo. - Publicado no D. O. de
24 de maio de 1968 ....'... o •• 174

62.74J5 - Decreto de 2.1 de maio
ide 196,8 - Declara de utilidade pública o
"Aprendizado

62.%3 -'--- Decreto de 2,2 de maio
de 1968 - Concede à socieda'de Valmont. rnc. autorização
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para funcionar na República
do Bras-I. Publicado
no
D. O. de 4 de junho de 1968 174.

62.754 -

Decreto de 22 de mato

de 1963 - outorga concessão
à Rádio Em '.te sorn .de Educação Rural de Santarém Ltda;..,
para estabelecer urna e.tacâo
de radíodüusâo sonora na Ctdade .de Santarém, Esta-do do
Pará.- Publicado no D.

o ••• o

O,

de 24 de maio de 19,68

174

62.7'5'5 - Decreto de 22 de maio
d-e 1?6:8 - Revoga o Decreto
nl? 53.331, de 2"5 de março de
19:6~, e
dá outras providên-

cias. -

Publicado no D. O.

de 23 de maio de 1968

175

62.75:6 - Decreto de 22 de maio
de 1968 -:- Dispõe -sôbre a coordenação e fiscalização
das
Agências de Co'ocação subme-

dênc.as . - Publicado no D. O.
de 23 de mala de 1968

175

62.757 - Decreto de 22 de maio
de 1968 -'- Retífica a relação
ncmínal do Decreto n? 52.421,
de 29 de agôsto de 1963. "Publicado no D. O. de 23 de
maio de 1968.

176

178

62.7:59 - Decreto de 22 de maio
de W68 - Dispõe sôbre a es-

trutura bás'ca da Superintendência do Desenvolvimento da;
Perca (SUDE.PE) e dá outras
providêncías , - Publicado no
D. O. de 23 e teto no de 29
de medo de 1968
179
62.7'60 - Decreto de 22 de, maio
de j 968 - Concede -reconhecimento à Faculdade de Ciências Contábeis, mantida peja
Associação
Pró- Ensino
em
Sunta Cruz do Sul. - Publicado no D. O. de 27 de maio
de 1968 ..
134
o o.

o

o

o

62.762 - Decreto de 23 de mato
de 1968 Uttl'zacâo da via.
bancárta pelos órgãos daAdmmíst-açã., Pública. - Publi.,....
cs do no D. O. de 24 de maio
de 1968
185
62.763 - ri-ereto .de 23 de maio
de 1968 - Ativa, o Núcleo do
Serviço de Material Bélíco e
dá, eutras providências. - Publicada no D. O. de 24 de maio
de 1968 ...
o o. o . . o o' o o . . . . . . . .

tendo-as ao contrôle do Depa rts manto Nac.onal de Ma'Jde Obra, e dá outras provi-

62.758 - Decreto de 22 de maio
de 1968 - D'spôa sôbrs a, ínstdtuíçâo da Fundação Uníversddade Federal de S10 Pau:o .
- Publicado no D. O. de 23
e reto no de 29 de maio de
1968
:

Págso
62 7-61 - Decreto de 23' de maio
de' 1968 - Declara a cessação
da exploracão dos serv'ços de
energia elétrica no município
de Recife, Estado de P~rnam
buco, outorga concessao no
mencíórrado mun'c'plo à Companhia de Eletricidade de Pernembucc e dá outras providências. - Publicado no D. 00
de 27 .de maio, de 196-8. .
184

125

62.764 - Decreto de 28 .de maio
de 1968 ~ Constituicom'ssào
para elaborar e apresentar. OS
atos constitutlvos da Empresa
"Telecomunicações Aeronáuticas S. A." (TA'SA). - Publicado no D. O. de 24 e reto
no de 31' de maio de 1958 .. 188
62.76'5 - Decreto de 23 de, maio
de J968 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Tupã - SP. - Publicado na
D. O. de 2'8 de maio de 196·8 186
62.766 - Decreto de 22 de maio
de 196,3 - Declara de utdl'dade pública a "Associação de
Protecâo à Infância e à -Ma-.
ternidade de Dom Pedrito",
Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. O. de 28
e reto no de 31 de maio de
1968 .
186
62.767 - Decreto de 23 de mato
de 1968 - Concede reconhect-.
mente à Faculdade de. Clênc'as
Econfmica,s de Bauru, mantida pela Instituição 'I'olcdo de
Ensino, sediada em Bauru tsstedo de São Paulo. -- Publicado no D. O. de 28 de
maio de 1968 136
o •• o

62.-,768 - Decreto de 24 de maio
de 19-68 - Concede à Socleda-
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Págs.

ide Líbratrle Hachette S. 1\.
do Brasil
autorização
para
eont.nuar a funcionar na Rê:púb:ica do Brasil. - Pübli.;
ca-dODO D." O. de 28 de maio
de 1968

,.......

187

62.769 - Decreto de 24 de maio
de .196,8 Declara de utilida-

de I:ública a "Liga Pemnma
Israelita do Brasil", com sede
em Sã:] Paulo, Estado de São
[Paulo - Publicado no D. O.
de' 28 de maio de .1968 •..... 187
62.770 - Decreto de 24 de maio
de 19-68 - Retifica o art. I'?
Ido Decreto nv 44.5-44, de 25 de
setembro de 1958. - Publicadono D. O. d-e 28 de maio de

1968 •.......... ,

187

62.771 - Decreto de 24 de maio
de 1968 - Autoriza. o funcio-

namento da Escola Superior
Educação Física
"Sedes
sapientide", em Campinas, Sâc
Paulo. --':PubEca-do no D. O.
de 28 de maio de 19-68
183
62.772 - Decreto d-e 24 de maio
de 1968 Declara caduco o
Decreto nc 22.267, de 13 de dezembro de 1946. - Publicado
Do D. O. de 28 de maio de
de

B68 .

183

62 :773 ...:- Decreta de 24 de maio
de 1968 Declara caduco o

de 1953

Decreto n« 33.. 8OB, de 9 de setembro de 195,3. - Publicado
no D. O. de 28 de maio de
1968 .

,.........

189

189

190

.19D

1,0

fi2.781 - Decreto' de 29 de maio
de 1968 - Restabelece a apli-

183

Decreto de 24 de maio
de 19{!'8 - D2clara nulo o Decreto nv 22.914, ,de 15 de abril
de 1947. - Pub'Jcadc no D. O.
de 28 de maio de 1968 •....•.. 189
62.775 - Decreto de 27 de maio
de 1967 - Declara de utilidade publica a "Sociedade Lares
Infantis", com' sede em' São
Paulo, no Esta,do de Slo PaUlo.
- Publícado no D. O. de 29
de maio e reto no de 4 de junho de 1968 ..••• ;........... 1B9
62.776 - Decreto de 27 de maio
de 1967 - Declara de utü.dade pública o ,. jnstítuto Protetor .das Crianças Abandonadas
Três Irmãos", com sede em

62.774 -

Nova Friburgo, Estado do R~o
de Janeir-o. - Publicado. no
D. O. de 29 de maio e reto
iDO de 4 de junho de 19·68 ..••
62.777 -Decreto de 27 de maio
de 1967 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas D. Pedro rr, de São Paulo, .ma.. nttda pela
A:'l:ociaçao
dos gmpregados na Comércio
'de São Paulo. - publicado no
D. O. de 29 de maio e reto
no de 4 de junho de 19138 ••.•
62.778 - Decreto de 27 de maio
de 1967 - Declara de utihdade pública o "Instituto Laura
Vicuna", com sede em Ul'Uguaiana, 'Estado do ~io Oran,.
do Sul. - Publicado no D. O.
de 29 de maio e reto no de 4
de junho de 1968
'62.779 - Decreto de 27 de maio
de 19-68 - Ativa o Núcleo do
Serviço de 'I'ranspor te de Superfícle e . dá outras providências.' - Publ'cadc no D. O.
de 28 e ret. no de 31 de maio
de 1968 ......••...•.••........
62.780 - Decreto de 27 de maio
de 1968 - Ativa o Núcleo do
Serviço de. Contra Incêndio e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 28 de maio

cação do disposto no art. 3'1
do Decreto nv 43.180, de 12 de
(fevereiro de 1953, ao cargo de
Diretor do Hospital Central do
taxerctto. - Publicado no D.
O. de 30 de maio de 1968 •• 191
62.7-82 - Decr-eto de 29 de maio
de 19,68 - Declara de utilidade pública a "Santa Casa de
aY.I1sericéi:;::iia de Barra Mansa", com sede em Barra Mansa Ertado do Rio de Janeiro.
:..:....' P~blicado
D. Ó. de 3
de junho de 1968 ...........•• 191
62.783 - Decreto -de 29 de maio
de 19'6,8 - Decl8..ra de utilidade pública a "Associação das
Obras Sociais e Educacionais
da Paróquia, de Santa Terezínha", com sede em Belém,

no
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Estado do Pará. - Publicado
no D. Q. d,e 3 de junho de
1968 .

192

62.784 - Decreto de 29 de maio
de 1968 - Declara de utilida-

de pública o "Centro Espírita:
[;u2l. e Confôrtoe', com sede
em Antonina, Estado do Paraná. - Publicado no D : o.
de 3 de junho de 1968

192

62.785 -

Decreto de 30 de maio
de 1968 -'---. Concede à socíeda'de Répédo Iguazú S. A. de

Transporte Y. Turismo autorização para funcionar na República do

Brasil.

cado no D.

Q.

-

Publi-

de 4 e reto no

ide 10 de junho de

.19u,~

192

62.786 - ' Decreto de 30 de maio
de 196-8 - Declara de utilidade Pública a "Instituição Be-

nencecte Pércio
ou'marães
Azevedo", com sede em São

Paulo, E5tado de São Paulo.
- Publicado no D. 'O. de 3
de junho de 1968 ". ',' . . . . . . .
62.787 - Decreto deBü de maio

192

de 1968 - Altera a classificação dos cargos de nivel ' superior do Departamento de jmprensa Nacional, do Ministério
da Justiça, aprovada pelo Decreto nv 55.19,1, de 10 de dezembro de 1964, e dispõe sõbre
o enquadramento
de r seus
atuais ocupantes. - Publica-.
do no D. O. de 4 de junho
de 1968

Págs.
bela anexá ao Decreto número 61.J5i14, de 12 de outubro
de 1967. - Publicado no D. O.
de 3,1 de maio e reto no de 14
de junho de 1968
19562.7911 - Decreto de 30 de maio
de 1968 - Torna sem efeito
as tabelas a que se referem os
§§ 10 e 29 dei art.- 29 dos Decretos ns. 611.158 e 61.163, de
'1-6 de
agôsto de 1967 e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 31 de maio
Ide 1968
195
62.79,2 - Decreto de 30 de maio
de 1968 - Rétifica a classificação dos
cargos - de nivel
superior da Universidade joe'deral -de Minas· .Geraís, aprovada 'Pelo Decreto nv 55.608,
'de 20 de janeiro de 1965, e dís(Põe sôbre o enquadramentode seus atuais ocupantes. Publicado no D'. o. de 4 de
junho de 1968 ,
".... 196
62.79,3 - Decreto de 30· de maio
de 19-68 - Altera a classificação dos cargos de nível superior da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, aprovada
pelo Decreto no 55,734, de 4
de fevereiro de 196'5, e. dispõe
sôbre o enquadramento de seus
atuais ocupantes. r-' Publica'do .no .». O. de 4 de JUNho

lie 1968

193

62.788 - Decreto de 30 de mato
de 1968 - Dispõe sôbre a revisão de enquadramento 'do
pessoal da, Administração' d0
Pôrto do Rio de 'Janeiro. e
.dá outras previdências. - Publicado no D. O. de -?L de
junho de 1968 (Suplemento) 193
62.789 - Decreto de 30 de' maio
de 19,68 - Altera a redação do
§ _29 do art. 186 do Regulamento Geral da Previdência
'Social e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 31
'de maio de 1968
194:
62.790 - Decreto de 30 de maio
de 1968 -,Fixa nõvo ' valor tributável para os produtos da
posição 24.02, inciso 2, da, ta-

196

62.794 - Decreto de 31) de maio
de 19-88 - Retifica o Decreto
nc 60.9'86, de 11 de julho de
1967, que aprovou o Quadro

'único de Pessoal da Uni verstdade Federal de Juiz de Fora.
- Publicado no, D. o. de ,3
de junho de 1968
,
: 197
62.795 -

Decreto de 30 de maio
Dispõe sôbre o prazo estabelecido
no Decreto
no 60.439, de 13 de março de
1967. /- Publicado no D. O.
de 3:1 de maio de 1968 ., ..,.... 197
62.79'6 - Decreto de 30 de maio
de 1968 ---..: Elaboração do Qrçamento Monetário. - Publicado no D. O. de 31 de-maio
de 1968 -

de 1968

Decreto de 31 de maio
'de 19138 _. Estabelece normas

62.797 -

198

íNDICE

Págs.
gerais para seleção, nomeação
e estágio de oficiais das Fôrças Armadas que exercerão OS
cargos de Adido ou Adjunto de
Adido Militar junto as Representações Diplomáticas Brasileiras e dá outras providêndas. - Publicado no' D. O.
de 31 de maio' e reto no de 5
de junho de ISS?· ... . . . . . . . . . 198
62.798 - Decreto de 31 de mato
de 1968 - Cria no Ministério
da
Agricultura o Grupo de
Trabalho para estudare propor
medidas para revisão da estrutura dos serviços de extensão
rural, - Publicado no D. O.
de 3 .de junho de 1968 ~..... 200
62.799 - Decrete de 31 de, maio
'de '1968 - Declara de utilidade pública, para fins de desa-.
pró.rpriação(. imóvel localizado
na cidade do Rio de Janeiro,
!Estado da Guanabarav-> Publicado no D. O. de 3 de junho de 1968
200
62.800 - Decreto de 31 de maio
de 1968 - Autoriza O funcionamento da Faculdade j\dventista de Enfermagem de São
Paulo .- SP. - Publicado no
D. O. de 5 de- junho de 1968 soi
62. SOl - Decreto de 3 de junho
de 1968 - provê sôbre a concessão de bôlsas de estudo nOS
estabelecimentos
particulares
de ensino superior. -r- Pubh'Cada no D. O. de 4 de junho
de 1968
- 201
62.802 - Decreto de 3' de junho
de 1906,8 - Dispõe sôbre o cargo de .Diretor do Parque Central de Viaturas e Maquinarias. - Publicado no D. O.
202
de 4 de junho de 1968
62.'803 - Decreto de 3 de junho
de 1968 ----' Aprova o Regulamento das Divisões de Segurança e Informações dos Mí-rnstéríos ' Civis. - Publicado
no D. O. r.e 5 e rep. nade
10 e ret.. no de 14 de junho
<le 1968
,. 202
62.804 - Decreto de 3 de junho
de 1968 - Autoriza o Serviço
a
do Patrimônio da Uníâo
aceitar a doação do' terreno
que menciona, situado no Mu-

X"b.V

Págs.
n.cipio de Moreira .Sallés, Estado do Paraná. - Publicado
no D. O. de 6 de junho de
1968
207

62.-80-5 - D-ecreto de 3 de junho
de 19'68 - Autoriza o Bervíço
do Patrimônio da União
a
aceitar doação do terreno que
menciona, situado .' no Munícíc
pio- de
'I'upaoiguara, Estado
de. Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 6 de junho de
1968 .
207
62.806 - Decreto de 3 de junho
de 19-68 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a aceltal' a doação do terreno que
menciona, situado no, Município' de Bariri, Estado de São
Paulo . - Publicado no D. D.
de 6 -de junho de 1968 .'..... 207
62.807 - 'Decreto de 3 de junho
de 1968 - Autoriza estrangetros a adquirir, em bransferénela de aforamento, fração ideal
de terreno acrescido de marinha, no Estado da Guanabara.
- Publicado no D. O. de 6 de
junho de 1968
20B
62.808 - Decreto de 3 de [unho
de 1968 - Autu:riza estrangei-.
ros a adquirir, em transferência de aforamento, metade de
rracão ideal de terreno acreseído de marinha, no Estado da
Guanabara. - Publicado no
D. O. de 6 de junho de 1963 .. 20-8
62. B{)9 - Decreto de 3 de junho
de 1968 -----.-: gxtmgue a Comtssãe Coordenadora das Atividades dos Conselhos e Juntas
IFiscai$. - Publicado no D. O.
de 6 de junho de 1968
'208
62.810 - Decreto de 3 de junho
de 196'8 - Abre ao Ministério
da Educação e Cultura o crédito suplementar de .,
.
NCr$ . 4'84.491,60 para' refôrço
de dotação consignada' no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 5 de junho
de 1968
:................ 209
62.8111 - Decreto de 3 de junho
de 1968 - Abre ao Ministério
da Educação e cultura o crédito supJementa'l" de .... ."...
iN;Cr$ 150.000,00 para rerõrco

XXVI

ATOS

ro

F0DER EXECUTIVO

Pâgs.

de dotações consignadas no vigente orçamento. - Publicado no D. O.' de 5 de junho de
1968 .•................... , ....

209

62.812 - Decreto de 3 de junh-o
"de 1968- D'soõe sôbre a vi-

gência da tabela de gratificação da Secretaria. Geral do
M'nistér!c do Trabalho e Previdência Social. Publicado
no' D. Q. de 5 de junho de
1968·.

210

62.B13 '- Decreto de 3 de junho
de 1968 - Abre ao Ministério

dos Transportes -o crédito su-

plementar de- NCrs 300.000,00
para refôrço de dotações c:::n-

signadas no vigente orçamento. - Publicado no D. O, de
5 de junho de 1968 ... : .. '.... 211
62'.814 - Decreto de 4 de junho
de 1968 Altera o Decreto
nc 55 ..090-A, de 28 de no-vembro de 1964. - Publicado no
D. o. de 5-6-68
211

62.815 - Decreto de 4 de junho
de 1968 - Concede à eocíedade DorothyGray Inc. autorrzaçâo para funcionar na
República do Brasil. - Publicado no D. O. de 10-6-68 211

Péçs,
62.820 - Decreto de 4 de junho
de 1968 - Aprova modelos das.
insígnias da Ordem do Mérdto
do Trabalho, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 10-6-68
218
62.821 - Decreto de 5 de junho
de 1968 - Altera a lotação de
servi-dores do extinto Serv'çc
de Alimentação da Prevldêncita Social (SAPS), e dá outras
providências. - Publicado no
D. o. de 6 e retificado no de
; 213
10-6-68 :
62.822 -r- Decreto de 6 de junho
de 1968 - Torna sem efeito,
na -parte Que menciona, o Decreto' nc '51.523, de 25 de junho de 1962. - Publicado no
D. O. de 7-6-68
220
62.823 - Decreto de 6 de junho
de 1968 \- Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município de Cássla, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 11-6-68
:
220

62" 818 - Decreto de 4 de junho
"de 1968 - Declara caduco o
Decreto nv 20.990, de 16 de
abril de 1946. - Publicado no
D. O. de 7-6-68
212

62.824 - Decreto de 6 de junho
de 1968 - Autoriza estrangeira a adquirir, em transferência de aforamento. fracão
ideal de terreno de marinha,
no Estado da Guanabara. Publicado no D. O. de 11 de
junho de 1968
-. !20
62.825 - Decreto de 6 de junho
de 1968 - Autoriza estrangeiro
a adquír!r. em revlgoração de
aforamento.: frações ideais de
terreno de marinha, no Estado da Guanabara. - Publicado no D. O. de 11-6-68
220
62.826,- Decreto de 6 de' junho
de 1968 - Autoriza estrangeira a adquirir- em transferência de aforamento, fração ideal
de terreno de marinha, no Estado .da Gu-anabara. - Publicado no D. O. de 11 e' retificado no de 18-6-68
221

62.819 - Decreto de 4 de junho
de 1968 --.,... Aprova Regimento
da Ordem do MUito do Trabalho, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 10 e retificado' no de 14 de
junho de 1968
.. 213

62.827 - Decreto de 6 de junho
de 1968 - Autonaa estrangeiro a adquirir, em transferênela de aforamento, fração ideal
de terreno de marinha, no Estado da" Guanàbar a. - Publicado no D. O. de 11-6-68 .. .221

62.816- Decreto de 4 de junho
de 1968 - Autoriza o funcionamento da Faculdade Pôrto
Alegrense de Filosofia, Ciên-.
elas e Letras - Pôrto Alegre
- RS. - Publicado no D. O.
de 7-6-68
:........... 212
62.817 - Decreto de 4 de junho
de 1968 - Autoriza o funcionamento 'da Escola de Engenhara da universidade Ca tóIíca de Pelotas - RS. - Pu"
blicado no D. O. de 7-6-68 212

fNDlCU

Págs.
62.828 - Decreto de 6 de' junho
de 1968 - Autoriza estrangeiros a adquirir, em transferência de aforamento, fração
ideal de terreno de marinha,
no Estado da Guanebara.. ...:.--.
Publicado no D. O. de 11-6-68 ?:J1
62,829 - Decreto de 6 de junho
de 1968 - Autoriza estrangel-,
ros a adquirir, em transferência de aforamento, fração i-deal
de terreno de marinha, no Estado da Guanabara. - Pubh-'
cada no D. O. de 11-6-68 .... 222
62.830 -. Decreto de 6 de junho
de 1968, - Autoriza estranget-.
ros a adquirir, em constituição de aforamento, o domínio
útil de, terreno de marinha, no
Estado da Guanabara. - Publicado no D. O. de 11 e re-.
tifícado no de 18-6-68 ".
2~2
62.831 - Decreto de 6 de junho
de 1968 -Autoriza estrangeiro
a adquirir, em transferência de
aforamento, fração ideal de
terreno acrescido de marinha,
no Estado da Guanabara. Publ'bado no D. O. de 11 de
junho de 1968
222
62.832 - Decreto de 6 de junho
de 1968 - Autoriza o Serviço
do Patrímôn'c da União a
aceitar a doação da faixa de
terreno que menciona, situado no Município de Terenos,
em Campo Grande, Estado de
Mato Grosso. - Publicado no
D. O. de 11-6-68
62.833 - Decreto de 6 de junho
de 1968 - Autoriza esbre ngelro a adquirir, em transferência de aforamento, fração ideal
de terreno de marinha, no Estado. da, Guanabara. - Publicado no D. O. de 11-6-68...
62.834 - Decreto de 6.de junho
de 1968 - Autoriza a cessão,
sob a forma de utilízaçâo gt-a-buita, de terreno acrescido de
marinha situado no Município
de Recife, Estado de Pernambuco. - Publicado no D. O.
de 7-6-68 .:...................
62.835 - . Decreto de 6 de junho
de 1968 - Autoriza o funcionamento da Universidade de
Passo Fundo.- Publicado no
D. O. de 11-6-68

- 223

223

xxvn
Péçe,

62.836 - Decreto de 6 de junho
de ] 968 - Crie Grupo de 'I'ra-.
balho incumbido, de planejar e
organzar exposição mundial
comemorattva, em 1972, do sesquicentenário da Independência do Brasil. - Publicado no
D. o. de "7-6-68
62.837 - Decreto de 6 de junho
de ]968 - Dispõe sõbte exoloração e pesquisa na plataforma submarina do Brasil, nas
águas do mar territorial e nas
águas interiores, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 7-6-68

"24

224

62.838 - Decreto de 6 de junho'
de 1968 - Regulamenta a execução do Decreto-l-ei nv 64, de
21 de novembro de 1966"
Publicado no D. O. de 7-6-68 227
62.839 - Decreto de '7 de junho
de 1968 - Ret"fica o Decreto
nv 51. 337, de 26 de outubro de
1961, que aprovou o sistema de
classificação de cargos da Universidade do Rio Grande do
StÚ, atual Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, e dá
out-as providencias. - Publicado no D. O. de 11-6~68 ....' 230
62.840 - Decreto de 7 de junho
de 1968 - Aprova o Regimen to
Interno da C-omissão Coordenadora da. Criação d-o Cavalo
Nacional. - Publicado no D.O.
de 17-6-68 . .. ......... ,..... 230
62.841 - Decreto de 7 de junho
de 1968 - Dispôa.sôbre a alienação de material pertencente
ao Ministério da Marinha, revoga dispositivos do Decreto
nc 56.078, de 26 de ab-ü. de
1965. e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 10
'..... :~37
de. junho de 19~8
62.842 - Decreto de 7 de junho
de 1968 - Revoga disposições
do Decreto n» 60.841, de 9de

lU~~~ag~o1~~7't~~~aí~gv2sgg1~r~

223

~'24

- Publicado no D. O. de 14'
de junho de .1968
23,8
62.843 - Decreto de 10 de junho
de ]968 - Revoga o art. 2l?
do' Decreto nv 62.474, de 27 de
março de 1968, e dá outras
previdências. - Publicado no
D. O. de 11-6-68
238
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Decreto de 10 de junho

62.844 de 1968 -

Cria o "Prêmio Vi-

nato Corrêa", de literatura
infantil. - Publicado no D.a.
de 11 e retificado no de 18 de
de junho de 1968

33

62.845 - Decreto de 10 de junho
de 1968 - Declara de utilidade
pública' o "Seminário Maior
São, José", com sede em Ma-

rrana, E.sta.do de Minas Gerais.
_publIcado no D. O. de 11
de junho de 1968 ...•.......

239

62.846 - Decreto de 10 de junho
nho de 1968 --,- Declara de utilidade pública a "Instituição
pró-->Ensino Superior no Sul do

rastaeo'', com sede em Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. O. de 11

de junho de 1968

.39

62.847 - Decreto de 10 de junho
de 1968 - outorga à Indús-

trias Santa Rosa S. A.col)..,cessão para o aproveitamento
hidráulico de um trecho do rio
Chapecó,
no Município de
Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina. - Publicado no
D. O. de 14-6-68 :
' .~139

62,848 - Decreto de 10 de junho
de 1968 - Reconhecimento do
Curso de Psícologta da Faculdade', de Filosofia, Ciências e
Letras, da Universidade Federal
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 11....:6""'"68
240
62.849 - Decreto de 10 de junho
de 1968 - Concede reconnecimento à Faculdade de EduCaÇa0 "Padre Anchieta", de
.Jundlaí, São Paulo.. - Publicado no D. O. de 11-6-68 .-.. J40
62.850-:- Decreto de 11 de' junho
de 1968 -·Altera o enquadramento dos cargos íntearantes
do Grupo Ocupactonal-P. 1700
- Medicina, Farmácia e Odontologia, do Quadro Extinto Parte XVII (Estrada de Ferra
Leopoldina) do Ministério dos
Transportes. - Publicado no
D. O. de 14-6,68
c40
62.851 - Decreto de 11 de junho
de 1968 --:- Altera o enquadramenta nas séries de classes e
classes integrantes do Grupo
Ocupacional P-1700 - Medici-

Págs.
na, Farmácia e Odontologia,
do Quadro Extinto - Parte II
(Estrada de Ferro Central do
Brasil)
do i Ministério dos
Transportes. - Publicado no
D. O. de 14-6-68

!41

62.852 - Decreto de 11 de junho
de 1968 - Publica-os índices de
atualização Monetária dos salários dos últimos 24 (vinte e
quatro) meses, na forma estabelecida no Decréto-leí número 15,. de 29 de [ulhô de
1966, e dá outras providêndas. - Publicado no D. 'O.
de 12-6-68

ê41

62.853 - Decreto de 12 de. junho
de 1968 - Cria cargo em comissão e funções gratificadas
no Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Pesqut..
sas. . e dá outras providências.
:-.. Publicado no D. O. de 17
de junho de 1968 :............ 212
62.854 - tiecreto de 12 de junho
de 1968 - Exclui' dos efeitos
do Decreto no 62.234, de 7 de
fevereiro de 1968, _dois .cargos
de Veterinário, TC-1.001-17~A;
com os respectivos ocupantes,
que especifica. - Publicado 'no
D. O. de 17-6-68
'
242
62.855 - Decreto de 12 de junho
de 1968 - Altera a classificação dos cargos de nível supertor do extinto Serviço Social' Rural, aprovada pEJO Decreto .nv 60.194,· de 9 de fevereiro de 1967, e dispõe oôbre- o
enquadramento' de seus atuais
ocupantes: Publicado no
D. O. de 17-6-68

243

62.856 - Decreto de 14 de junho
de 1968 - Dispõe sôbre o QU~
dro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. - Publicado no
D. O. de 25-6-67

243

62.857 - Decreto de 14 de junho
de 1968 '-,- Declara de utilidade
pública, para fins de desaproprração em favor da Petróleo
Brasileiro S.A, - PETROBRAS
terras e nenfeítoríaa situadas
nos' Munícipíos de Divina F\lStora, Rosário dó Catete, Car-

mópolts,

Ríachuelo e La-an-

jéíras, todos no Estado de Ser-

íNDICg

Págs.
gipe.- Publicado no D. O.
de 17-6~68 ...............•.... ~44

62.858: - Decreto de 17 de junho
de 1968 - Concede autorízaçâo à empresa LASA - Engenharia e Prospecções S. A.
para' fazer reconhecímentogeológico, em área situada no Estado de Minas 'Gerais, para a
era. Vale do Rio Doce. - Publicado no D. O. de 18-6-68 'l44
62.859 - Decreto de 17 de junho
de 1968 Promulga a Convenção da üIT no 96 .concernente aos Escritórios Remunerados de Empregos. - Publicado no D. O. de 21~6-68 ., ó!45
62.860 - Decreto de 18 de junho
de 1968 - Estabelece a EstruturaBá,sica da Organização do
Ministério da Marinha. - Publicado no D. O. de 20 e retificado no de 24--6-68
245
62.861 - Decreto de 18 de junho
de 1968 - Declará de utilidade pública a "Sociedade Propagadora Soverdi", com sede
em São Paulo, Estado de São
Paulov c-. Publicado no D. O.
de 21-6-66
:JM
62.862 - Decreto de 18 de junho
de 1968 ~ Redistribuí cargos
para os Quadros de Pessoal da
Caixa Econômica Federal de
Brasília e Conselho Nacional
de Telecomunicações, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 21-6-66
256
62.863 - Decreto de 18 de junho
de 1968 ~ Retifica o Quadro
de Pessoal da Caixa Econômica Federal do Paraná. - ' Publicado no .p. O. de 21-6-68:756
62.864 --'--- Decreto de iade junho
de 1968 - Dispõesôbre a assinatura de contratos entre a
União e a República Popular
da Hungria para o forneci;nento de equípamentoa para
reaparelhamento do Ensino Superior, no valor de
.
US$ 10.000.000,00. - Publicado no D. O. de, 21-6....68 ..... 257
62.865 - Decreto de 18 de junho
de 1968 - Dispõe sõbre a assinatura de. contratos entre a
União e a República Democrá-

Pág-s.
tica Alemã R.D.A." para o
fornecimento de cequípamentos
para reaparelhamento do Ensino Superior, no valor de
USS 20.000.000,00. - Publicado no D. O. de 21-6-66 , ..... ',57

62.866 --:- Decreto de 19 de junho
de 1968
Dispõe sôbre a
alienação dos bens adquiridos
com os recursos do Programa
MEC/BID.
Publicado no
D. O. de 20-6-66 ........ ,...

~

57

62.867 - Decreto de 19 de junho
de 1968 - Altera o Regimento
do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, aprovado
pelo Decreto nc 35.006, de 5 de
.feverelro de 1954, e dá outras
providências. - Publicado .no
D. O. de 20 e retificado no de
28-6-68 . .
,...... 256
L

62.868 - Decreto de 19 de junho
de 1968 - Retifica o Quadro
de Pessoal da Caixa Econômí-.
caFederal de Sergipe. - Publícado no D. O.' de 20-6":"68

:~59

62.869 - Ainda não foi publicado no Diário O jicial
.
62.870 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial
.
62.871 - Decreto de 19 de junho
de 1968; - Retifica a precedência hierárquica dos militares que menciona, transferidos para o Quadro de Oficiais Engenheiros, do Corpo
de Oficiais da Aeronáutica da
Ativa, pelo Decreto no 62.615-A,
de 28 de ab-ril de 1968. - Pu...
bllcado no D. ,O. de 20-6-68" . ~ 260
62.872 - Decreto de 19 de junho
de 1968 - Altera o parágrafo
único do art. 15 do Decreto
nc 62.75.9, de 22 de maio de
1968, que dispõe sôbre a S1.1'"
permtendência do Desenvolvimento da SUDEPE. - Publicado no D. O. de 20 e rettficado no de 28-6-68
260
62.873 - Decreto de 19 de junho
de 1968 - Prorroga o prazo
estabelecido no art. 29 do Decreto nv 62.433, que institui o
Grupo de Trabalho jntermínístertal para estudar a importação e exportação de sebuínos, bubalinos, ovos, sémen

=

Al'OS

no

PODER

Peçs,
e materiais de reprodução anímal. - Publicado no D. O,
de 20-6-68
260
62.874 - Ainda não foi publi-

cado no Diário Oficial

.

62.875 - Decreto oe 20 de junho
de 1968 - Abre ao Mírustérto
da Educação e Cultura o oré-

dito suplementar de
.
Ncrs 2.042.809,21, 'para refôr-.
ço de dotações consignadas no

vigente orçamento.

c_

Publi-

cado no D. O. de 21-6-68
261
62.876 - Decreto de 20 de junho
de 1968 - Declara de utilidade
pública a "Sociedade União

Pelotense

São

Francisco

de

Paula - Entêrro "do Pobre",
com sede em Pórto Alegre;
Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. O. de 25
de junho de 1968
<l61
62: 877 - Decreto de 20 de junho
de 1968 - Altera a classificação dGS cargos de nível superior da Un versidade Federal
de Minas Gerais, aprovada pe.o
Decreto nv 55.608 de 20 de janeno de 1965 e dispõe sôbr e o
enquadramento de seus atuais

ocupantes.

-

Publicado

no

D. O. de 25-6-68

.262

62.878 - Decreto de 20 de junho
,<.1e 1968 :- Redistríbul, com o

-respeonvo

ocupante, para o
Quadro de Pessoal
Parte
Especial - d o Ministério da
Justiça, cargo ortgmárto do
extnto Lloyd Brasileiro -- Patrímôn'o Nacional, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 25-6-68
2G2
62.879 -- Decreto de 21 de junho
de 1968 - Redistrfbul, com o'
-respeottvo ocupante, cargo- da,
extinta Fundação Brasil-Central, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de J4
de junho de 1968
262
62.880 - Decreto de 21 de junho
de 1968 - Redistríbui, com o
respect.vo ocupante
Quadro de Pessoal

para o
Parte

Especial do Ministério - da
Justiça, cargo originário do
extinto Lloyd Brasileiro - Património Nacional, e dá outras providências. - Publicado
no D. O. de 24-6-68 . ~ . . . . . . . ').63

EXECUTIVO

Péqs,
62.881 - Decreto de 21 de junho
de 1968 - Declar-a de utilidade

públ.ca, para fins de desaproprtaçào, uma área de terra :destnada a construção de prédio
para a instalação de serviços
da Companhia 'I'elefômoa Rasilet: a na Cidade de Sã0 Paulo,
Estado de Bão Pau:o. - Publicado no ti. o. de 25 e retificado no de 28-6-68
-~53
62.882 - Decreto de 21 de junho
de 1968 - outorga concessâo
ao Govêmo do Estado do Rio'
Grande do Sul, através de sua
Secretaria de' Éducação' e Cultu' a p ara estabelecer, na. Cidade de Pôrto Alegre, uma estação de radiodifusão 'de sons e
imagens (Televisão) para fns
educativos.
Publicado no
D. O. de 25-6-68 .. :
264
62.883 - Decreto de 21 de junho
de 1968 - Aprova o Plano de
Reestrutu-açâo da Universidade Federal de Juiz de Fora - '
MG. - Publicado no "D. O.
de 25 e' retificado no de 28 de
junho de 1968
.'
.. 264
52.884 - Decreto de 21 de junho
de 1968 ~ Altera os arts: 10
e 11 do Decreto ne 60.304, de
6 de março de 1967, aue regulamenta o capítulo
do Títudo IV do Decreto-lei nÇl,32,
de 18 de novembro de 1966 Código Btasüelro do Ar (Da
Zona de Protecão aos Aeródramas). - Publicado no n.o.
de 24 e retrrícaüo no de 28 de
junho de 1968
268
62,885 - Dec-eto de 21 de tunho
do '!=)R8 - Dec13r·'1 de uttlldade

m

p{lh1·C'.a,

Tl8l'"3

deswpronrõa-âo,

ímóvel sttuado. à
Alameda
Afonso S~}1im;dt no JR6. na Cídaôe de São Pau10. r'starto de
81-0 P911 10 . ::..- Publicado no
D. O. de 24-6-68
269
62.R86 - Decreto de 21 de tunho e
de l}ll'lR'~ Declara- de utilidade púb1icq, a "M:<:,j<:tênch So-.
cial Svnto Antõnto" com t:edo 1'.0 ]\/r1'l"licíT'.iO ele Cutí«. F~
tado de sso Paulo.- Publicado no D. O. de 25-6-67 - . 270
62.887 --:- Decreto de 21 de junho
de 1968 - Dispõe sôbre a du-

ração dos mandatos dos membros temporários do Conselho

XXXl

Págs.
Adm'nistrativo do PEBE.
publicado no D. a. de 24 de
junho de 1968
.1..70
62',888 - Decreto de 21 de junho
de 1968 - Dispõe sobre a contagem de tempo no posto, para
efeito da exigência prevista no
Regulamento da Lei de P.omoções d03 Oficiais da Ativa
da Aeronáutica. - Publicado
no D. a. de 24 e retltícado no
'; 270
de 28-6-68
62.889 -'- Decreto de 21 de junho
de 1968 - Declara de utiltdade pública, para fins de desapropr.açào pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas, a área de terreno necessária à .construçâo do Açúde, Público Pau dos Ferros, no
Mumcípío do mesmo nome, Estado do Rio Grande do Norte.
- Publicado no D. a. de 26
de junho de 1968
-. . . 270
6.890 - Decreto de 24 de junho
de 1968 - Autor íza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitara, doação do terreno
que menciona, situado na Cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso.
Publicado
DO D. a. de 25-6-68
271
62,891 - Decreto de 24 de junho
de 1968 - Declara de utál'dade pública a FASE - Federação de órgãos . para Assistência Social e Educacional,
com sede. no Estado da Guanaba-a.. - Publicado no D. a.
de 25-6-68
', 271
62,892 - Decreto de 24 de junho
de 1968 ----- Cria Missão Diplomática na Guiana. - Publicado no D. O. de 25-6-68 271
62.893 -r- Decreto de 24 de junho
de 1968 - Concede reconhecimente à Faculdade de Ciências Econômicas de Alegrete
- RGS. - Publicado no D.a.
de 26-6-68
272
6,2;'894 - Decreto de 25 de junho
de 1968 - Autor.za o funcionamento do Curso de Cfeneras Contábeis da Faculdade
de Economia do Vale 'do' Rio
dos Sinos Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. a. de 28
de junho de 1968
272
62.895 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial' ........•

Págs.
62.895 - Decreto de 25 de junho
de 1968 - Regulamenta o artigo 19 da Lei n'? 4.089, de 13
de julho de. 1962, e dá outras
prov.déncias. - Publicado no
D. O. de 28-6-68
272
62.897 -----.:. Decreto de 25 de junho
de 1968 - Regulamenta o artigo 14 do Decreto-Ieí nv 37,
de 18 de novembro de 1966, e
dá outras provídencias . - Publicado no D. O. de 28-6-68 .. 273·
62.898 - Decreto de 25 de junho
de 1968 -,Regulamenta o ar tigo 15, ínctsos I e lI, do Decreto-lei ne ::'7, de 18 de novembro de 1966, e dá outras

providências. -Publicado no
D. O. de 28-6-68

274

62.899 - Decreto de 25 de junho
de 1968 - Abre. ao Mínistério
do Interior, em favor do Ga-,

binetedo Ministro, o crédito suplementar de
.
2.000.000,00, para refôrço de
dotação consignada no vigente
Orçamento. - Publicado no
D. a. de 27-6-68
62.900 - Decreto de 25 de junho
de 1968 - Abre, ao Ministério
das Comunicações, em favor do
Departamento Nacional de Telecomumcaçôesv-> DENTEL o
crédito especial de ..••......
NCrS 394.08819, para o fim que
especifica.
Publ.cado no
D. O. de 27-6-68
62.901 --'- Decreto de 25 de junho
de 1968
Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor do Gabinete
do Ministro (órgãos Regionais
da Indústria e do Comércio), o
crédito suplementar de ..... '...
NCrS 59.138,00, para.trerõrço
de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 27-6-68 .....
62.902 - Decreto- de 25 de junho
de 1968 - Abre, ao Mín stério
da Educação e, Cultura, em favor da Escola de Farmácia e
Odontologia de Alfenas, o crédito suplementar de
.
NCr$ 7.356,00 para refôrço de
dotação consignada no vigente
orçamento.
Publicado no
D. o. de 27-6-68
62.903 - Decreto de 25 de junho
de 1968' - Abre, ao Mínlstérío

275·

276

276

277
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Págs.

Págs.

das Minas e Energia, em favor
do Gabinete do Ministro e do
Departamento de Administração, o crédito suplementar de
NCr$ 2'(3; 800,00,' para rerôrço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publica-

62.916 - Decreto de 25 de junho
de 1968 - Autoriza o Serviço

do no D. 'O. de 27--6-68 ....', 278
62.904 ----: Decreto de 25 de junho
de 1968 - Abre, ao Ministério
da Educação e Cultura. em favor da Faculdade de Medicina
do Triângulo Mineiro,
crédito suplementar' de
.
NCr$ 60.439,00, para refôrço
de dotação consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D. O. de 27-6-68' '_0 ~79
62.905 - Decreto de 25 de junho
de 1968 - Abre, ao Ministério
da Educação e Cultura, em fa-

°

vor' da Escola de Agronomia do
Nordeste, o crédito suplementar de NCr$ 100.000,00, para
rerõrço de dotações 'orçamentárias no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 27
de junho de '1968
27Q
S2.906 - Decreto de
de junho
de 1968 - Abre; ao Ministério da Educação e Cultura, eni
ravor do Departamento Nacional de .Educação, o crédito suplementar de NCr$ 7.431.000,00,
:para rerôrco de dotações consignadas no vigente Orçamento. --,-' Publicado no D. O.
de 27-6-68 .... :.............. 280
62.907 - Decreto de 25 de junho
de 1968':'- Abre" ao Ministério do Trabalho e Previdência SOCial, em favor da Divisão de Segurança e Informações, o crédito suplementar de
NCr$ 49.690,00, para rerôrço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. ~ Publicado
no D. O. de 27-{)-68
181
62.908 - Decreto C1e 25 de junho
de 1968 - Autoriza o Serviço
de Patrimônio da União a
aceitar 'a doação de terreno
destinado à utilização pelo Ministério da ünducação e',Cultura. - Publicado no D. O. de

do Patrimônio da União a
aceitar doação de imóvel, em
Araguari - MG, destinado ao
Ministério do Exército. - Publicado no D. O. de 28-6-68 .. 283
62.917 - Decreto de 25 de junho
de 1968 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União à

aceitar doação de imóvel, em
Manaus - AM, destinado ao
Ministério do Exército. -.;... Publicado no D. O. de 28-6-68 283
62.918 - Decreto de 25 de junho
de '1968 - Autoriza o Serviço

do Patrímônío da União a aceitar doação -de imóveis, em Manaus - AM, destinados ao Ministério do Exército. - Publicado no D.
de -28-6-68 ... 283
62.919 - Decreto de 25 de junho
de 1968 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União a
aceitar doação' de Imóvel. em
Cristalina - GO, destinado ao
Miilistério do Exército. - Publicado no D. O, de 28-6-68. 2.34

o.

ââ

28-6-68 . . .... ,...............
'62.909 a 62.915 - Ainda não foram publicados no Diário Olicial.'~
.

!,82

62.920,- Decreto de 25 de junho
de 1968 - Autoriza o Serviço

do Patrimônio da União a aceitar doação de imóveis, ém Rio
Branco - AC, destinados ao
Ministério do Exército. - Publicado no p. O. de 28-6-68' .. 284
62.921 --Decreto de 25 de junho
de 1968 - Abre, ao Poder Judiciário, em favor do Supremo
Tribunal Federal, o crédito suplementar de NCr$ 740.000,00,
para rerôrçn de dotações.. consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. 'O. de
'28-6-68 .

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

284

62.922 - Decreto de 28 de junho
de 1968 -Revoga o Decreto
nc 62.788, de 30 de' mato de
1968. - Publicado no D. O.
de 28-6-68
185
62.923 "------- Decreto de 28 de junho
de 19,68 - Delega. competên-

ela ao .Ministro da Fazenda
para autorização, a que se refere o art. 8'? do' Decreto-lei
ne 466, de 4 de junho de 1938.
Publicado no D. O. de 28
de junho de 1968
285

íNDICE DO APENSO
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Págs.
Decreto de 13 de mar-

ço de 1967 - Regulamenta o
Decreto-lei nc 73, de 21 de novembro de 1966, com as modificações introduzidas pelos
Decretos-lei nv 168, de 15 de
fevereiro de 1967, e nÇl296, de
28 de fevereiro de 1967: - Retificado nos D: O. de 14 e 17
de maio de 1968
289
62.033 - Decreto de 29 de de-

zembro de ·1967 - Autoriza a
Companhia de Mineração Rio
Acima a lavrar minério-de rer1'0,
minério de manganês e
acre, no Município de Santa
Bárbara, Estado de Minas Gerais. - Retificado no D. O,
de 22-5--li8
62.356 - Decreto de 6 de.março de Í968 :.-. Classifica os

290

L'

cargos de nível superior do Ministério da Agricultura e dispõe sôbre o enquadramento -de
seus atueis ocupantes ~ - Retificado no D. O. de 5-4-68 ..

290

Decreto de 15 de mar..
ço de 1968 _. Classifica os cargos de nível superior da uni-o
versídade Federal de Pernam ~
buco e .díspôe ..sôbre o enquadramento de seus atuais

62.416 -

ocupantes.

Publicado no
no de

D. O. de 4 e retificado

10-4-68 .
62.440 - Decreto de 20 de março de 1968 - Dispõe sôbre a

Pãg-s.
Nordeste, para efeito de isenção' de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos, neste descritos e- consignados à emprêsa
"Celanese Tecelagem do Brasil
S. A.", de Salvador (BA). Retificado no D. O. de 3-4~68 292
62 . 444 _ Decreto de 20 de março de 1968 - Declara pnorítárta ao desenvolvimento do
Nordeste para efeito de isenção de ímpostos e taxas rederais a importação de equipamentos novos, neste descritos e consignados à emprêsa
"Cotonífícío onion Bezerra de
Mello S. A. ", .de Recife (PIE).
_ Retificado no D. O. de 3
de abril de. 1968 .
292
62. 445 - Decreto de 20 de março de 1968 - Declara prtorttárfa ao desenvolvimento do
Nordeste, para efeito de isenção de impostos e taxas federais, a importação de equípamentos novos, neste descrientes e consignados à emprê'sa "Sarabor S. A. -: Regenerado e Artefatos de Borracha",
de Recife (PE). - Retificado
no D. O. de 3-4-68
,
29~
62 . 448 - Decreto de 21 de março de 1968 - Altera a classificação _dOS·· cargos de nível
superior do Ministério da Educação e cultura, aprovada pelo
Decreto nc 58.741, de 28 .de
junho de 100'6, e dispõe sôbre
o enquadramento de seus atuais
ocupantes. -Publicado no
D. O. de 5":4-68
.t93
62.449 - Decreto de'21 de março de 1968 - Declara de utilidade pública,
«zscoia Normal e Ginásio Nossa Senhora

290

revisão do enquadramento dos
cargos;l funções e empregos da
Caixa' I !Econômica Federal de
São r-auro, e 'dá outras provídêncías , - Publicado no D.O.
de 5 e retificado no de 15-4-68 291
62.441 - Decreto de 20 de março de 1968 ~ Declara prioritária ao desenvolvimento, do

a.
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Péce .
das Graças", com

sede

em

Patos de Minas, ,Estado de Mi~
nas Gerais. - Retificado no
D. O. de 4-<1-68
293
62.451 - Decreto de 22 de março de 1968 - Declara de uti-

lidade pública

o

"Patronato

e .Ginásio Industrial Madre
Mazzarellc", com sede "em Ri-

beirão Preto, Estado de São
Paulo. -'- Retificado no D, O,
de 4-4-68 .

293

62.453 _' - Decreto de 22, de mar-

ço de 1968 -

Concede reco-

nhecimento aos Cursos de História e de J\.1"a temática, da Faculdade de Fil?sofia, Ciências
e Letras de São Leopoldo RGS. - Retificado no D. Q.
de <le<l-68

293

62.454 _

Decreto 'de ,2·2 de março de 1968 ~ Declara de uü-

lidade
Barão

pública a "Associação
de Souza Queiroz de

Proteção . à Infância", com sede
em São Paulo, Estado de São

Paulo. -r- Retífícado no D. O.
de .4-4-68 .. '

29<1

62 .457 :~ Decreto de 25 de mar-

ço de 1968 - Altera, em, caráter provisório, a classificaç ã c dos cargos
em comissão e
funções gratificadas do Quadro de Pessoal da Comissão de
Marinha Mercante, e dá outras
providencias . ..,.... Publicado' no
D. O. de ,4-4-68

D. O. de 2"<1-68 .

294

Decreto de 25 de março de 1968- Regulamenta0
Capítulo VIU (Títulos I e II)
do Decreto-lei -nv 221 de 28
de fevereiro de 1967 ~ 'Isenções .Geiais e Incentivos' para
Investimentos na Indústria
Pesqueira.
Retificado no
de 5-<1-68

Decreto de 28 de março de 1968 - Decla-ra <te uti ....
Iidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, a área de terreno
que. especifica, correspondente
às bacias hidráulicas e de irrtgaçào do Açude Público' São
Mamede, Estado da Paraíba, Publicado no D. O. de 2-4-68 297
62.483 - Decreto de 29 de março de 1968 - Dispõesôbre a
construção, manutenção' e exploração de, aeródromos públicos, pela União ou mediante
concessão. -., Publicado nc

62.482' -

29<1

Decreto de 26 de marde '1968- Concede à ELAL
- Israel Airlines Luntted .autorizaçâo para funcionar- no
Brasil. - Publicado no D. O.

62.464' ~

de 14c5-68

297

Decreto de 28 de março de 1968 - Declara de utilidade .pública s» "Asilo São Vicente de Paulo", com sede em
São José do Rio .Prêto, Estado
de São Paulo> - Publicado no
D. O. de ,2-4-68
'29i

62.481 -

62.458 -

D. O.

Págs.

Decreto de 27 de março de 1968 - Altera a redação do art. to do Decreto numero 32.483, de 28 de março
de 1953, que transferiu para a
Emprêsa de ;Eletricidade Luz e
Fôrça de Araranguá S. > A., a
concessão outorgada a José
Pírmmo Leitão. - Publicado
no D. O, de 1-4-68 .
2fl6
62.471 - Decreto de 2'1 de março de 1968
Transfere de
José Firmino Leitão para José
Firmino Leitão & Cia.. .Ltda.,
a concessão para o aproveitamenta' de uma fonte de energia 'hidráulica no Rio Manuel
Alves, no distrito de. Meleíro,
Mumcípío de Meleiro, Estado
de Santa catarina .. ~ Publi296
cado nó D. O. de 1-4-68,.
62,.'476 - Decreto de, 28 de mar-ço de 1968 - Cria o' distintivo
do Curso de' Informações da
Escola Superior de Guerra. ,;Retificado no D,. O. de 2-4-6,8 297
62.480 - Decreto de '28 de março de 1968 - Declara de utilidade pública o "Instituto dos
Advogados de São Paulo", com
sede em São Paulo, Estado de
São Paulo. -' Publicado no

62.470 -

295

6.2~.466

. - Decreto de 26 de março, de . 1.9~8 - Inclui no Corpo
de Ofíciaie da Aeronáutica, como Quadro de Serviço, o oua-.

dro de Oficiais Dentistas. Retificado ·noD. O.de ,5-4-68 296
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1J. O. de í.e retificado no de
8-4.68

62.487 298

62.484 - Decreto de 29 de março de 1968 ~ Aprova o Estatuto da fundação Movimento
Brasileiro de Alfabetização (MOBRiAiL). Publicado _no
D. O. de 2-4-68 ..

296

62.485 - Decreto de 29 de março de 1968 - Altera o Decreto ns 62.256, de 12· de fevereiro de 1968. - Publicado no
D. O. de 1-4-68

62.486 - Decreto de 29 de março de 1968 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terra destinada à: construção de
prédio para a instalação de ser-

de 1 e retificado no de 5-4-68 302
Decreto de 29 de março de 1968 - Retifica o art. 1Çl
do Decreto nc 61. 5'22, de 12 de
outubro de .196'7, que declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, uma área de
6,30m x 17,80m localizada no
tôpc do Edifício Itália", à: A venida São Luis nv 72, esquina
com a. A v. Ipíranga, na Cidade de São Paulo, necessária à instalacão de uma estrutura metálica, .eom capacidade
para suportar antenas parabólicas do Sistema Nacional de
Telecomunicações. - Publtca-.
do no D. O. de 1-4-68
303

62.488 -

301

Viços da Companhia Telefôníca Brasileira na Cidade de
Santos, Estado de São Paulo.
-'-- Publicado no D. O. de 1 e
retificado no de 5-4""68 ..
301

Decreto de 29 de mar-

ço de 1968 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropríação, uma área de teí--.
ra destinada à construção da
nova estação telefônica de, Teresópolís, Estado do Rio de .
Janeiro. - Publicado no D. O.

Figuram neste volume os decretos que, expedidos no segundo
trimestre de 1-968, foram publicados uo D.O.· até ri último dia
útil do trimestre.

As datas de publicação, retificação e reprodução figuram no
mdice .
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DECRETO NQ 62.489 ABRil.

DE

1.

DE

DE 1968

D2clara de utilidade pública c "Serzxço SOcial Nossa Senhora Medianeira d& Tôda,s' as Graças", -:om
sede em Curitiba, \Estado do, Pa-

raná,
o Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83 1 item II da Constltuiçã., e
atendendo ao que consta do processo .
M.J. nv 39.583 de 1967, decreta:

Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
10 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 10; do

Regulamento aprovado pelo Decreto
n? 50.517, de 2 de maio de J961 o
"Serviço Social Nossa Senhora Medianeira de Tôdas as Graças", com
sede em Curitiba, Estado do Paraná.
Brasília, 1 de abril de 1968;
1479 da Independência e 809 da

República.

A. COSTA E SILVA

Luís

Antônio da Gama c' Silva
DECRR'To N9 62.491 -

DECRETO N'! 62.490 ABRIL DE 1968

m: 1

DE

Declara de utilidade pública a "Asso-,
aação de Proteção à -Maternuuuie e

à Infância" com sede em Antonina,
Estado do Pamná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conferevo artigo 83, item II, eavconscnuteão e
atendendo ao que consta do .processo
M ..J. no 18 de 1968, decreta:
Artigo único. ~ declarada de utilidade pública, nos termos do artigo
19 da Lei 91, de 28 de agõstc de 1935,
combinado com o artigo 10 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517,
de 2 de maio de 1961, a "Aasooiaçâo
de Proteção à Maternidade e à Infância", com sede em Antonina, ..:I;S"
tado -do Paraná.
Brasília, 1 de abril de 1968;
147? da Independência e 80l'! da
República.
A. "COSTA
Luís

SILVA

E

Antônio da Gama

,'J

SUva

DE 1 DE ABRIL »e 1968

,

Declara prioritária ao aeseuocímmetuo do Nordeste, para efeito _de isençda
de impostos e toaas teaenus, a importação de equipamentos novos, neste
descritos e consignados à emprêsa "Fiação Microlite do Nordeste Lida. ",
de _Jaboatão (Pe.)"

o Presidente da República, usando das atrfbuíções que lhe confere c
Artigo 83, Item Ir, da Xionstíbuíçâo e nos têrmos do Artigo 18 da Leí no
3,692, de 15 de dezembro de 1959. e, ainda constdorando que o Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da R-esolução nc 3.359, de 18' de outubro de 1967,
aprovou o Parecer, da Secretaria Executiva daquele- órgão, propondo fôsse
reconhecida pricrítáría ao desenvolvimento da região para eleito de tsençâo
de 'impostos e ttaxas federais, a ímportaçâc de equipamentos novos, neste
descritos, a 'ser efetuada pela, emprêsa "Fiação Mícrolíte do Nordeste

4

ATOS DO PODER ·ExECUTIVO

Ltda .", de Jaboatâo, Estado de Pernambuco e d-estinados à.' implantação
de um conjunto industrial para f-abricação de 480 toneladas/ano de fio cru.
penteado, titulo 40'S;
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneíra ;
Considerando, enfim, o mars que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho

Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária ao desenvolvimento do. Nordeste, para
efeito de isenção de impostos e taxas 'federais a importação de equipamentos novos, a seguir descrttos e consignados
emprêsa "Fração Mícrolíte do
Nordeste Ltda. ", ãe Jaboatão (pe.):
à

Parágrafo ','mico. Com respeite aos motores elétricos que acompanham

a maquinaria fica. sua similaridade', para efeito da isenção de que- trata o
presente' Decrete, pc re ser examinada pela Alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na. hipótese de Os mesmos s-eguirem regime t..aO' disposto na Circular 119 16, de 28 de agôsto
de 1958. do senhor Ministro da Fazenda .
.A rt. 29 zste Decreto entrará em vígcr na dàta de SWl publícaçâo, revoga.nas as disposições. em contrário.
.

rrfárro próprio, observando-se

Brasília, 1 de abril de 1968; 1479 da Independência e 80° da República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Atonso A. Lima

As especificações do presente d.ecreto. foram publicadas no Diário Ofi-

cial de 4-4-68.

DECRETO

N9

62.492 ~
1968

DE

1

DE

DECRETO

ABRIL DE

Incorpora à Universidade do Mar/L
nhão a Faculdade de, Ciências Econômicas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
n, do artigo 83 da Constituição, de
acôrdo com o artigo 31, do Decreto
no 59,941,· de 6 de janeiro de 1967 e,
tendo em vista o que consta do Processo n.c C.F.E. 369-67, do Ministério'
da Educação e Cultura" decreta:
Art. 1<.> Fica incorporada à tjntver,
stdade do Maranhão a Faculdade de
Ciências Econômicas do Maranhão,
criada pela Escola Técnica de comércio do Maranhão
autorizada a tun.
cionar pelo Decreto nl?55.895, de 2
de abril de 1965.
.

e

Art. 29 :este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
Brasíha, 1 de abril
1479 da Independência
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

N.9

62.493
1968.

DE

1

DE

ABRIL DE

de

e

1968;
809 da

Aprova o
Plano de Reestruturação
da Universidade Feeteral de Pernambuco.

o

Presidente da República,

no

uso

das atríbuícoes que lhe confere o artigo 83, item n, da Oonstituíçao, COmbinado com-o jnsposto no artigo 69 e
parágrafo único do Decreto-lei nv 53.
de 18 de novembro de 1966, e disposi-avos do Decreto-lei nv 252, de 28
de fevereiro de 1967 decreta;
Art. 19 Fica aprovado o Piano de
Reestruturação da . Universidade Federal de Pernambuco.
Art: 29 Fazem parte integrante do
Plano de Reestruturação, na forma
par que foram aprovadas pelo Conselho Federal de Educação, as Tabelas
Analitícas de dtstrlbuiçáo do pessoal
docente que o ínstruiram, e essa d1S~
trtbuíçâo se fará efetiva na data da
publicação da Portaria que íôr expedida pelo respectivo Reitor _imediatamente após a publicação deste Decreto.

ATOS DO

PODER

Art. 3Q Terão seus títulos de nomea-

ção apOStilados pelo órgão de pessoal

da Reitoria, mediante despacho do
Reitor, todos os ocupantes efetivos de
cargos do Magistério' Superior que,
com ou sem modificação das epígrafes
das especializações ou disciplinas que
lhes eram dantes' conotadas, tiverem
sido removidos de uma unidade para
outra, na forma das 'I'abelas Analíticas.
Parágrafo único.
Serão também
apostílados os titulas de nomeaçâo de
todos os ocupantes efetivos de cargos
de Magistério Superior que; não tendo sido removidos, permanecem em
unidades transformadas por modificaÇã0 das respectivas denominações anteriores.
Art. 4Q Não se aplica a pi:oibição
constante do § 39 do artigo 26 da Lei
nv 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965.
ao docente que, acumulando atual':'
mente dois cargos de magistério ou
um de magistério .3 outro tecmco ou
cíervtríco tiver ambos os cargos situados. em uma mesma unidade em
conseqüência do Decreto:'"lei n.c 53, de
18 de novembro de 1966, e do Decretolei nv 252, de 28 de. fevereiro de 1967.
Para "JS efeitos do artígo 3"
dêste decreto o docenta apresentará
seu titulo de nomeação ao órgão de
pessoal da Umversícade dentro Cio
prazo, de noventa rtías contados da
p-tbdcaçâo deste Decreto, sob as sanções legais.
Art. 6Q Fica extinta a Faculdade ue
Filosofia, Incorporada pela Lei numero 1. 254, de 4 de dezembro 'de 1950, a
então Universidade do Recife.
Art • 7Q OS atuais Diretores da l"a~
culdade de Filosofia da Escora Superior de Química e da Escola de. Belas Artes. nomeados pelo Presídence
d: República, completarão seus mandatos com') Diretores, respectívamente. do Il?-stituto de Letras, da Escola
de ourmtca e da Escola de Artes.
Art. 80 Com vistas à fase transitoria implicada nos prazos de que _tratJUll o artigo 79 e §§ do Decreto-lei
nv 53, de 18 de novembro de 196ü, e o
artigo 12 e parágrafo único do Decreto-lei nv 252, de 28 de fevereiro de
1967, o Conselho Universitário devera.. imediatamente depois de pubítcado - êste Decreto estabelecer normas
provisórias para a composíçào e runc
cíonamento das Congregações ou órgão.'} equivalentes das unidades que,
Art. 5°

ExECUTIVO

5

resultantes da presente reestruturatenham sido transformados ou
inovados.
'Art. 91? :Ê:Ste Decreto entrara em
vigor na data da sua publícação, revogauascas disposições em contrario,
Brasília, 1 de abril de 1968;
147° da Independénoía e 809 da
República.
.
çâo,

A. Cos'rs E SILVA

Tarsc Dutra
PLANO DE REESTRUTURAÇÁO D",

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE PERNAMBUCO
TÍTULO I

Ira Estrutura
Aru. 11:' A estrutura da Uníversídane
Pecerar de Pernambuco compreende.
I ~ órgãos deliberativos superiores;
a) Conselho Universitário:
b) Conselho Coordenador de Ensino

e Pesquisa:
Il - órgãos executívos .
ai Reitoria;
b) unidades uníversttártas ,
e)
órgãos supíementares.

CAPITULO

I

Dos oroõos deliberativos superiores
Art. 29 Ao Conselho Umversttàrto
e ao Conselho Coordenador de Ensino
e Pesquisa compete elaborar as normas pelas quais Se regerá a Univ~rsI
dade, nos limites fixados pela Iegtslaçac federal pertinente.
§ 19 O Estatuto da Universídaoe
disporá sobre a compostçao de cada
um dos órgãos referidos neste artigo
e discriminara as respectivas. atrfbutções.
§ 2Q Das decisões do Conselho coordenactor de- Ensino e Pesquisa, em
matéria de sua competência, somente
caberá recurso para o Conselho um
versttano por motivo de ilegalídade,
nos casos de ínfringéncía da lei ou
da legislação da Universidade.
Art. 39 O Conselho Uníversítárk,
sere estruturado em Câmaras, uma
das quais será a Câmara de Ourartores, e cada uma uelas terá a compew

6

ATOS DO POD.ER iEXECUi!IVO

tencía e as atribuições que 111e forem
fixadas pelo Estatuto da Universidade.
Paragraro untco . A composição d~
Câmara de Curadores poderá ser análoga a do extinto Conselho de Curadores, mas de modo que o número de
membros
estranhos à Universidade
não ultrapasse um têrço do total.
Art. 49 O Conselho Coorüenanor clt:
Ensino e -Pesqutaa, constdtutdo na forma que nêíe se representem os varíos
setores de integração das atividades
umversítártas
com observancia fllJ
principio da unidade das funções dt:
ensino e pesquisa
será estruturado
em cmco Camaras deliberativas, a
saber:
1 - Câmara de Admissão e ürnsmv

tos, haverá um Vice-Reitor escolhido
pelo Conselho tjníversitárío de conformidade com o que dispuser o Eg-..
tatuto da Universidade:
SEÇÃo II

Das unidades universita,nas

Art. 7Q As unidades do sistema 0')mum de enstno e pesquisa básicos
sãO:
.0: Instituto de Matemàtàca:
II - Instituto de Física;
III - Escola de Qutmica;
IV - Instituto de Bíocíênetas ;
V - Instttuto de Geocíênolas ,
VI -'- Instituto de Filosofia e Cíênelas Humanas;
VII .- Escola de Artes,
Básico;
VIII - Instituto de Letras.
II - Câmara de Ensino de GraduaParágrafo úníco . A rtenommaçao
ção;
"Instituto'! é privativa, na tjníversi!II - Câmara de Ensino de Pósdade Federal de Pernambuco, de uniGraduação:
dades do sistema comum e das umIV - Câmara de Pesquisas:
dacíes especíajízadas .
V -"- Câmara de Extensão cuuuraí ,
Art. ac: As unidades do ensino profissional e pesquisa aplicada são :
I ~ Escola de Adrmnístraçàó:
CAPITULO n
II ~ Faculdade de Arquitetura;
Dos órgãos executtvos
III - Faculdade de Ciências Econômícas ;
SEÇAo I
IV - Faculdade de Direito;
V - Faculdade de Educação:
Da Reitoria
V1 - Faculdade de Enfermagem;
VII - Escola de Engenharia';
ArL. 59 O orgao executivo central
VIII - Faculdade de Farmàcía ;
é
Reitoria, compreendendo:
IX - Faculdade de Medicina;
X - Faculdade deOdonV:Jlqgla.!
I --.:.. Reitor, indicado e nomeado ClE:;
conformidade com o que dispuserem a
'Art. 99 As unidades' especializadas
Iegíslação e o Estatuto da Untversisão:
dade;
I ~ Instituto de Antíbíóucos:
II quatro Pró-Reitores, escotmn -'---- Instituto de Micología ;
dos pelo' Reitor para o déaempenno
de funções relativas a assuntos estuIII - Instituto .de Nutrtção
dantis, assuntos admínistratívus e asArt. 10. Cada unidade untversttãrra
suntos extraordmé.nos;
será estruturada. pelo. menos, em:
IH - órgãos de admínístraçao geI - Diretoria, órgão executivo exérral.
"
por um Diretor;
-/V- ~ órgãos executivos ae adrru- cído
II ~ Congregaçao ou colegtadc MUimstraçào especifica;
valente, delíberatrvo:
V - Prefeitura da Cidade trntverIH - Departamentos, subuntdades
sttárra..
colegiadas com as funções que lhes
forem fixadas pelo' Estatuto _ e' pelos
Parágrafo úmco _ Os cargos ae chefia subentendidos neste artigo serão Regimentos ...
providos pelo Reitor na medida das
§ 1Q O Departamento
a menor
possíbíndades e eonventêncías da trnir.ação da estrutura universitária para
versíuade.
todos (JS efeitos da organização administrativa e cioanco-ctcnnrrce e 'de
Art. 6QCom a função de substituir
o Reitor nas' suas faltas e ímpedímendistribuição de pessoar.
'é

ATOS DO PODER

§ 29 A chefia do Departamento .caoera a Professor Catedrátíco, Professor Titular ou Pesquíaaôor Chefe,
escolhido na forma por que dispuser
o Estatuto da Universidade;
SEÇÃO In

Dos õrgãos suplementares

Art. 11. Osvorgâos suplementares
da Universidade Federal de Pernam-

buco saor
I - Centro de Energia Nuclear;
II ~ Centro de Recursos Naturais:
III - Centro de Processamento de
Dados;
IV' - Centro Regional de Aumimstração Munícípai:
V - Centro de Ensino de ciencias
do Nordeste;
VI - Laboratório de Cíencias do
Mar:

VÚ sitàrío ;

Ginásio Desportivo

univer-

Imprensa, Rádio e TeleviUniversitários;
IX - Biblioteca Central;
X Centro de' Recursos Audiovisuais;
XI _. Auditório Uníverstrario ;

EXECUTIVO

de acesso as sucessivas classes do Magistério 'Superior.
.§ 19 Para os efeitos previstos neste
artigo, sempre que uma ínscnção
para concurso, aberta na forma e ,segundo- os prazos legais, estatutários
e regímentats, rõr encerradc sem a
apresencaçac de candidatos, o cargo
vago passará a ser disponível para
nova lotação mediante proposta do
Conselho Coordenador de Ensino e
Pesquisa.
§ ãc Aplica-se o disposto no pará-

grato anterior aos casos em que realizado o concurso, nenhum candidato
ti ver sido ctaseirícado .
Art. 14. Em função de cada unidade, o Estatuto da Universidade es.taberecera enterros assecuratórios de
um mínimo de proporcionalidade entre os sucessivos cargos das, classes
de Professor e entre os das classes de
Pesquisador.

VIII -

são

XII .sttàrta:
Xln' -

versidaue.

Cooperativa Escolar uruver-

Ottcínas Centrais da trni-

Parágrafo único.
A Omverstcaue
alteração estatupoderá, mediante
tana, criar outros órgãos suplementares ou readaptar os existentes.
TÍTULO

I!

Disposições Gerais e rransiumos
CAPiTULO I

Disposições Gerais

Art.. 12. Das unidades preexisten'te - que foram' extintas, transformadas
oi. desdobradas todo .0 materíe, permanente, eqtnpamentos ínstataçoes,"
.móvets, acervo bíblíográfíco e pessoal
técnico e adminístratávo: serac mstn .
buidos pelas unidades resultantes (artigo 59 do Decreto-lei nl? 252, de 28
de fevereiro de 1967J •
.*rt. 13. A Universidade procedera
a revisões anuais da lotação -de que
trata
artigo 99 da·Lei nv 4.881-A,
-de 6 de dezembro de 1965. objetívan.co assegurar efetivas oportuntdaães

°

CAPÍTULO :.:I

Disposições Transitórias

Art.. 15. Imediatamente após a -pu.
bíicaçào deste Decreto, a Reitoria da
Universidade procederá a -recístríbuíçao que se fizer necessária, pelas' cor.
respondentes unidades resultantes, doS
quantatatívos atrtbuídos na proposta
orçamente.rta para 1968 às Unidades
ext.ntas ou desdobradas.
.

Art. lo. Até quando 'O Estatuto dA.
U...'dveraídade estabelecer as' normas
para a mvestadura de DIretores das
unidades resultantes os Diretores e
Ocorcenauores designados pelo 'neitor
para unidades preexistentes. extíntas
ou transformadas passarão a ter exercicio:
! - ' no Instituto de Biociências, o
do preexistente' Instituto .19. Quimi.

ca

11 ---:- no Instituto de Geociências,
o da preexistente u'scota de L íogta ;
In - no Instituto de Fnosofía (:!:
Ciências Humanas o do: preexistente
Instituto de Cíencías ....0 Homem.
Parágráro uníco, Para· a' direçã-o do
Instituto de Matemática, do Jnstrtuto
de Física, da Faculdade o - uxíucaçào
e da Escola de Administração; durante o prazo ttxado neste artigo, serao
designados Diretores
pro temporp.
pelo Reitor.

8
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Art. 17. O' Estatuto da

DO PODER EXECUTIVO

Universi-

Decreto-lei D,9 178 de 16 de fevereiro

dade disporá, em caráter, .ransttóno, - de 1967 .decreta: '
sôbre a chefia dos Departamentos
(art. lU, § 29) em que, nas unidades

resultantes desta reesti-uturaçao. nâo
houver de imediato ProfeSSDT Cátedratíco, , Protéssor Titular ou Pesquisador
Chefe.

Art. 18. O atual Regimento Gerar
das 'Entidades Universitárias será su~
bstituído por um Regimento Geral da
Universidade Federal de Pernambuco, que, além, de conter normas ue,
admmístraçao comuns
as unidades

universitárias, regulamentara em suas
grandes linhas o funcionamento dos
órgãos deliberativos superiores dos
órgãos executivos e dos órgãos SUo.
píementares ,
.
DECRETO N9 62.494
ABRIL DE 1968

DE

1

DE

Dispõe sõbre a cessão de área sob a
a íurístiiçâo do' Ministério ela Aeronáutica, para instalação de uma
subestação tronetormaaora da Light
Serviços de metrvnaaae S. A.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o,
artigo 83, ítem Tf da Constituição, e
estabelecido
de conformidade com
no artigo 1.0 do parágrafo único, do

Art. 19 Fica cedida à Líght Serviços de Eletricidade S. A., em caráter
precário, por cessão gratuita, a área
de terreno com 2.880.00 ma (dois mu
oitocentos e oitenta metros' quadrados), situada no Galeão, Ilha' do Gp
vernador, Estado da Guanabara, e que
se encontra sob a jurisdição do Ministério da Aeronáutica conforme conste.
do Processo M Aer n? 06_01_2,.384_67,
onde se encontram a planta do rete.
rido imóvel e demais elementos técrncoa.

Art. 29 A área objeto da Cessão se
destina à instalação de uma subestação transformadora da Líght Serviços
de Eletricidade S. A.
Parágrafo único. A cessionária jtca,
obrigada a executar a instalação no
prazo de 1 (um) ano, contactada data
da assinatura do têrmo ou contrato de
cessão.
Art. 35' A presente Cessão cancela
qualquer autorização anteriormente
concedida para a mesma finalidade.
Brasília, 1 de abril de 1968;
1479 da, Independência e 80° da
República.

°

DECRETO N" 62.495 ;-

A.

COSTA

E SILVA

Márcio de Souza e Mello

DE

19 nE

DiSPõe sôbre aclassificaçáo dos órgãos de
cwna.

ABRIL DE

aeuoerocõo

l.98,8
coletiva que -men-

oj-resiocnre da República, usando da 'atribuição que lhe confere o
art. 83, item. lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 Píeam incluídos nas disposições do D-ecreto no 55.090, de 2.8 de
novembro de 1964, na forma dos Anexos I e II dêste Decreto, a comissão
de Enquauramento Sindical, do Ministério do Trabalho e previdência 8Dcial, e o Conselho de Representantes da Escola tndustrtat de Cuiabá.
Art. 29 • üistc Decreto entrará em vigor na data do sua publicação. revoaedesas disposições em contrário.
Brasfüe, 19 de abril de 19'68; .1479 da Independência e 809 da 'República.
A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho

Os anexos a que
de 3-4--68.

~3

refere c art. 19 foram publicados no Diário . Oficial

ATOS

DO

PODER

ExECUTIVO

83, item II, da Constit-uição e tendoem vista O. disposto n-o art. 14 da Lei
no 4.739, de 15 de julho de 1965" deAprova aditamento à Ata de. Cons- 'creta:
Art. 1o Fica aprovado o Reguls.-.
tituição da _Companhia Docas do
mento que a êste acompanha, ass.pará, para o fim de incluir ri urtinado. pelo .Mínfstro- do Trabalho "~
go 26 de seus Estatutos Sociais.
Previdência Social e destínado à fie}
execução da Lei no 4.739, de 15 de'
o Presidente da República, usando
julho de 1965, que dispõe sôbre o exer-.
da atribuição que lhe confere o articicio da profissão de estatístico.
go 83" item II, da Constituição. e nos
Art. 29 O presente r-coreto entrara
9
têrmcs do parágrafo 2 ' do artigo 7?
em vigor na data de sub publicação,
e artigo 15 do Decreto-lei nv 155 de
.revogadas as dísposiçõee em- contrá10 de fevereiro de 1967, decreta: '
rio.
Art. 1Q. Fica aprovado o adítamenBrasília, 10 de abrf de 1968;
to à Ate - de Oonstátuição da Oompa147 9 da Independência e 809 da
nhía Docas do Para, a que se refere
República.
o Decreto nv 61. 3{10, de 6 de setembro .de 19'67, para' o 'fim de Incluir o
A. COSTA E SILVA
artigo 26 dos seus Estatutos Sociais,
Jarbas
G. Passarinho
com a seguinte redação:
"Art. 26. A,J Diretor de Obras.
REGULAMENTO DA PROF'ISSAO
Conservação e Manutenção, compete: a) -.. ----..: projetar, fiscalizar e
DE ESTATíSTICO
também executar as. obras exigi-das para a necessária conservaTÍTULO 1
ção o,u. expansão das instalações
portuárias: b) supervisionar as
Da protissãc de Estatístico
DECRETO N9 62.496
ABRIL DE 1968

DE'

1°

DE

~{}~~~~sçã~e d:al~~~~~sos bqe~ ~ofi~
serem necessários

a essas mesmas instalaçõea; c) zelar pela
manutenção preventiva e guarda. dos equipamentos portuários;
d) exercer as demais atividades
peculiares à sua Diretoria que
lhe forem atribuídas".
'

CAJ;'ÍTULO 1

Do Estatístíco

Art. 19 A designação p-orísstonar de
estatístico, na conformidade do QiIa·dro de Atividades e r-ronesõee anexo
à Consolidação das r.eís do 'I'rabe-.
,lho,' é privativa:
. Art. 29. :Este Decreto entrará em,
1 - Dos possuidores oe diploma de
VIgor na data de sua publicação reconclusão de curso superior de Estavogadas as disposições em contrário.
tística, concedido no Btasíl por escola
oficial ou, oficialmente reconhecida:
Brastl-a. 19 de abril de 1968:
1479 da Independência e 80? da
II - Dos diplomados en-.Estatístíca
República.
por. instituto estrangeiro, de ensino
superior, que revalídem seus diplomas
A. GOSTA E SILVA
de acôrdo com a lei;
Mârio Daoiâ Anareazza
III , - Dos que, comprovadamente,
em 19 de julho de 19f1,o, data da pubhcaçâc da Lei no 4.739, de 1'5 de
julho de 1965, ocupavam .ou tivessem
DECRETO N9 62.4.97
DE 19 DE
exercido cargo, runcâo ou emprêgo de
ABRIL DE 196r.
estatístico em entida-de pública ou
privada, ou fôssem prcressôres de EsAprova o Regulamento para o ere-cttatística em esfabeleonnentc de ensíno superior oficial ou reconhecido e
cio da profissão de estatístico.
que requeiram o respectivo registro
dentro do prazo de l. (um) ano da
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgc publícaçãc do presente Regulamento.
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CAPÍTULO. 1I

Do Campo Prctíssicauü

Art. 29 A profissão de Estatístico
será exercida:
I Nas entidades que se ocupem
de atividades próprias de campo da
Estatística, príncípalmente: amostragem; processos estocasticos ; testes estatísticos; análise de séries temporais:
análise de variância; contrôle estatis .
tíco de produção e de qualídade ; demografíe.: bíoestatístrca: cálculo de
coeficientes estatíatícos.; ajustamento
de dados e censos:
II - Nas entidades públicas, -prí-.
vedas ou mistas, cujas s.tívídades.cnão
se relacionando com. as de que trata
o item anterior, envolvam questões do
campo de conhecímento estatístico
profissional, relativas a levantamentos
e trabalhos estatistícos-,
CAPíTULO III

Da Atividade Profissional

Art. 3'? O exercício da profíssâo de
estatístico compreende:
I ~ Planejar e dirigit a execuçào
de pesquisas ou levantumentos estatísticos;
II - Planejar e dirigir-os traba.nos
de controle estatístico de. produção e
de qualidade;
,
III - Efetuar pesquisas e aná.íses
estatísticas:
IV - Elaborar padronizações estatísticas;
V -efetuar perícias em matéria
de estatística e assinar os laudos respectivos;
.
VI - Emitir pareceres no campo da
estatística;
VII - O assessoramento e a dire-ção de' órgãos e seções de estatística;
VIII - A escrttnraçâo dos livros de
registro ou controle estatístico criados
em lei.
Art. 4° Os documentos referentes à
atividade profisstonal de que trata C,
c.rtdgo 3'" só terão valor jurídico quando
assinados por estatístico devidamente
registrado, .na forma dêste Regulamento";
Parágrafo 'único. Resguardado o sigilo -profissíonal, os documentos mencionados neste artigo poderão ser
registrados pelos Conselhos -Regtonaís

de Estatística (CONH.~) quando houver manifesta conveniência das partes
interessadas ,
Art. 5'? li: obrigatória a citação do
número de registro do estatístico no
órgão regional competente do Ministério do Trabalho e: Previdência Social após - a assinatura de qualquer
trabalho mencionado llt'steCapí~-Qlo.
Art.· 69 Satisfeitas as exigências da
legislação especifica de ensino, é prer-.
rogatíva dos- estatísticos referidos -no
artigo 19 o exercício do magistério das
disciplinas de Estatística, constantes
dos currículos dos cursos de Estatística, em estabelecimentos oficiais ou
reconhecidos.
CAPíTULO IV

Da Socieda::ieentre Protissiotuue

Al'L 7° As sociedades que se organi-.
zarem para prestação de serviços pro-,
fissionais, mencíonados no Oapítu,o
anterior, só poderão -ser constituídas
por estatísticos devidamente: registrados no' competente CONRE e no pleno ~
gôzo de seus direitos.
Art. 8'? Os estatísticos que constituírem as sociedades de que trata- êste
Capitulo responderão, individualmente,'
perante o CONRE, pelos atos praticados pelas sociedades. no. campo de
suas atividades específrcas .
Art. 99 O tuncíonamento das emprêsas, entidades e eserrtórtos que explorem, sob qualquer forma, atividades técníeo-cíentíftcas ôe Estatísrdca
dependerá do compet.eute . registro' no
Ministério do Trabalho e' Previdência
Social, Independentemente das demais
exigências legais, ficando obrigadas a.
comunicar-lhe quaisquer alterações
ocorridas posteriormente.
Art. 10. O estatístico que participar de sociedade prevrsta neste Oapít1.Ílo, uma 'vez suspenso do exercício
da _profíssào, por decisão do CONRE,
não poderá praticar ato profissional
a serviço da entidade enquanto perdurar a punição,
CAPíTULO v

Do Exercício; prOfissional

Ai't , 11. O .livre cexercícío da pronssão, técníco-científtca, de estatístico, em todo o Território . Nacional,
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somente é permitido a quem ,(ó!' portador de carteira pronssíonaj expedída pelo órgão competente.
Art. 12. Na administração pública,
autárquica, paraestatal e de', economia mista, inclusive oancos de que
forem acionistas os .Governos Federal,
Estadual ou Municipal, nas empresas
privadas e nas empresas sob ínrer-.
venção governamental, ou nas concessionárias de serviço público, o provimento OU o exercícío de cargo, tun-.
çâo ou emprêgo de assessoramento,
-chefia ou direção de órgão, serviço,
seção, turma, núcleo ou setor de estatística, bem tomo o "magtstérto das
disciplinas de estatística, constante
dos currículos dos cursos dessa natureza, em estahelecímentos oficiais ou
reconhecidos, requerem como condição essencial, que o interessado apre.sente a carteira nrottsruonat de estatístico.
§ F' A apresentação da certeira profissional não dispensa. a prestação do
respectivo' concurso, quando éste fôr .
exigido para o provimento a que se
'refere êste artigo.
S 29 O disposto neste artigo, eu--,
quanto não houver nabíütados, registrados, na forma expressa neste Regu-.
lamento, não prejudica a situaçãoatual dos que, à nata -dà publicação
da Lei nv 4.739, de 15 de julho de
1965, já estavam no exercício de cargo
privativo de estatístico, ou exercendo
o magistério da disciplina de E,statis-tíca ou -que habilitados -em curso público de estatístico, ainda dentro do
prazo de sua validade, s.. guardam provimento do cargo.
§ 3'? Aberto o concurso, e não ha-vendo ínscriçâo de carsndatos que satisfaçam ás condíçôes da Lei número
-4.739, doe 1965, previstas neste Regulamento, poderá a Admmístraçâo PÚ-blica reabrir o prazo para inscrição,
admitindo então par., concurso candidatos que sejam portadores de d i-.
ploma de curso superior, em cujo cur-.
.rículo conste cadeira de Estatdstíca..
S 49 O disposto no parágrafo precedente terá aplicação no _,eriOOo de 5
(cinco) anos a contar da publicação
da Lei 4-.739, de 15 de julho de 1965,
prorrogável pelo Ministro do Trabalho
e Previdência Social por mais 5
(cinco), anos, na rorma e observadas
.as condições, estipuladas neste -Regulamento.
'
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Art. 13. Respeitadas as dísposiçóes

legais específicas em vigor, o livre
exercício da' profissão de estatístico é
permitido a estrangeiros quando compreendidos:
I - No item lIdo artigo 1", índependentemente de revalídaçâc de diploma, se exerciam legitimamente no
País a profissão de estatístico na data
da promulgação da Constituiçâo de
1934;

II - Nos 'itens' I e In do mesmo
artigo, satísfeítas as condições nêlee
estabelecidas.
Art. 14. O exercício profissional de
que trata este Capítulo será fiscalízado pelos competentes CONRE, sob
a supervisão do Conselho Federal de
Estatística (GONFE) , que orientara e
disciplinará o exercício da profíssâo
de estatístico em todo o Território
Nacional. .
Art. 15. O CONFE, por intermédio
dos competentes CONRE, promovera,
em, íntima colaboração com os órgãos
de que trata o artigo ,2· dêste, Regulamento, os estudos e os projetos necessários à classrfícacào ... reestruturação de. seus respectivos quadros de
pessoal, atendidas ;~,S necessidades
dêsses órgãos e ínterêsses da Lei, no
sentido de um melhor aproveitamento
profissional dos estatísticos.
TÍTULO

rr

Do conselho Federal e dos Consellios
Regionais de g s tatísticá
CAPÍTU10 1

Díepcsíçãee GcrÇlis

Art. 16_ O Conselho Federal de Estatística CCONFE) e os Conselhos Regionais de -gstatístíca (cONRE) cria
dos pela Lei nv 4.739, de 15 de julho
de 1965, constituem, em seu conjunto,
uma autarquia dotada de personahdade jurídica de direito publico, com
autonomia técnica, administrativa e
fina-nceira, vinculada 8,0 .aíntstérlo -do
Trabalho e previdência Sccíàl .
Art. 17. Cada Oonseíno será constituído por membros -eletivos e membros suplentes, todos orasüeíros, estetisticos, na forma do artigo '1°, dentre
associados de entidades sindicais da
classe, de associações profíssíonaís de
estatística, registradas nc Ministério
do Trabalho e previdência Social ou
de suas delegações nos Estados.
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Art. 18. Os Conselhos Federal e Re-

gionais

de Estatística. terão

quadro

próprio de pessoal regido pela Consolidação das Leis do 'prabalho, podendo ~
requisitar servidores públicos .da ad-

ministração .direta O;I indireta para
nêles.vservírem, sem perda da condição funcional.
Art: 19. A responsabilidade admi-.
nístrativa e financeira -doa Conselhos
cabe aos respectivos pr esldentes.
Art. 20. O exercício financeiro com-.
cide com o ano Civil.
Art. 21. Até 31 de março do exercí-

cio seguinte àquele a Que se refiram,
as prestações de contas dos Conselhos
Regionais de Estatística, depois de
apreciadas pelos respectivos plenários,
serão encaminhadas ao Conselho Pederal de Estatística, o qual as apresentará, com o seu parecer e juntamente com sua própria prestação de
contas, apreciada pelo respectivo plenário à Inspetoria Geral de Finanças
do Ministério do Trabalho c Previdência Social.
CAPÍTULO II

Do Conselho Federal dto Estatística
(Oemposiçâo, sede, fôrc e fins)
Art. 22. O Conselho Federal de Es-.
tetístíca, com sede ~ Ióro em Brasília, Distrito Federal, é constituído de
9 (nove) membros, que serão substítuídos, em suas faltas e impedimentos,
por suplentes em igual número, todos
eleitos pelos representantes eleitorais
dos Conselhos Regionais -de trstatrstíce..
Parágrafo único. Observado o dis-posto no art. 17. fica assegurada, na
composição do Conselno Federal de
Estatística, a parflcipacâo de quatro,
membros efetivos, e igual número de
suplentes, escolhidos dentre bacharéis
e professôres de Estatística.
Art. 23. O Conselho P'ederal deEstatística tem por fínandade orientar,
supervisionar. disciplinar e fiscalisar
o exercício da profissão de cstatrsti-.
co e contribuir para o-aprimoramento
da Estatistica no Pais.
parágrafo único. O Conselho Federal de EsÜ,..tístíca se cocsütut em
órgão consultivo do Govêrno no que
se refere ao exercício e 'aos mterêsses
profissionais do estatístico.

EXECUTIVO

cAPiTULO III

Do Mawdato e das Eleições dos
Membros do conselho Federal de
Estatístíca

Art. 24. O mandato dos membrosdo COnselho Federal de, Estatística e
dos respectivos suplentes será de 3
(três) anos, permitida a reélleção.
§ 1\'-Na primeira eleição que se realizar, na forma dêste Re-gulamento, os
membros eleitos do Conselho Pedera.
de Estatistíca e os respectivos .suplen-.
tes terão: 3 (três), mandato de 1 (um)
ano; 3 (três) mandato de 2 (dois)
anos; e 3 (três), mandato de 3 (três)·
anos.
§29 A renovação do térço dos membros do Conselho Federal de Estatística e dos respectivos suplentes Tar-.
se-á anualmente.
Art._ 25. As eleições dos membros.
do Conselho Federal- de Estatística' e
dos respectivos suplentes serão reaüzadas em Brasília, Distrito Federal,
pelos representantes dos Sindicatos ·e
das Associações Profissionais de ESt3titícos existentes no Brasil, devidamente registrados no Mmtstérío do
Trabalho e Previdência uocíal.
parágrafo, único. A convocação para
as eleições a que se refere êste artigo
será feita pelo Conselho Federal de
Estatistica,' dentro do prazo de 30
(trinta) dias, antes do término do:
mandato.
Art. 26. A Assemb! éia de representantes eleitorais, constituída nos têr-.
mos dêste Regulamente, deliberará em
primeira convocação com a presença
de pelo menos 2/3 i.llvis têrços) de
seus. componentes credenciados, e, :2.4
(vinte e quatro) horas, depois, com a
presença de qualquer número de representantes oredencraoos ,
~ 19 A' Assembléta á que se refere·
êste artigo será ínsarada pelo Presidente do Conselho Ieederal de Estatistica. ou seu substítuw legal, e .prestdida por um dos seus membros, eleito,
entre- êles,
§ 2910 Conselho Fedem! de Estaustica expedirá e fará publicar normas
para as eleições refertdas neste Capitulo .
ArL 27. Cada uma das entidades
de que trata o artigo, -25 dêste Regulamento, credenciará 2, (dois) representantes que serâo obz-ígatõrtamente
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-asscctados de seu quadro, no pleno
gôzo de seus direitos estatutários.
Art. 28. O Conselheiro que faltar
.sem prévia licença, J.. mais de 20%
(vinte por cento) das sessões realizadas no período de Um ano, perderá
automàtícamente o mandato.
Parágrafo único. O afastamento de
qualquer membro do Conselho por
prazo até 90 (noventa) dias s6 poderá
.ser autortaado mediante jusuücatrva
aceita pelo Plenário.
'.
CAPÍTULO IV

'1Ja organização do conselho
Federal de .Estatistica

Art. 29. O CONFE terá como ór.gâo deliberativo o Plenário e corno
órgão. executivo a· Prestdêncía e os
mais regimentalmente criados para a
execução de serviços técnicos e admtnistrutívos, que se tornarem indispensáveis ao cumprimento cas atribuições
do' Conselho.
Parágrafo único. Os órgãos a que
.se 'refere êete artigo Iuncíonarâc co-ordenados. com atrfbuíções e hierarquia definidas no Regimento Interno.
Art. 30. O CONFE.t-;oderá organí-.
.zar comissões, ínclusíve compostas de
elementos estranhos, para execução de
determinadas tarefas, 'JU para atingir
fins que não justifiquem. a criação de
.serviço permanente.
CAPÍTULO li

Das Atribuições do Conselho Federal
de Estatística

Art. 31. São atribuições do CONJ:i'E:
I - Elaborar e expedir seu regi.mento interne;
II - Promover' estudos ·'e. campanhas em prol do desenvolvimento e
racionalização da- Eata.tística do País:
III - Elo,borar anualmente o programa, das atividades definidas neste
Regulamento, programa que servirá
também de base: para todos os Conselhos Regionais;
. IV --.:.. Orientar e dísctplínar o exercicio da profissão de estatístico e supervistonar a respectiva físcalízaçâo
em todo o território nacional;
V - Elaborar sua própria proposta
orçamentária e a dos Conselhos Regionais, 'com os elementos por estes
fornecidos, bem' como mas alteracôes

posteriores: pronunciar-se sôbre as de
créditos adicionais e apreciar as contas do exercício rmáncetro:
VI- Autorizar operucôes referentes
às mutações patrimoniais;
VII - Propor a criaçao 'e alteração
de ca-rgos e funções, de gratíficaçôes
e de outras vantagens, Quando julgadas necessárias a seu melhor funcionamento ou dos CONRE;
VIII . . :. . organizar 08 CONRE, fixando-lhes a composiçêo.. a jurisdição e a forma de eleíçào de seus membros, 'adaptadas às normas constantes
oeste Regulamento;
IX - Examinar e aprovar .os regt ..
mentos internos dos CONRE, podendo
modifica-los no que. S(~ tornar neces~
sário, a fim de manter-se a respectiva
unidade de ação, bem cama apreclar-.
lhes as contas e relatócios anuais;
X - Conhecer das núvídas suscitadas pelos CONRE e dírímí-Ias;"
XI.- Julgar, em última instância,
os recursos de decisões dos CONP.E,
ressalvado, quanto às penalidades. o
disposto no artigo 57 dêste Regulamento;
XII - Tomar tôdas as providências que julgar necessárias para, como
responsável que é peta orientação e
disciplina dos CONRE, manter uníf'ormemente, em todo o pais, a necessária e devida orientação (os referidos
Conselhos; .
XIIT - Elaborar e aprovar o Código
de f:t~ca Profissional dos estatísticos'
XIV - Funcionar .como tribunal
superior de f:tica Profissional;
XV - Encaminhar ao Ministério do
Trabalho . e previdência' Social, para
o competente regístro, a documentação que lhe for apresentada- pelos
interessados na forma. do artigo 43;
XVI - Orgarrizarve manter atuadizado o cadastro profissional do esba-.
tísüco e publicar, períõdícamente. a
relação dos profíssionaís registrados;
XVII - gxpedir resoluções visando
à fiel execução do presente Regu13.--'menta;
XVIII - propor aos podêres púolfCDS as modtfícações que se tornarem
convenientes para melhorar e, legislaçâo referente .ao exercício da proüssáo
de estatística;
XIX --"-

Deliberar sôbre

questões

oriundas do exercíeío de atividades
auxiliares da especialidade do estattstico;
XX - Estabelecer outras medidas
ditadas pela expertência ou -premente
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necessidade e deliberar eôbre os casos
omisso~ no presente Regulamento.
§ 10 As sessões do Oonselho Federal
de Estatística serão realizadas com
um "quorum" mtnímc .de 5 (cinco)
membros e ::}S -delibera.ções serão tomadas por maioria de votos dos conselheiros presentes.
§

2Q As resoluções e deliberações a

que se referem os itens XVII e XIX
dêste artigo sômentc serão válidas
quando aprovadas pela maíona absoluta dos membros do 'CONFE.
CAPÍTULO H

Das Rendas do Conselho Federal

Estatística
Art. 32.
CONFE:

Constituem

ae

rendas do

I - 20% (vinte por cento) das taxas,' emolumentos, mU!I'3..S ou quaisquer outras cobranças ou. arrecadações
feitas pelos CONRE;

II -

In -

Doações e Iegaoos ;

outros rendimentos patrimoCAPíTULO VII

Do

Presidente do

Conselho

de Estatística

v - Distribuir aos conselheiros para relatar, os processos que devam' sersubmetidos à deliberação do plenárto ;
VI -r-. Constituir comissões;
VII - Expedir Os atos de provimen.,
to e vacância de cargos, funções e
emprêgo:
VIII - Movimentar as contas ban->
cartas, assinar cheques e passar recibos, juntamente com o dirigente do
setor rtnenceíro:
IX ~ Elaborar e apresentar ao C011selho a proposta orçamentária e o
relatório anual das atividades, com a
colaboração dos competentes Setores
do CONFE;
X - Acautelar os ínterêsses do
CONFE, adotando as providências que
se fizerem necessártas:
XI ...:.... Dar conhecímento das- medi..
das aprovadas pelo Plenáriov aplícan-,
do.as -e fazendo-as aplicar;
XII - Tomar conhecimento das
chapas concorrentes às eleições. apresentadas dentro do prazo estabelecido
e divulgá-las.

Subvenções -tos podêres pú-

blicos;

IV niais.

EXECUTIVO

Federal

Art. 3,5. Haverá um Vice-Presidente
eleito símultâneamente e nas mesmas
condições que o Presidente, ao qual
substituirá em- suas faltas e impedimentos.
CAPíTULO VIII

Dos Conselhos Regionaís

de Estatística
Art. 33. O presidente será eleito
pelo Conselho dentre os seus memArt .' 36. Os Conselhos Regionais de
bros, sendo de um ano o respectivo
serão organizados pelo
mandato, facultada 5. reeleição por ,Estatística
Conselho Federal de Estatística, que
mais dois períodos.
'
lhes promoverá a instalação em caparágrafo único. A eteiçâo do Pre- da um dos Estados e Territórios e no
sidente, do CONFE rar-se-à na priDistrito Federal.
meira sessão após a posse dos Conse§ 1.9 Enquanto não exístlr; em tô..
lheiros.
das as unidades' da Federação, número de' profissionais bastante para jusArt. 34. Compete ao Presidente:
tificar 'o pleno cumprtinento do dia,
I - Administrar em tôda a, sua amposto neste artigo, poderão os Conseplitude o CONFE "e representá-lo le- lhos Regionais existentes ter -jurísdt.
galmente;
çâo extensiva a outros Estados e Ter-,
I I - Designar 0<; responsáveis pela,
rttórtoa.
execução dos 'serviços técnicos e admi§ 2.9 Aplicar-se-á aos 'membros .e
nistrativos, bem como a 'seus substi-.
respectivos suplentes dos conselhos
tutos:
Regionais de Estatística a mesma sía;
f i - Dar posse,
em reunião do
temática de eleiçõeà adotada para os
Conselho Pleno, aos novos .conselheí-.
membros do Conselho Federal de Esros- eleitos para o mandato, imediato;
.tatístíca.. IY -t- Convocar e presidir as sessões
40 Conselho; designando o auxiliar
Art. 37.Os Conselhos Regionais de
que deverá secretariá-las;
Estatística serão constituídos de 9
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(nove) membros efetivos e de 9 (nave) membros suplentes, eleitos da mes.
ma forma- estabelecida para o' órgão
federal, para mandatos idênticos e
em igualdade de condições.
parágrafo' único. Se o númerQ_ de
profissionais na região não comportar
a composição do Conselho nas condições dêste artigo, poderá ser ela re.
dusída proporcionalmente. pelo Con-.
selho .Federal ,
Art. 38. Os conselhos Regionais .de
Estatistica terão um Presidente e um
vice-Presidente, com, atribuições idênticas' aos órgão nacional, no que eou.,
bel' .
CAPíTULO IX

Das atribuições e mandato do.')
Conselnos Regionais de
Estatistica

Art. 39. ~ão' atribuições dDS CONRE:
I ---',- Receber e examinar os docúmen tos 'hábeis apresentados, para
obtenção do registro profissional de

d~:tetl~~~u~a~~[~,10p:Z~edi~I:d,;U~or~~~

pectíva inscrição e expedindo um certificado de reconhecimento de sua
validade, para O efeito do registro de
que trata. o Capitulo III do mesmo
Titulo;
II - Indeferir a inscrição da do.,
cumentaçâo dos interessados que não
satisfaçam às exigências legais estabelecidas, ressalvado 0_ recurso cabível;
III - Anotar, em livro próprio, os
documentos de que trata o artigo 45',
e seu parágrafo único, dêste Regulamente, restituindo.os aos Interessados;
IV - Restituir aos interessadostos
documentos refertdcs no íbem T, após
a comprovação do registro profissional
no órgão regional competente do MJníatérío do Trabalho e Previdência
Social;
V - Registrar as comunícaçôes e os
contratos de que trata o art. 62 dêste
Regulamento e dar as respectivas
baixas;
VI - Fiscalizar e disciplinar Q exer..
cicio. da profissão na respectiva região, dentro das normas estabelecidas
pelo CbNFE;
;VII - verificar o exato cumprtmen,
tu das dísposíções dêste Regulamento;
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VIII - Elaborar seu regimento interno para exame e aprovação do
CONFE;

IX - Organizar e manter atualiza. da a relação dos profissionais de estatística compreendidos no âmbito de
sua jurisdição, devidamente. registra"
dos no órgão regional competente co
Ministério do Trabalho e Previdência
Social;
X - Zelar pela observância do Código de f:tica Profíssíonal aprovado
pelo CONFE funcionando como trf
bunaís regionais de nuca profissional,
segundo normas expedidas por .aquêle
conselho;
"
XI - Impor as sanções previstas
neste Regulamento ou no Código da
f:tica Profissional;
XII - Exercer os atos de jurtsdíçâo
que lhes forem atribuídos;
. XIII - Examinar e decidir sôbre
reclamações e petições éecrttasiacêrca
dos serviços de inscrições; das infra-ções dêste Regulamento e penalidades
Impostas, cabendo de suas decisões re.
cursos" ao CONFE;"
XIV --'- Arrecadar anuidades, taxas.
emolumentos, multas -e demais rendimentos, bem como promover á distribuição .das cotas. na - forma prevista
neste Regulamento;
XV -:- Colaborar com os órgãos públicos, privados -e entidades da classe,
no encaminhamento e solucâó dos
problemas da estatística. brasileira e
dos de ínterêsse "da profissão;
XVI - Providenciar junto a sindí.,
catas, associações profissionais da
classe, ou suas delegações, legalmente
registrados, a eleição ou indicação dos
representantes eleitorais na forma es..:.
tabelecída, bem como visar os do.
cumentos comprobatórios, conforme o
caso. e apreciar,
para, registro. as
candidaturas apresentadas, observadas
as normas reguladoras fixadas;
XVII - Executar o programa d~
ação elaborado pelo CONFE no-sentido da divulgação das modernas técnicas da Estatística nos' diversos se..
toses da, atrvídade. nacional, premovendo estudos e campanhas .em pr-o]
de sua racionalização no Pais, e apre..
sentar sugestões ao CONFE;
XVIII -'- Admitir a colaboração de
entidades de classe, sindicatos ou associações profissionais de estatísticos
ou suas delegações, sôbre as matérias
de sua êompetêncía.
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X

CAPÍTULO

Da renda dos Conselhos Regionais
de Estatistica

Art. 40. Constituem rendas dos
Conselhos Regionais:
I - 80% da taxa de inscrição da documentação, realizada nos têrmos do
artigo 39, ítem I;
II - 80% das anuidades recebidas;
III - 80% das multas aplicadas;
IV - 80% das taxas das certidões
expedidas;
V ~ 80 % das, taxas de petição;
VI - 80% das taxas de registros
diversos;
VII - Suôvenções ou auxílios dos
podêres públicos;
VIII - Doações e legados;
IX - Outras taxas, . emolumentos
e rendimentos patrimoniais.
TíTULO IIr

Disposições Gerais
CÁPÍTULO

EXECUTIVO

J

Dpli Consélheiros -Atribuições
e Competência'

Art. 41. Aos membros do CONFE e
.dos CONRE incumbe: .
I - Participar das sessões exercen.
do o direito de voto;
I! - Relatar -processos ;
lI! - Integrar comissões para que
forem designados;
IV - Cumprir e fazer cumprir a
Iei. o, Regulamento, o Regimento Interno e as, Resoluções do COllselhc; I
V - Representar especialmente o
Co-nselho, quando designados
Art. 42. Observado o disposto no
artigo 28, o conselheiro goza. de, rórtas
as prerrogativas que a lei, o: Regulamenta, e o Regimento Interno lhe
conferem
Parágrafo único, Os membros dos
Conselhos receberão gratiríoaçâo por
sessão a que comprovadamente compa-.
Tecerem, até o máximo de 8 (oito) ordinárias mensais, observadas as disposições do Decreto 1l.'? 55.090 de·2.8 -Ie
novembro de 1964, ficando, para êsse
efeito classificados o CONRE e os
-cONFE respectivamente nas catego.rias B.e C.

n

Da âccurnentnção hábil

Art. 43. A prova, de capacidade pa,

ra o livre exercícío da profissão de cs.,
tatistico, aeque tratam, os itens I, II
e !II uo art. 1.9 uêste Regulamento,
com base no que dispõe o artigo L?
da Lei n.c 4.7;J9, de ,15 «e julho de
1965, será feita mediante a apresentaçào dos documentos previstos em um
aos segumtes Itens:
I - Diploma de oonclusâc do curso
superrorvce isstausuco. por parte do
interessado, registrado, ce acordo com
8, íegisíaçân VIgente, na Diretoria de
Ensino Superior do Mínístertr, na Edu ,
cação e Cultura, ou órgão corcpetente;'
.
II - Ato ortgtnal de nomeação ou
admissão, para o exercício «e cargo,
iuriçaoiou emprego ce éstatrstaco, na.
Aonuntstraçao PUblica, ou copía autentícana cu ainda certidão do mesmo,
acomj.annado de recorte (10 órgão de:
c.ivcugaçao que o punlícou, ou na mexistência deste, de cteclai ação 'oficial
que, o supra, e de comprovante de que,
'em 19 ce julho de 1965, data da publicação ca lei ora regulamentada, o
Interessado ocupava ou tinhaexercido
o cargo, runçãn ou. emprego de esta.unlC:..;;
III. - Carteira Profissional do lVIL
nísterío cro 'I'raoalno e Previdência
gocíal aa qual conste, na data da
publicação da Lei n.c 4.739 de HJ65,
Ü'.l anteriormente a esta, a anotação
da atividade pronssíonal tio 'ínteres.
sado, na qualidade de estatístico,
acompanhada de comprovantes do 61"gác Empregador em que foi ou é exer,

'cida a prorissão ;

IV' c:------- Ato original, mdívídual .ou
coletivo, .ou cópia autenticada, de nomeação, admissão ou contrato para o
exercício do magistério 'te 'u-oressôres
de Dstatrstíca, ou estabelecimento de
ensina supertor; ou ainda carteira
prottssíonaí do Mímstéiro dov.rrabalho e Previdência Social, de que conste o exercícío do magistério dessa ,ca-deíra, ou declaraçâo . do responsável
pelo estabelecimento de ensino onde
a mesma é mírustrada. acompanhados de certidão da ata da Congregação, ou do Conselho Departamental,
do estabelecimento, em que naue
comprovado
exercício do magistério
oa cadeira, por parte dos interessados.
data da publicação da' Leí no <1:.739,
de 1965.

°
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Parágrafo úníco . As substituições
Paragraro único. Os documentos de
dêsses profissionais, obrigam a nova
que trata este artteo deverão ter suas
Urinas reconhecidas e· serão acompaprova por parte das entidades de que
trata êsté artigo.
nhados de:
Art. 46, Nenhuma autoridade po-.
a) prova de quitação com o serviço
militar;
.
uerá receber impostos relativos ao
b) titulo eleitoral;
exercício profissional de .sstatístico,
C) prova de quitação com o impôssenão à vista da prova de que o into sindical, se fôr o caso;
teressado se' acha registrado de acôrd) prova de reavalídaçâo do respecdo com o presente Regulamento, o que
ttvo diploma, de conformidade com a
será também exigido para a inscrição
em concurso e a realização de perílegislação em vigor, quando o requerente, brasileiro, ou nâo.. se tiver dicias e outros atos que exijam capacidade técníca de estatístico.
plomado em Estatística, por mstituto
estrangeiro de ntver-suuenor:
Art. 47. A cada profissional .egtse) prova de que exercia Iegttímatrado, será fornecida pelo órgão remente no, Pais a pronssãó de estatísgional
competente do Ministério do
tico, na data da promulgação da
Constrtuiçào de 1934, a qual desobrt-. , Trabalho e Previdência Social, uma
carteira profissional especial, numegará o estrangeiro da revalidação do
rada em cada. região, como documen.seu diploma;
to comprobatório do regístro.. e que
f) prova de permanência regular
conterá:
no Pais, se estrangeiro;
a) número da carteira, correspong) requerimento ao presidente do
dente ao do registro';
respectivo CONRE, solicitando o enb) nome por extenso do profissiocamínhamento da documentação para
nal'
o registro de que trata o presente
c) íflíação;
regulamento e mencionado: o nome
d) nacionalidade e naturalidade;
por extenso, nacionalidade e naturae) data do nascimento;
lidade, estado civil, residência, data
/) estado civil;
do nascimento, filiação, ano' e estag) número e data da inscrição no
belecimento em que concluiu o cur-.
CONRE;
SO, 'se fôr .o caso.
h) denominação do estabelecimento
de ensino em que se formou e data
CAPÍTULO rrr
da diplomação;
Do Registro e da Carteira
i)
assinatura do registrado. e do
Presidente do CONRE;
Projissional
j) fotografia ~ x 4 em, de frente, é
Art. 44. O 'registro profissional,
impressão dactdloscópíca ;
cbrigatórfo a todo 'estatístico, de acôrl) títulos ou documentos apresendo com o disposto no artigo 29 da Lei
tados;
n 94,739, de 1965, tar-se-á no órgão
m) mínimo de dez (la) fôlhas para
regional competente do Ministério do
vistos e anotações;
Trabalho e Previdência Social, men) declaração da validade como dodiante a apresentação do certfrícado
cumento de identidade e de SUa fé
de recormecímento de validade dos
pública;
documentos' básicos a que se refere
o) denominação, do Co:~RE res-) . Capitulo II dêste Título, expedido
pectivo,
'pelo CONRE, e constara de livro pró§ 19 No' espaço reservado á denomiprio.
nação do estabelecimento de ensino,
Art. 45. Os ind~viduos, nrmas, soem que se tratando de não formados,
ciedades, associaçoes, companhias e
escrever-se-á _"Provisionado pelo Reemprêsaa em geral, e suas filiais que
gulamento da Lei nv 4.739, de.5 de
exerçam ou explorem, sob qualquer
julho de 1965 (Decreto -nv 62. ,::97, .de
.rorma, serviços técnicos estatísticos a
19·de abril de 1968)".
que se refere o artigo 39, ou a' seu car.§ 29 O modêlo da carteira profisgo tiverem alguma seção que a tal se
sional âe que trata este artigo será
destine, 'sàmente poderão executar os
uniforme em todo o Pais e aprovado
respectivos serviços depois de prova-.
pelo CONFE.
rem perante os CQNRE que os trcspousáveis pelos serviços são. .profissíc§ 39 õabc a cada CONRE, em ar:"
naís devidamente registrados, na fortículaçãc com o CONFE, o fornecima dêste Regulamento.
"mente das carteiras -proríssíonaís de
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que trata êste artigo, aos órgãos regionais competentes do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
Art. 48. A carteira' de 'identidade
profissional; que terá fé pública, ser-

virá em todo o território nacional, de
prova para o exercício da profissão: e
de carteira de identidade.
CAPÍTULO IV

Das Taxas, Emolumentos

e An,uidades

Art. 49. As inscrições, petições, certidões e o fornecimento da carteira
profissional referidos neste Regula":
menta estão sujeitos ao pagamento,
das. respectivas taxas ou emolumentos.
" Parágrafo úníco , As taxas' e emolumentos -serão estipulados em. tabela
aprovada, pelo Conselho Federal de
Estatística e, cobrados por êste e pelos Conselhos Regionais.
Art , 50. Os estatísticos registrados
na forma dêste Regulamento ricam
sujeitos ao pagamento, ao-Conselho
Regional da jurisdição" da anuidade
correspondente a 15% do salárío-mí-.
nímo da região.
Art. 51. As firmas, sociedades. empresas, companhias, ou quaisquer organizações que explorem serviços estatísticos ficam obrigadas ao .iaga-.
mentc.da anuidade equivalente a 50%
do- salárío-minímo regional ao CONRE
a cuja jurtsdíçâo pertençam.
Art. 52. O pagamento da anuidade
será efetuado até 31 de março de cada
ano, _salvo o -da primeira anuidade,
quando rõr o caso.
Parágrafo único. O pagamento da
anuidade fora do prazo será acresctdo de 50% (cinqüenta por cento) da
importância estabelecida.
Art. 53. Quando um profissional ou
uma organização que explore qualquer
dos ramos dos serviços estatísticos tiver exercícíó em mais de unia _egfão
deverá pagar -a. anuidade ao CONRE,
em cuja jurisdição tiver sede, devendo, porém,' Inscrever-se em todos
os demais Conselhos interessados e
comunicar-lhes por escrito, até ..;1 de
março, de cada .ano, a, continuação
de sua atividade, _ficando o profíssíonal, além disso, obrigado,' quando requerer a inscrição em determinado
Conselho,a submeter sua carteira
profissional ao visto do respectivo
Presidente.

EXEéUTIVO
CAPíTULO

v,

Das Pesuüuiadee
Art. 54. A falta do competente re-.
gfstro, bem como do pagamento .da,
anuidade devida - aos Conselhos Regionais 'de Eatatístíca, torna ilegal, o
exercício da profissão de estatístico.
Art. 55. 'Aos 'infratores do presente Regulamento os Conselhos de Estatístíca aplicarão multa de meio a
cinco salártos-mínímos regionais, variável segundo a, natureza da .mrraçâo; sua extensão e a intenção de
quem a praticou, imposta em .Iôbro
nos casos de reincidência, oposição à
tfscalízaçâo ou desacato à autorrdade .
Art. 56. Será suspenso do exercício
de suas runções, independentemente
de outros penas em que possa .íncorrer, consoante o disposto no ~ .rtago
11 da Lei nc 4,.739, de 1965, o estatísticoque Incídír em alguma das se.guintes faltas:
I -r- Revelar' improbidade pronsstonal, dar falso testemunho, quebrar o
sigilo profissional e promover falsificações referentes li prática "de atos de
que trata êete Regulamento;
11 Concorrer com seus conhecimentos profissionais para a prática de
qualquer delito;
IH Deixar no prazo marcado
neste Regulamento de requererta re. validação e registro do diploma es-trangeiro, ou o seu registro profissional.
Parágrafo úníco. O tempo de suspensão a que alude, este artigo variará entre um mês e um ano, a critério dos,' órgãos fiscalizadores,
Art. 57. São competentes para impor as penalidades previstas neste
Regutamento .o CONFE e os CONRE:
após - processo regular; em que será
assegurada ampla defesa ao índícfado, e ressalvada a ação da Justiça
pública.
~ 19 Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, sem efeito
suspensivo, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data do "ciente" do
o
interessado, sucessivamente para
Conselho Federal de Estatística e para'
o Departamento Nacional de .ãâode-Obra do Mírustérío do Trabalho e
Prevídêncía Social.
§ 29 O CONFE estabelecerá normas
suplementares reguladoras dos. pro-
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cessas de -ínfraçâo, emolumentos, pragados necessários à complementação
zos e .Interposições de recursos.
da fnscríçâo.
Art. 62. Firmando-se contrato en§ 39 OS CONRE poderão, por protre o estatístico e o empregador rescuradores .seus;. promover, perante o
pectivo, será remetida, cópia cutênJuizo da Fazenda Pública, e mediante
tíca do documento ao CONRE . . . entro
o processo executivo fiscal, a codo prazo de 30 (trinta) dias, contabrança das centríbuíções QU penalidades previstas neste, Regulamento, sen-. dos da data de assinatura do contrato,
para o competente registro.
de-lhes extensivas as disposições do
Deoreto-Iei nc 960, de 17 de dezemArt. 63. Os sindicatos, assocíaçoes
bro de 1938.
'de classe e, as autarquias poderáo co-,
operar
com o CüNFE e os CONRE
Art. 58.- Aquêles que, na .data da
publicação da Lei n94. 739, de 1965, na divulgação da técnica e racionalização da Estatistica no Pais.
exercendo cargo ou função de estatístico na Administração Pública, cenParágrafo único. Para os efeitos do
tralizada ou autárquíca, deixarem de
disposto neste, artigo, os orgãoe ciefetuar seu registro profissional no tados poderão celebrar acõrdos ou
órgão competente do Ministério do
convênios de assistência técnica ou
Trabalho' e Previdência Social, denfinanceiro, tendo em vista, sobretutro do prazo previsto no item iiI do
do, no ínterêsse nacional, a ampliaartigo H' dêste Regulamento, terão
ção e a intensírtcação dos estudos' e
assegurados apenas os direitos Ine-..
pesquisas estatísticas, com .nelhor
rentes ao exercícío do cargo que
aproveitamento dos estatísticos.
ocupam.
Art. 64. O Ministério do Trabalho
Parágrafo único. A restrição ime Previdência Social, de acôrdo com
posta neste artigo, bem como as pesuas disponibilidades, e por solicitanalidades a que ficam sujeitos _s es..- ção expressa do Conselho Federal de
tatisticos a que o mesmo se refere
Estatística, colaborara para a imnão os desobrigam de providenciarem
plantação dos serviços dessa Autaro .índíspeneável registro.
quia.
Art. 65. A' estrutura e os oervíços
TÍTULO IV
administrativos dos Conselhos de Es-..
tatistica serão previstos no respectivo
Disposições Especiais e Trsmsitórías
Regimento Interno e o Quadro de
Pessoal de cada .um será criado na
Art. 59. Os .órgãos da Administraforma da legislação em vigor.
ção Pública OH das entidades privaArt. 66. Dentro do prazo .naxímo
das, que tenham estatísticos em seus
de 60 (sessenta) dias serão realizaquadros profissionais, exigirão dos
das as eleições dos membros do Conmesmos a comprovação do cumpriselho Federal de Estatística, observamento dêste Regulamento.
do o disposto no artigo 24 e seu paParágrafo único. Qualquer órgão da
rágrafo 19, dêste Regulamento.
Administração Pública, que verificar
§ 19 O pleito será dirigido e àpua falta do registro profissional c.e esrado por uma Comissão constituída
tatístico de seu quadro de pessoal,
de 3 <três) membros, sendo: um re-.
providenciará junto ao Conselho Representante do Ministério do Trabagíonal competente para que se efelho e Previdência Social" ua jualítive o respectivo registro, o que não
dade de seu Presidente, designado pelo
eximirá o faltoso das sanções e conDiretor-Geral do Departamento Naciotribuições legais.
nal de Mão-de-Obra; um da AssoêíaArt. 60. Fica o estatístico obrigado
ção Profissional dos Estatísticos do
a-comunicar ao CONRE o endereço, Brasil: e outro do corpo «ccente da
de .seu escritório profissional .ru do
Escola Nacional de Ciências Estatísórgão em que exerça suas atividades
ticas.
profísslonafs, bem como tôda e qual§ 2Çl A comissão de que trata o paquer mudança verificada, ainda que
rágrafo anterior dará inicio imediana mesma jurisdição.
to aos seus trabalhos, elaborara norArt. 61. Além 'dos documentos esmas para a realização do pleito nos
pecificados no artigo :43, os censetermos dêste Regulamento, providenlhos poderão -extgtr dos requerentes
ciara .a publicação do edital de, conoutros documentos esclarecedores, jutvocação das eleições e das chapas
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concorrentes no Diário Oficial e num
jornal de ampla circulação, bem como
divulgará o local de realízação aas

DECRETO N9 62.499 ABRIL

DE

I!E 19 DE

1968

mesmas.
~ 3(' A eleição de que trata este
artigo será direta e nela votarão os
estatísticos das associações da lasse,
registradas no. Ministério do 'Traba-

Declara de unuaoae pública a "Obra
de Assistência Social São João
Francisco Iceçis", com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Ge.tals.

lho e Previdência Social, quites com

de que trata este Regulamento, ccn-.
soante o disposto. no § 29 do -tígo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar-.
tígo 83, item tt. da Constituíçào e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 26.029, de 1007, decrete:
Artigo ·único. E' declaraca de utilidade pública, nos têrmos do art.ígo
1\' da Lei nc 91, de 28 de agôsvo de
1935, combinado com o art. 19 do R-egulamento aprovado pelo Decrete: número 5'Ü.517, de 2 de unaio de 19tH, a
"Obra de Assistência Social São
João Francisco Regis".' com seda em
Belo Horiz-onte, EstadQ de ]\I] .nas
Gerais.

'Trabalho e Previdência Social enquanto não rõr instalado O Conselho
Federal de Estatistica. '

Brasília, 19 de abril de- ~968;
147\' da Independência 'e 80U da
República.
A. COSTA'E SILVA

seus deveres estatutários.
§ 4° Os conselheiros eleitos oma-.
rãc posse imediatamente perante o
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Mão-de-Obra do .Mínístérío
do Trabalho e Previdê-ncia Social.
Art. 67. Caberá ao primeiro 00n-selho Federal, eleito na forma o' ar-

tigo anterior, providenciar a conste-

tuíção dos

Conselhos

Regíonaís de'

que trata êste Regulamento.
Art .: 68. A fiscalização orotíssíonal
9 9 da Lei nv 4.739, de 15 de julho de
1965, ficará a cargo do Ministério do

Art. 69. Na execução deste Regulamenta, os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Es-

Luis Antonio da Gama

e sue«

tatístíca .

DECRETO N\' 62.500
ABRIL DE 1968

Jarbas G. Passarinho.
DECRETO N9 62.498 ABRIL DE 1968

DE 19 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdaàe àe Medicina de ltaiubú MG.

o Presidente da República. usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o item
do art. 83 da Constdtuiçâo, de
acõrdo com o disposto no art. 23 do
Decreto-lei ns 421, de 11 de maio , de
1938, e tendo em vista o que consta.
do Processo nc 84.0'73~6'7, do Mmts-.
térlo da Educaçâo e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o tu-terenamentó da Faculdade de MeQ2Lna
de Itajubá, no Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 mste Decreto entrara em
vigor na data de SUa publicação.
II

Brasília, 19 de abril de ·~968;
147\' da Independêneía e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

ez jv

DE

Declara de utituuuie- pública a "Santa
Casa de Misericórdia de Aruçatu-:
ba", com sede em Araçatuba, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, .sando
da atríbuíçâc que lhe contere o arü.
83. item lI, da Constituição e atendendo ao que consta' do processo MJ.
no 41.095, de 1959, decreta:
Artigo único. :É declarada ~_e uti-.
lidade pública, nos têrmos '10 art. 19
da Lei 91, de .28 de agosto de 1935.
combinado com o art. 19 do Regúla-.
menta aprovado pelo Decreto númerc 50.517, de 2 de maio oe 1961 a
"Santa Casa de Misericórdia ..e Araçatuba", com' sed.... em Araçatuba, Estado de São Paulo.
Brasília, 19 de abril de 1968;
1479 da Independência e 3D\' da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Situa:

ATOS DO

DECRETO N° 62.501 -

PODER. EXECUTIVO

DE 1. DE

ABRIL DE 1968

Declara de uiüuuuie pública o:" Pontifício Instituto das Missões
PIME", com sede em São Paulo,
Estado de Sâo Paulo.

o

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constrtuiçâo e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 722, de 1960, decreta:
Artigo único. E' declarado .de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei nv 91, de '28 de agosto
de 1935, combinado com o artigo 19
do ,Regulamento aprovado pelo De"
ereto nc 50.517" de 2 de maio de 1961,
o «Pontdfícío Instrtuto das Missões PIME" com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 1 de abril de 1968;
14T? da Independência e 801? da
República.
.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gema e Silva
DECRETO N9 62.502 ABRIL DE 1968

DE 8 DE

Prove eõore a criação àe Inspetorias
Seccionais do
Ensino Secundário
eaz Santo Angelo e em Rosário do
Sul e ai outras -proouiêncuis :

O Presidente da República. .usandc
das c.trmuíçôes que lhe contere o artigo 83, item II, da Consrdtuiçêo e
tendo em vista o que consta do Processo nv 675-:68, do Ministério da -EduCaÇa0 e Cultura, decreta;
Art. 1Q Ficam criadas as Inspetcrias Seccionais de Santo Angelo e _le
Rosário do Sul, subordinadas à Diretoría do Ensino Secundarto, do Mi-,
nístérto da Educação e Cultura, e sediadas, respectivamente,' nas ctdadee
dos mesmos nomes, no Estado do Rio
Grande do Sul.
ArJ,. 29 Para ~ o a tendímen to Cal:>
Inspetorias a que se refere o presente decreto, sáo criadas as seguintes
Iunçôee gratancadaa: duas de Inspe001 Seccional, l-F, duas de Inspetor.
Assistente, 3·-F, e duas, de Inspetor
Itinerante, 3-F.
Parágraro cúníco , A despesa uecorrente da crtaçâo das, funções de que
trata o artigo, correrá á conta de do-
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taçâc própria dó MInistério da Edü-,
cação e Cultura.
Art.. 31? As Inspetorias geccíonats
instituídas no presente Decreto tunoionarão em ímovets pertencentes ao
Governo Federal ou cedidos pelos poderes públicos estadual ou munícipat .

Art. 49 O Ministro da 1i:ducaçau e
cultura baixara as instruções necessárias à execução deste Decreto, inclusive fixando as novas jurisdíçõee
de tôdas as Inspetorias Seccionais do
Rio Grande do Sul.
_\rt. 5° Revogam-se as disposições
em contrário, devendo êste Decreto
entrar em vigor à data de sua puoücação.
Brasilia, 8 ele abril de 1fJ68;
147':> da Independência e~ 809 da
Repúbtíca ,
A. COS"fA E )'jILVA
Tarso Dutra

DECRETO NI' 62.,503 - DE 8 DE
ABRIL DE 1968
Declara
de interêsee social, 'Para
fins de désapropriação, imonet rural situaào no Município de São
'Fmncisco de Assis, no Esladú ào
Río Grande do Sul.

O Presidente da Repúblíóa, USo.-Ddo das: atribuições que lhe confere o
artigo 83, item n e de conrormíôade
com o' artigo 157 § 19 da. õonstnuição, decreta:
Art. 19 Ê declarada de ínterêsse
social para fins de desapropriação,
nos têrmos dos artigos 18, letra "a",
e 20, íncisosn e V da Lei n'' -1.504
de 30 de novembro de 196~, com suas
benfeitorias e acessões, uma area ce
terras de aproximadamente, 3.000
hectares. situada no lugar denominado "perseverança". no Município
. de Sâo. Francisco de Assis, no Estado do Rio Grande do Sul, tida como
de propriedade de Horaíüa jronseca
Leitao e outros, herdeiros e 'sucesso-res de Fausto Rodrigues Leitão e
Augusto .peretra Leitão, com ;13 se~
guínten controntacoes: ao norte. com
áreas que são ou foram de propr íedade de Tobias 'rrommm. Antônio Folhato, Antônio 'I'romoínt. Brandtnate, Vargas, Pedro Pttuca e Luíz Frcmbini; ao leste, com áreas que sáo cu
foram de propriedade de Lodônio ~
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reiro, Luiz Contessa. Antônto Cortelini, José

Corteliní. José Poli Azu-

Iín, Etelvino Correia, Sucessão Sangbruch; ao sul com áreas que são ou
foram de Euclides Barbosa
Leltac,
Teodorino Felix
(Sucessão Acácro
Pereira), Jacinto
Contessa, Romeu
Leitão e Francisco, Nogueira;. e, a
oeste com áreas que são ou foram de
Garfbaldí Ferandí,

Orlando Comia,

João Batista Comís, Ponciano Kister,
Sucessão V. Teixeira, Pedro Müller e
vícente Salbrego.
Parágrafo único. Ficam ressatvades Os direitos da União à porção
de terras devolutas porventura exis-

tentes na mencionada área.
Art. 29 Para fins do arbígo 15, do
Decretc-Ieí n'! 3.365, de 31 de junho
de 1941, modificado pela Lei nv :::r.786,
de 31' de maio de 1956, é dectaràda
de urgência a desapropriação de que

trata o presente Decreto..
Art. 39 O Instituto Brasileiro. de
Reforma Agrária (IBRA) , fica autorízado a dar execução a êste Decreto.
promovendo as medidas amigáveis ou
judiciais necessárias, e íncorpo-ando
ao seu patrimônio o imóvel des'iproprtado, a fim de dar-lhe destinacão
social nos, têrmog da citada Lei nu-.
mero 4,504.
Art.. 49 aste 'Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, tevogadas as disposições em contrário
Brasília, 8 de abril de 1968~
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Ivo Arzua Pereira

DECRETO

N9

62.504
.i.968

DE:

8

DE

ABRIL DE

Regulamenta o artigo 65 da Lei numero 4.504, de 30 de novembro de
1984, o artigo 11 e pa:rágra!os do
Decreto-lei nO 57, de 18cle novembro âe '1966, e dá outras' nrori-

âénciae,

C Presidente da República, usando
'das atribuições que lhe confere o Artigo 83, .item Ir, da Constituição e
Considerando que o Artdgo 65 da
Lei li'? 4,504, de 30 de novembro de
1964, ,e o Artigo 11 e parágrafos do
Decreto-lei nv 57, de 18 de novembro de 1900, tem o objetivo precípuo
de evitar a prolíferaçâo de .n.')1'OS minifúndios; proibindo os desmembrá-

EXECUíTIVO

mentos de imóveis rurais quando êsses
resultem na criação de novas propriedades mínífundíárias;
Considerando que a legislação acima referida não está regulamentada
de modo a permitir o desmembramento do imóvel rural em parcela
de área inferior á exigida, quando
essa se destinar a obras de necessidade ou utilidade pública, obras de
infra-estrutura ou atividades outras
de ínterêsse para as comunidades;
Considerando que as obras da espécíe acima referida retiram a condição de imóvel rural das áreas em
que são executadas;
Considerando, ademais, que a exec 'ao de tais obras virá possibilitar
o efetivo desenvolvimento do meio
rural, contribuindo para seu desenvolvimento .econômíco e seu progresso social, decreta:
Art. 19 Os desmembramentos dís_ciplinadospelo Art. 65 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de
l.96'~, e pelo Art. 11 do Daereto-rer
nQ 5'7, de 18 de novembro de 19Gü,
são aquêles que implicam na formação de novoa vímóveís rurais.
An. 29 Os desmembramentos ce
imóvel rural que visem '.3,' conetíruír
unidades com destinação dtversa ~1a
quela referida no Inciso, I do Artigo
49 da Lei nc 4.504, de 30 de' novembro de 19<134, não estão su jeitos às
disposições do Art. 65 da mesma lei
e do Art. 11 do Decreto-lei nv 57, de
18 de novembro de 19'66, desde .que.
comprovadamente, se destinem a um
dos seguintes fins:
I '-Desmembramentos decorrentes de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, na forma preví~[~t no Artigo ,;90, do Código Cívn
Brasileiro, e legislação complémental'.
Ir - Desmembramentos de íníciative particular que visem a atender
Interesses de Ordem Pública na zona
rural, tais como:
h) Os destinados à' ínstalaçâo de
estabelecimentos
comerciais, quais
sejam:
i --'- postos de abastecimento de
combustível. oficinas mecânicas, garagena e stmnares:
2 - lojas, armazéns, restaurantes,
hotéis e similares;
3 - silos, depósitos e símtlares ,
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b) os' destinados a fins industriais,
quais sejam:
1 barragens, represas ou açudes;
2 ---,. oleodutos, aquedutos, estacões
ejevatóvias, estações de tratamento
de água, instalações produtoras e de
transmissão de energia elétrica, instalações transmissoras de rá dio, de
televisão e similares;
3 extrações de minerais metáücos ou não.e similares;
4 - instalacao da índústrras em

geral

-

c) os destinados à instaiaoâc ... de
serviços -omumtários na:.zonu· rural.
quais sejam:
1 - portos 'marítimos, Iluviaís 0'-1
lacustres, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias e similares;
2 ' - colégios, asuos. educandários,
patronatos, centros de educacâo fistoa e similares;
3 - centros" culturais, sociais, recreativos, - assistenciais e similares;
-r- postos de saúde, ambtuatóríos,
sanatórios, hospitais, creches P- similares'
5 - ' ig-rejas, templos e capetas de
qualquer culto reconhecido, cemítéTios' ou campos santos e armijares6 conventos, mosteiros OU orga..
nizações similares de ordens religfo.saa reconhecidas;
7 .:....- Areas de recreacáovpúbltca,
cinemas. teatros e' slmilai-es ,
Art 3° Os Jesmembramen tcs rpIevidos 'no tncísoT do Artigo ?,Q dês.se :decreto independem de prévia autorizaçâo Gv Instituto Brasrlei-o de
Reforma . Agrária, devendo o desap~'.( pnado:

c' apresentar nova Declaração de
Propriedade de Imóvel Rural, ~ ererente a área remanescente;
b) juntar à nova, Declaração, certidão atue.lizada da transcriçâo imocihàrra, em que' conste a averbação
à, ato exproprtatórío, rerennoo, ex-.
pressamente, a área desmernurada.
Ai t. 4'.1 Os desmembramentos re-sultantes ue transmissão a qualquer
título, de frações ou parcelas de imóvel . r-rraj para os rme especíticauos.
no íncíso n do Artigo 29 (1 ~ prescnte Decreto, serão aeceasàriaruente ~:
rmtados à área que, comprovadamente, fôr necessária à' realízacào ele tais
oojr-ttvos e dependerão de prévia autortzaçâo, 'por parte do Instrtu!o Bra.sílen o de' Reforma Agrária,
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Parágrafo único. A autortzaçâc ce
que trata lJ' presente artigo será concedida mediante requerimento tírma..
de pelo proprietário e ínstrufdo cem
os seguintes documentos:
a) Recibo Certificado de, Cadastro
do Imóvel referente ao último exercicio fiscal, no original, por fotocópia autenticada ou pública-forma;
q) certídâc atualizada cta trans-,
críçâo imobiliária, referente ao ímó-,
vel que se pretende desmembrar:
c) planta da área do imóvel rural,
identificando e localizando a área da
parcela a ser desmembrada;
a) declaração; fornecida "pelo 'Prefeito do município onde se localiza o
Imóvel, com firma reconhecida, CX~
pressando 8" concordância do poder
público Municipal com o desmembramentopretendido e especificando
o -ím .::.- que "se destina a parcela a
ser desmembrada;
e) declaração, com nnna reconhecida, do rpretendente à aquisíçâo da
parcela a ,,>E'r, desmembrada, comprometendo-se, no caso de ser autorizada a transação, a adquiri-la e destiná-la, aos fins previstos.
Art. 59 Ú Instrumento público ou
pa-tícular relativo à transmissão, a
qualquer 'titulo, de parcela do imóvel
rural, efetuada com base neste Deereto, devera consignar, expressamente, o inteiro teor da autorização emí,...
tida. 0"10 Instituto Brasileiro de Rcforma
Agrária, devendo esta ser
Igualmente averbada à margem da
transcrição do titulo no Registro de
Imóveis.
Art. 6 9 A autoríaaçac a que se re~
fere o Art. 5(,' deste Decreto, cor.
terá:
~: nome e qualidade
do alienamenta e do adquirente;
b) número do Recíbo-Certlfícado
de Cadastro do Imóvel;
c) cartório; livro e Iêlhas da transcrição imobiliária do imóvel B. bel'
desmembrado:
a) fração do Imóvel cujo dasmem-:
bramento é autorizado, .rnencionando
SLa~ divisas e confrontações;
e) os fins especificas a que se destina a fração objeto. do' desmembramento;
.
j) área remanescente do imóvel
desmembrado.
Art. 79 o iERA, através de seus
órgãos especificas, baixará as instruções c normas necessárias à execução
de presente Decreto,

'no
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Art. 89 O presente decreto entrará em vigor na data de sua, pubhcaçâo, ficando revogadas as rüsposiçôes
em contrário.
de
1%8;
e BO\> da

Brasília, 8 de abril
1479 - da Independência
Rspúbllca.
A.

COSTA

E

EXECUTIVO

DECRETO NO 62.507 -- DF 3 DE
ABRIL DE 1968
Declará de utilidade pública o "Serviço Social da indústria do papel,
papelão e Cortiça do. Estado de São
Paulo SEPACO", ~Q1n sede ein
São Paute, Estado de ;<rI0 Pauto,

SILVA

Ivo Arzuà Pereirà

O Presidente 'da Repúuilca, usando
da atribuição que lhe contere
artigo 83, item II, da Oonstàtuicão e atendendo ao que consta. do-Pvoeesso número M. J~ 55.574, de 1962, decreta:
Artigo único'. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo l°
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 193-5,
combinado com o artigo 1Q do Regula-.
menta aprovado pelo/ Decreto número. 5'0.517, de 2 de maio de 1961, o
"serviço Social da Indústria do-Pápet, .Papelão e Cortiça do Estado de
São Paulo -r-; SEPACO", com sede em
São Paulo, 'Estado .de ôân Paulo.

°

DEG3ETO NQ 62.505
ABRIL D,E 1968

DE SUE

Prorroga por seis (6) meses o oroeo
de que trata o art. 115, do Decreto
60.597, de 19 de abril de 1%7.

O presidente da República; no uso
das atribuições que lhe confer..

li

ar t.

83, item H,' da Constábutçao, decreta.
Art. 19 Fica prorrogado por mais

seis (6) meses o prazo a que se
refere o art. 115, do Decreto número
60.597, de 1~ de abril- de 1967.

29 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de abril de
1;168;
1479 da Independência e 80° da
República.
Ar~.

A. COSTA E SILVA

.grasíha, 8 de a b r i
1479 da Independência

DECRETO N9 62. SD6 ABRIL DE 1968

DE

8

DE

a

Declara de utilidade pública
"AçãO
Social paróquia de Del Caetúlo",
com sede no Estado sa Guanabara

o .Presidents da República usando
da atrfbuiçâc que lhe contere o artdgo 83, item H, da Constátuíeào. e atendendo ao que consta CLO processo
M. J. 7.9G8, de' 1967, decreta:
Artigo úníco. E' declarada. de uüIírbade- pública, nos termos do artigo
19 da Lei nc 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc ' 50.517, de 2 de maio de 1961,.a
"Acão Social da Paróquia de Del
Castillo", com sede nõ Estado· da
Guanabar.:1.
.grasílla, 8 de a b r l de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. CoSTA E SILVA
Luis Antónioda Gama. e Silva
í

e

8G'?

19-68;
da

República.
A. COSTA' E SILVA

Luís Antônio da Gama. e

DECRETà N9 62. 5'Ü8
ABRIL DE 19õ8

Ivo Arzua _Pereira

de

t

DE

suio:
8

DE

Declara de utilidade jJúNica a ",Federação d'e Obras Sociais', com cede em São pau'lo, .Es:~aJo de São
Paulo.

o Presidente da República, usand-o- da atribuição qua . lhe c-o-nfere o
artágo 83, item Ir, da Ccnstituícão e
atendendo 03,0 que consta do Processo
M.J. 57.561, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei nc 91, de 28 de
agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 ~do
Regulamento aprovado pelo Dec~\'to
nc 51L517, da 2 de maio de 1961, a"Pederacâo de Obras 3ücHds", com
sede em - São Paulo, Estado de São
Paulo.
Brasília, 8 de a b r i; de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA ,E SILVA
Luís Antônio da 'Gania e Silva
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ABRIL DE 1968
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2,5

'EX;':CUTIVO

pela aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses corresponüen-

teso
Dispõe sôbre Os índices de atualizacão. monetária dos salário;; dos últimos 24 (vinte e quatro) meses,
na forma estabelecida nc -Decretolei nO 15, de . 29 de' iulho de 1966
e 'dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 83, item II, da Constituição e
tendo eJ;D vista o disposto no artigo
1° do Decreto-lei 'nc 15, de 29 de julho de 1966, decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelece o art. 19 do Decreto-lei número 15, de 29 de julho de 1966, serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos. salários dos meses
correspondentes. para Os acôrdos coletivos de trabalho ou decisões da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de abril de 1968.
Mês -

Coeficiente

Abril de 1966
,.,., .. ,
1,56
Maio de 1966
1,53
Junho de 1966
1,50
J1!1lho de 1966
1,44
Ag'ôsto de' 1966
. .. . . . . . .
1,41
Setembro de 1966
1.38
Outubro de 1966 ...
1,35
Novembro de 1966
1,33
Dezembro de 1966
1,32
Janeiro de 1967 ..
1,26
Fevereiro de 1967
1,24
Março de' 1967
1,21
Abril de 1967
1,18
Maio de 1967
1,14 _
Junho de 1967
1,14
Julho de 1967
1,1.1
Agôsto de 1967
1,10
Setembro de 1967
1,09
Outubro de 1967 ...
,.,
1,07
Novembro de 1967
1,06
Dezembro de 1967
1,06
Janeiro de 1968
1,03
Fevereiro de 1968
1;02
Março de 1968 .. ,
1,00
Parágrafo único. O salário
real
médio a ser reconstituído será. a média aritmética dos valores obtidos

Art. 2'? Este' Decreto entrará em vigor na datá de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 8 de abril de 1968;
1479 da Independência e 80'? da
República.
A.

COST.... E SILVA

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 62.510 ABRIL DE

DE

9 JE

196,8

Declara de utilidade pública a "COT/rçreoaçóo Missionária. neaenumeta", com sede em Põrto Alegre; Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçá., que lhe contere o artigo 83, item II, da Constãtuíçào e
atendendo ao que constá do processo
M.J. 64.546, de 1967, decreta:
Artágoiúmco .. E' declarada de utilidade pública nos têrmos do artigo
1{. da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1'1 .d-oRegu~
lamento aprovado pelo Decreto nú...
mero 50.517, de 2 de maio de 1961,
a «Congregação Missionária Redentotista", com sede em Porto Alegre,
Fstado do Rio Grande do' Su1.
Bra.sílía,
9 de abril
de
1968;
'147" da
Independência e 8Uf!
da

República.
A,

COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Sitca

DECRETO N° 62 ..511 -- DE 9 DE
ABRIL DE 1968
Fixa a nova Estrutura da Uníuereída-:
de Federal Rural do l'.zG Graaule
do Sul e dá outras providencias.

G Presidehte vda Repúbltca, usando
da atrfbuíçâo que lhe contere o 'item
11 do artigo 83 da Constituição, de
acordo COm o 'disposto nc artigo 6'"
do Decreto-lei nv 53, de 18 de" novem-.
bro de 1966 e no artigo I? do Decreto-lei nc 252, de 28. de feveretrr. de
1967 e tendo em vista ) l1UE: consta
do Processo CFE' nv 725-57, do Ministérío da Educação e 'cultura, decreta:
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Art. 1o A Universidade peueral Rural do Rio Grande do Sul :UFRRS)
instituição de ensino e pesquisa, é

EXECUTIVO

seres, em cooperação 'com outras unidades;
j)' instituir e ríesenvclver projetos
personalidade jurídica, com autonode pesquisas e de aplicação de conhemia didática, admínistracíva, financeicimentos e partícipar em programas
ra e disciplinar, que será exercida na
de pesquisas e de extensão 'da Univerforma de seu Estatuto.
sidade.
Art. 29 A Universidade destina-se a
g) propiciar. assistência técnica as
promover a educação, o estudo e a
outras unidades e órgãos da Universipesquisa; pela transmissão e. ampliadade, bem como, mediante convênio,
ção do saber participando do procesa entidades públicas e privadas.
so de desenvolvimento da reação.
ArL 59 As Paculdades mencionadas
Parágrafo único. A especificação
no artigo 30 destinar-se-ao a forma':
dos objetivos e das atividades da Uniçâo profissional, dentro de suas áreas
versidade será definida em seu Esta- . especificas, cabendo-lhes, além de oututo.
tras atribuições:
a)
ministrar o e!lsino de um ou
Art. 30' A Univers'idad~, na forma
mais 'cursos de graduação profissiodos artigos 19 _e 2° do Decreto-lei núnal que se enquadraremtem sue. erea
mero 53, de 18 de novembro de '.966,
de ensino em cooperação com as oue dos artigos 39 e 4° do Decreto-lei
tras unídades ;
nv 252, de 28 de fevereiro de 1967, passa a constituir-se das oeguíntes nní-,
b) ministrar cursos de pós-graduedades:
cão em cooperação com outras um-.
dades:
a} Instituto de Ciências Físicas
e
c) ministrar cursos de aperfeiçoaMatemática;
mento,
especialização, extensão e oub) Instituto de Cíênctàs Químlcas,
tros
de ínterêsse da Universidade ;
Ciências Biológicas e Geociências;
d) instituir e desenvolver projetos
c) Instituto de. Oíências Humanas:
de pesquisas e de aplicação de conhe-'
d) Faculdade de Agronomia Elíseu
cimentos, bem como participar dos
Maciel;
programas de pesquise da- Universie) Faculdade de vctcnnárta
dade;
f) Faculdade de Oiêncíus Doméstie) participar dos programas de ex-cas.
tensão da Universidade:
Parágrafo único. A Uruversídade,
f) propiciar assistência técnica às
por delíberaçâo "do Oonsetho Univer- 'outras unidades e órgã-os da Universitário, poderá promover a criação de
sidade e, mediante convênio, a entinovas unidades, ressalvado o disposto'
dades públicas e privadas.
110 artigo 99 do Decrero-leí no 252 e
Parág-rafo único. A tormacâo pedano artigo 19 do Decreto-lei ns 53.. ,
gogtca necessária à tormaçào de proArt. 49 Os institutos mencionados
tessôrea, prevista ·no artigo 49, paráno art. 3°, formam D sistema comum
grafo 2'1, do Decreto-lei nv 252, seráa que se refere _o artigo 29, item 11,
feíte. em Departamento corresponden-.
do Decreto-lei nc 53 e rs-sujtarâo ua
te na Faculdade de Cíênclas Domésreunião, sob -adminístrucão
comum.
ticas, até que o desenvolvnnento desdos recursos e meios r.umanos e sa atividade exija a criação de unimateriais empregados p"lI\ universidade própria.
'
dade em suas respectivas áreas espeArt.
69
As
unidades
mencionadas
cirícas, eabendo-íhes essen-nannente,
no artigo 39 organízar-se-ão, na foralém de outras. atrfbutções:
ma de seus Regimentos, om sub-unia} mmistrar:o ensino uasíco para (1.
dades,' denominados Depattameh "-lJ5,'
rormacão uníversítártavrntegrul:
que exercerão suas atividades, em conb) ministrar o ensinou" graduação
sonância com os prtnclpios dos Deem suas àreasvespecíffcaa;
eretos-Leis nv 53 e nv 252, e intima.
c) ministrar cursos de aperfeiçoacooperação, no planejamento e' exemente, especialização" extau.ráo e oucução de seus programas e projetos.
tros do ínterêsse da trntvecstôe.íe:
d) ministrar cursos de pósgraduaArt. 79 O Conselho Universitário é
o órgão supremo de deliberação da
çáo em cooperação com. outras unidades;
U.F.R.R.S. e terá composição, estruture e an'Ibuiçoee defímdas no Ese) ministrar o ensino básico e de
tatuto.
.
-conteúdo .para a formação de prof'es-
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Art. 8" A Universidade será dirigitia por um Reitor, auxiliado por dois
více-aettores, com atribuições fixadas
"DO Estatuto.
§ '1" A Reitoria, sem prejuízo de outros órgãos que venham :J, ser criados,
compreendera um Gabinete com atividades próprias de assessoramento e
de consultorí.a jurídica, -: as .Dívisôes
'de Artmmístração Geral, ue Educação
,e Cultura, de Assistência c de Bíblíoteca Central, estruturados aa forma
-do Regimento da Reitoria.
~ 29 Os cargos em comissão e íunções gratifícadas, essenciats
realí-.
zaçao dos tr-abaíhos arímlmstrutívos e
de direção dU3 unidades e órgãos suplementares e sercnais, c-: . nstarâo do
Quadro único da. Universidade.
à

v

Art. 9't A Dnrversldade contará.
corno órgão Central definido no item

V e parágrafo umco do Decreto-teí
nv 53, com um Conselho Coordenador
com atribuições e composição' de
acordo com o Estatuto,' e destinado
-a articular, supervisionar e avaliar as

~r~y;d:,~;spl~~e~tI~~~~~~é ~;(~~:~a s~~~

servar a unidaue integral da Universidade.

Art. 10. A Universidade na forma.
tio que dispõe u artago Gíl :;' o parágrafo único do ertigo '{'t do Decreto-Lei
-nc 252, terá órgãos setorlaia e suprementares, criados' pelo Conselho Universitário e integrados na estrutura
uníversítárta, conf-orme sua natureza.
·e finalidades.
§ 19 O atual Centro de 'I'reinameuto e Informação do Sul (CETREISUL)
será. organizado na forma. do Estatuto, como órgão setorial, definido no
parágrafo único do artigo 7 Q e artigo
1Q e seu parágrafo único d-, DecretoLei' nv 252, cabendo-lhe' 'uromover eÜI
cooperação com as Unid<1des, a 'pto-gramação de extensão Ja Un.versida-.
de, especíe.lmente nas áreas de 101'81namento e informação.
§ 2(1 A atual Fazenda da Palma e
o Posto Agropecuárto de Piratdni, :icam transformad-os
respeetrvamente
nas Estações Experímentaís do Pa]1l1a
e de Píratmí, com atrtbuícôes de, órgãos suplementares, "organizadas na
forma do Estatuto.

Art. 11. A coordenação didática dos
cursos, será feita .por colegiados de
cursos com composiçã-o. e atribuições
estabelecidas pelo Estatuto

EXECUTIVO

Art. 12. O pessoal de maeístér.íc e
técnico da Universidade, que>:>constara
de seu Quadro único de pe550~J, autorazado na forma da Lei nv 3.780, de
12 de julho de 1960, e Lei no 4.881-~;,
de 6 de dezembro de ~965, será dlstrtbuído ou redístrtbuído nas unidades
e órgãos que a integram, na forma do
Estatuto e Regimentos.
Parágrafo único. Os' recursos mate.n.aís necessárros as unidades menciona-das, também serão redistrlbutdos
na forma do Estatuto e Regimentos.
Art. 13. A atribuição dos encargos
de ensino e pesquisa ao pessoal de
magistério rar-se-a nos termos do artigo 29, pa rágra.fo 3Q, do! Decreto-Ler
nv 252.
Are. 14. O Estatuto da tjníversidade fixará normas' de transíçâo que
procedam a plena ímplantaçáo do seu
nôvo regime de organização e runcío-.
namento, de modo que 0S Institutos e
Faculdades, órgãos e serviços paulatínamente se organizem passando da estrutura anterior à nova.
Parágrafo único. ,F;:nquanto não pre
enchidas, na forma da L'3i, as direções das Faculdades e, dos Institutos,
relacionados no artigo rv, serão designadas pelo Reitor, devendo a escolha rccaír em Professor Catedrático, quando existente na unidade.
Art. 15_ Até.a- nomeação do Reitor,
responderá pela Reitoria o Diretor da
Faculdade de' Agronomia Elíseu Maciel.
.
Art. 16. As funções do Conselho
Universitário, previstos no Estatuto
em . vigor seráo exercidas, ate aprovaçào final do Estatuto, orevisto no artigo te deste' Decreto, por um Colegrado, sob a presídêncra do Diretor
da Faculdade de
Agro-nomia Elíseu
Maciel, composto de:
a) 2 (dois) representantes da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel
e 2 (dois) da Faculdade de Oíêncíes
Domesticas, eleitos pelas respectivas
Congregações, dentre JS professôres
catedráticos e pesquisadores chefes,
quando existentes na unidade.
b)· 1 (um) representante de
cada
um OOS Institutos, previstos no artigo
::l'!, eleitos em reunião conjunta das
Congregações oas unidades atualmente em runcíonamentó, dentre os professores catedráticos de matérias básicas e pesquisadores chefes.
c)1 (um) representante do corpo
docente, não professor __ catedrático ou
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pesquisador onere,

eleito em assem-

bléia presidida pelo Reitor.

d) 1 (um) representante da Diretoria Central de Estudantes.

Art. 17. A incorporação à Universidade de Instituições públicas ou prívedas, dependerá de resolução do con..
selno Universitário, a quem incumbirá
adaptá-las à estrutura universitária,
mediante fusão, desdobramento «u integração, consoante os princípios e
normas dos Decretos-Leis n 9S 53 'e 252.
Art. 18. :este Decreto entrará em
vigor na data de sua publloaçâo, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 9, de
abril de
1968;
Independência e
80Q da
147 0 da
República.
A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N9 62.512
ABRIL DE 1968

DE

'!J

DE

Dispõe. sôbre medidas -pora a.ptwaçâo
do regime de tempo integral e dedicação exclusiva, no 'exercfc!o Ntumceíro de 1968,· e àá outras l)rO~
vidências.

o Presidente da. República. usando
da atribuição que lhe. confere o artigo 83, item lI, da Constituiçjio, e
Considerando que o regime de tempo integral e dedicação exclusiva de
que tratam' os arts. nvs 11 '? 12 da
Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964,
e art. 7Q da Lei nc 4.863, de 29 de
novembro 'de 1965, os arts. 50.) e 69
do Decreto-Ieí n 81, de 21 de aezembro de 1966,· e os arts. 101 e 108 do
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1967, não obstante
os elevados
propósitos que inspiraram .a sua Instituiçã-o, vem sofrendo distorções na
sua aplicação; e
Considerando" que, em face da elevação acentuada das despesas com
pessoal, há necessidade Imperiosa de
se disciplinar a 'prática dêsse regime,
decreta:
Art. 1°' O regime de tempo integral e dedicação exclusiva,
Vigente
no Serviço Público Civil, passa, no
exercício de 1968, a ser regido pejas
normas estabelecidas neste decrete.
Aft,'2 Q ':f: .flxado, para 1968 em NCl'$
100.000.000,00 (cem milhões de cru-

zetros novos) o limite
má..d mo de
despesa com o regime de temno integral e dedicação - exclusiva !Jara os
órgãos da Administração Direta,
Parágrafo único. Ficará sob a responsabilidade da Comissão de Tempo
Integral
e
Dedicação
Exclusiva
(COTIDE) a fiel e rigorosa observância do limite máximo referido
neste artigo.
Art. 3Q O Ministério do Planejamenta e Coordenacâo
Geral, cem
base em propostas específicas do Departamento Administrativo d-o Pessoal
Civil, encaminhará a aprovação 'do
Presidente da República,
nu prazo
máxmo. de 90 (noventa) dias, expedí-.
entes de revisão de tabelas de tempo
integral e dedicação exclusiva de repartições da Administração. Dn eta e
da Administração Indireta, .cessando,
nó término do referido
prazo, as
prorrogações das tabelas de' UH36 e'
1967.
Art. 49 Para a aplicação, 1.)0 exercício de 1968, do regime de te-mpo
integral e dedicação exclusiva, adotarse-ão providências de síatematixacão,
contenção e redução, ficando expressamente vedadas:
a) a ínclusâo, no regime, de qualquer nôvo órgão;
b) a redistribuição de dotação de
qualquer outra natureza com o fim
de: complementar gastos no, referido
regime.
Art. 5° Os setores militares, os .serviços policiais, as autarquias, 98 universidades e todos os órgãos uue tenham legislação específica e recursos próprios para o regime de tempo
integral e dedicação
exclusiva ou
equivalente, procederão de 'orma a
não excederem, em 1968, os gastos
realizados em 1967" com o meS'110 regíme, ajustados em decorrência" da
Lei nv 5.368 de 19 de dezemoro de
1987.
Parágrafo único, Os _órgãos e entidades referidos darão, no pr-azo de
30 (trinta) dias, ciência das -nedídas
tomadas, para cumprimento C\)I disposto- neste artigo, ao Mírríste-ío do
Planejamento e Coordenaçâ., Geral
que, ouvido 'o DA8P, transmitirá à
Presidência da República Y3 informações respectivas.
.
Art. 69 Objetivando economia rias
despesas com o regime de tempo integral e. dedicação exclusiva, r-ca estabelecido que, ai.partdr da vigência
dêste decreto:
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em relação as tabelas áe 1966
tenham sido prorrogadas, são vedadas a ínclusâo. TiO regime, de novos cargos e a substdtuíção vde ocupantes que venham a ser
a)

ou 1967, que

excluídos ;

b) não poderão ser incluíucs nas
tabelas de 1968, em cada órgão, servidores em número superior lia dos
mcluídos, 'em 1967, no aludido' regime.

ArL 7° Na, fiscalização da- aplicação do regime de tempo .mtegral e
dedicação exclusiva, as chefias, .mediata e mediata, são
diretamente
responsáveis pelo fiel
cumprimento
de horário do pessoal sob êsse regime,
sem prejuízo da ação
controladora
da COTIDE, prevista no Decreto' número 60.091, de 18 de
janerro de
1967.
Ai'L 89 Tôdasas normas prescritas
neste decreto
relativamente ar) regime de tempo integral e .Iedicaçâo
exclusiva são igualmente apucáveís
ao pessoal
subalterno e b.uocrata
submetido ao regime especial de serviço extraordinário de que trata o
~eecf~~~. nv 60.091, de 18 de janeiro
Art. 99 O Ministério _do' v-enoje-

mento e Coordenação Geral expedirá
as normas complementares que se
fizerem necessárias à execução déste
decreto.
'
Art. 10. O presente decreto, que
será aplicado sem prejuízo da obser-.
váncía dos preceitos da' regutamen-.
taçâo específica não coltdentea com o
que, nêle se estabelece, entrará em
'Vigor na data de sua publícacáo, revogadas as disposições e~ cont-àrio .
Brasília, 9 de abril -ío 1968;
1479 da Independência e f';U G da
República,
A.

COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva
Augusto
Hamman
Raâemoker

Gríimeuxüâ
Aurélio de Lyra Tavares
José de Magalhaes Pinto
Antônio Delfim Netto
Mário David A ndreazza
Ivo Arzua .Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G, Passarinho
Márcio -de Souza e Meno
Leonel Miranda . .
-roee Costa Cavalcanti
Edmundo' de Macedo Soares
Héí/o Bettrãc
Aíonso A. Lima
Certos F. de 8imas
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DE'CRETO NQ 62.513
ABRIL DE 196?

DE

9

DE

Declara de interêsse social para fins
de desapropriação, a área de 8.000
hectares, integrante da "Fazenda
Flórida", situada no Munidpio de
São Nicouiu, Estado do Rio _Gr:and,e
do sul.

o

Presidente da .República, usando
atribuições que lhe contere o
art . 83, item II, combinado cem o
art. 157, §§ 19, 39 e 49, da Constituição. e art. 22 da Lei 4.504, de 30 de
novembro de 1964, Estatuto da Terra,'
decreta:
Art. Iv E' declarada de tnterêsse
social, para rins ae desaproprtaçáo. de
acôrdo com ·'0 que dispõe o artago 2Q
e seu parágrafo único da Lei 4.947, de
6 de abril de 1966, uma área de ~. 000
(oito mil" hectares) , integrante do imóvel denominado "Fazenda Elortua'",
situada no .dístrito de Pírapó cantes
29 distrito) ,do Município de São NL
colau, Estado do RIO Grande do Sul,
com os seguintes limites .etcontronta.,
çôee: ao norte com os rios Uruguay
e . tjuí, a leste com o rio Ijuí, sucessão
Silveíras, Oolonía Sommer :e com as
terras dos proprtetartos Jayme Turagó-e sua mulher D, Eduardína Tarragó, por aramado sôbre linhas de
marco; ao Sul com. o 1'10 Píratínt, Arroio Ivaa, sucessores de Marcíüo Silva
Braga e com terras ,do casal Jayme
'I'arrago: a oeste com o 1'10 Uruguav,
conforme Registro Torrens ns. 14 e 55,
do Cartório de Registro de Imóveis da
cidade de São Nlcolau, transcrito no
Livro 3N, sob no 11. 643, do Registro
Geral de Imóveis local.
Art, 29 Para fins do art. 15, do
Decreto-lei nv 3,365, de ..;31· de junho
de 1941, modificado pela. Lei nc 2.786,
de aí de maio de.1956, é declarada de
urgência a' desapropriação de que tra-

das

ta êste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em vi,
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 9 de abril de 1968;
1479 da Independência e 309 da
República.
A. COSTA E SILVA

lvá Arzua Pereira
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20, incisos I e V, .da L"-"'i nv 4,504, de
30 de novembro de 1964, uma gleba

DE

de terras com

Delega competência ao Ministro da
Indústria e do Comércio para autorizar o funcionamento e aprovar os

estatutos sociais das sociedades
seguros.

ae

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83. ítem lI, da constituição e na conformídade

do

disposto

EXECUTIVO

no

Decreto

nv 62.460, de 25 de março de 1968, que

regulamentou o Capitulo IV, do Título
rt, do Decreto.lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1Q E' delegada competência 'ao
Ministro da Indústria e do Comércio

para autorizar o funcionamento e
aprovar os estatutos sociais das sociedades de seguros, na forma pre-'
vista no ai-tígo 34 do Decreto-lei nú.
mero 2.063, de 7 de março-de 1940.

Àrt. 2l? l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
9 de
abril de 196~;
da Independência e 80',1 da
República.
Brasília,

147l?

A. COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo 'Soares
Helio Beltrão

DECRETO N° 62.515

DE

9

DE

i\BRIL DE ! :Jfi8

Declara de irüeréeee socuü

.]JUTa

fins

de âesaprcpríação, lmóuel rl);ral si·:
tuado no Municipio de Espumoso:
no Estado do Rio Grande do· Sul.

o Presidente da Rep\Áolic,l, usando
das, atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, e ele conformidade
com o artigo 157. ~ ro da Constituição, decreta:

Art. 1º E' declarada de, ínterêsse
social -para fins de úesaprcpríação.
com suas benfeitorias e acessões, n0.5
têrmos dos artigos 18, letra "a", e

área aproximada de

486 hectares, situada no lugar denominado "Mangueírâo". no mumcípio

de Espumoso, no Estado do Rio Grande do Sul, tida como de propriedade
de Carolina Einloft, Amúlía Ein!oft,
Adalína Einloft, Carlos H. Einloft e,
sua mulher' Isabela Einloft, Pedro F
Einlort e sua: mulher "rteda Einloft,
Albino Einlóft e sua mulher EIsa F.
Eínlort, Leopoldo Einloft e, sua mulher Luiz-a de Lima Eínloft, Waldemar Einloft e sua mulher Valesca
Elnlott, Leopoldo Rosenfeldt e sua
mulher Anna Maria Blizabetha Rosenfeldt, Hans Rosenteídt, Henrique
Einloft e sua mulher Anna Carolina
Schüler EinloU, Elisa Posenfeldt, n-.
Hermann Drusch e sua mulher Prteda Drusch, com as divisas e confrontações seguintes: ao norte, com os
demais condôminos do Imóvel Mangueírâo, partindo de um marco de
madeira na margem iir"",L1;a do arroto
Prata, e seguindo peloieixc da esti-ada de rodagem na dístância ele aoroximadamente 2.118 -netros, " depois
por uma linha sêca, na distância 1.1$.10·
metros, até encontrar c arroio Mangueírâo: a leste, com sucessores de
Geraldo Luiz da .Cosza, pelo arroio
Mangueirâo: .ao sul, com sucessores
de Prudência Amália de Camargo,
pela orla de mato até encontrar o arroio Prata, a oeste, com sucessores de
Mathías" Feio de Oarvalhc, pelo arroia Prata.
Art. 29 Para fins do art. 15 do Decreto-lei n« -3.365, de 21 de .junho de
1941, modificado pela J..ei nc '),786, de
31 de 'maio .de 1956; é deciaracía de ur-.
gência a desapropriação de jue trata o presente Decreto.
AJ:t. 39 O Instituto Brasileiro dr'
Reforma Agrária ---.,.. íBRA; fica auto
rizado a dar execução a este Decreto,
promovendo as medidas amigáveis O\~
judiciais necessárias à mcorporaçâo
ao seu patrimônio do írnóvel desapropriado, . a fim de dar -Ihe destínaçê.o
socíal nos têrmos da:üada Lei número 4.504.
.
Art. 4(1 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1968;
1479 da Independência ·e 80º da
República,
A.

COSTA

E SILVA

Ivo Arzua Pereira
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DECRETO Nv 02.51h _

DE

9

DE ABRIL DE

1968

Declara príoritória ao- aesem;olvl?ne71to co Nordeste para efeito 'de isençáa
doe impostos e taxas ~~edeHtis> a importação dê equipamentos nOv,'Js,
neste descritos e co~~·'S~g1Uui()s à empresa "S. A. Fiaç'Qo Borbo' ema", . de
Natal (RI\').

o Presidente da República u.sanoo das atrrbuíçôes .que me confere _o
artigo 83, Item Il, da Constituição e nos termos' do artigo 18 a-, Lei número 3.fJ92, de 15 de «ezemuro de 1959, ev amda considerando qu- LJ Conselho Deliberativo da Supermrendênc!a do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENI!;;, atravea-da Resolução uv 3.141, de 23 de -unhc de .::.167, aproVO'] o. Parecêr. do, .cecrer<'F,a jâxecuuva daquele orgwJ, propor-co fôsse
reconhecida' prrorttarta ao deseuvolvunento da regtao, para efeito. de isenção de impostos e taxas federais. a ímpcrtaçào de equípamentos novos.
neste descritos, consígnauos à ompi esa "S.A. Fiação Borborema' de N,atai. Esta-da do Rio Grande do Norte o:; destinados- à fabricação e comerciaJízação de fios e tecidos de e.Igodào:
Ccnsíríerandc o atestad- ge19 Conselho de Política Aduaneira:

Considerando, enfim, o m3.j~; qur- cons a rí.a Exposiçâ o de Motivos em
que o Superintendente dá SUDENE. encanunhcu a proposta do' Conselho
Drliberativ'J do mesmo órgão, oecrctà:
Art. 10 Pie i decfárarta pnorttárta ao desenvolvimento do Nordeste,
para ereíto de isenção de ímpcstos e taxas federais, a ímportaçáo de equipamentos nov-os, a seguir «escritos e consignados à empresa "S.A. Fiação
Borborema", de Natal ~RN):

Parágraro único. Com respeito a-Os motores elétricos que acompanham
a maquinaria, fica sua similaridade, para efeit-o da isençã,o de. que trata
o presente Decreto, para ser examinada pela Alfândega de destino, quando do desembaraço aduaneiro na' hipótese de os mesmos seguirem regime
tanrano ,próprio, observando-se o disposto na Circular nc 16, de 28 de agôsto de 1958 do' Senhor Ministro da Fazenda.
'
Art. 2~ Fica revogado. para todos os seus efeitos, o Decreto nv 58.798,
«e 12 de julho. de 1966.
Art. 3" f:.ste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. revogadas as dispos-ições em contrário.
Brasnía, 9 de abril de 1968; 147':> da Indepandêncía e 80'" da República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Deljim Netto
Afonso A. Lima
~-

As especificações do presente decreto foram publicadas no Diário Ofi-

cial de 15 e retificado no de 18-4-68.

DECRETO N° 62.517 ABRIL DE 1968

DE

9

DE

Dispõe sõore o enquadramento de s-ervidores do Ministério da Educação
e Cultura e dá outras prooiaéncias.

,O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83" item If da Constbtutção. e tendoem vista o disposto no parágraro
único do artigo 23 da Lei ne 4.'(}69 de
11 de junho de 1962, decreta:

Art. 19 Fica aprovado, na forma
dos anexos, o enquadramento dos ser-

vídores do Ministério da Educação e
Cultura que tinham exercício 'nas extintas Oampanha ' Nacional de Educação dos. cegos, Campanha Nacional
de Material de Ensino e Oampanna
Nacional de Aperfeiçoamento de Pese
soal 'de Nível Superior, amparados elo artigo _23" parágrafo único, da Lei
nc 4.069, de 11 de junho de 19'62, bem
cama a relação nominal respectiva.
Art. 29 Os valôres dos níveis de
vencimentos dos -cargoa constantes
dos anexos a que se refere o artégo
~9 são os previstos no Anexo I da
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Lei nc 4.069, de 11 de junho 'de

~962,

reajustados por leis posteriores.'
Art. 39 O enquadramento ora aprovaco não homologa situações que, em
-vtrtude de sindicância ou inquérito

admmístratwo, venham a ser consíderadas -uuías ilegais ou contrárias
ás normas admmístratívas em vigor ..
Art. 49 O órgão de pessoal do
nistério da Educação e Cultura
pedirá aos servidores anrangioos
este decreto atos declaratórios
respectiva sttuaçâc funcional,

Mi-

expor
da
com

observância do disposto no artigo 183
da Lei nv 1. 711, de 28 de outubro
de 1952.
Ai-t.

59 As vantagens financeiras

decorrentes uesté decreto vigoram 'a
partir de 15 de junho de 1962.

Art. 6° zste Decreto entrara em
vigor na data de sua pubrícaçao, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 9 üe abril de 1968; 1479 da
Independência e 809 -da Repúbhca .

A.

COSTA' E

SILVA

Tarso Dutra

Os anexes -a que se refere o artigo
19 foram publicados no 'Diário Oficuü de 24-4-68.
"
DECRETO N9 62, 5.iB
ABRIL DE 1968

DE

9

DI<:

Dispõe sôbre o ouoõro Único de Pessoal da Universidade Federal de
Santa Maria.

O Presidente da República, usando
davarrrbuíçâo que lhe confere o' art.
83', item I1 da Constnutçâo e tendo
em vista, o que dispõe c art. 55 da
Lei n« 3.780, de 12 de julho de 1900,
decreta:
,
Art. 19 Fica retificado, na forma do
anexo, o Decreto nv M.041, de 23 de
Julho de 1964, Parte Especial do, Qi;a.dro de Pessoal da Universidade óe
Santa. Maria, bem como a relação '(1,)minaI que o acompanha, prevalecendo
seus efeitos a partir di; 15 de junho
de 19132.
,
Art. 29 Pica igualmente retificado
o Decreto nv 60.905, de 28 de [urino
de 1967, de conformidade com o anexo, para considerar ~, situação dos

EXECUTIVO

cargos de que trata o artcgo -anterior,
para incluir cargos indispensáveis à
expansão da Universidade, bem como
regularizar a situação de profeasóres '
beneficiados pelo disposto no § 29 , art.
57, da Lei nv 4.881-A, .de 6 de de,zembro de 19-55, prev alecendoseus
efeitos a partir de 1 de janeiro de
1966.
Art. 3<:> Fica aprovado o enquadramente do pessoal integrante do grupo
ocupacional P-1700 - Medicina, F:J.,Tmácia e Odontologia, nas categorras .
funcionais .como especifica o' anexo,
em cumprimento ao disposto no 'Decreto-lei nv ~99, de 28 de fevereiro ele
1967.
Parágrafo único. 0-' efeitos do "Dquadramento a que se refere êste artígo, prevalecem a partár de 23 de tevereíro de 1967.
Art. 4<:> A despesa C,)Yn a execuçae
dêste decreto será atendida com os
recursos financeiros propvíos da 0Ulveraídaôe Federal de Santa Maria.
Art. 59 O presente Oecreto, entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as dieposíçóee em contrár .o.
Brasífia,9 de abril' de ",-;'9138; 1470 da
Independência e 80Q .J2. República.
A.

COSTA

E

,

SILVA

Tarso Dutra,

Os anexes a que se refere o. ari;.i~o:
1Q foram publicados no Dzano OjiciaZde 24 e retificado no de 30-4-!J8'.
DECRETO NQ 62.519
ABRIL DE- 1968

DE

9

DE

Dispõe sôbre a mudança de nome ~o'
Colégio Agrícola de :passo Fundo e
dá outras -prouuténcias,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item lI, da oonstuuí-ão, e
Considerando que o item TIl, do
art. 6Q do Decreto---Iei nv 2C-G, d.~ 25
de fevereiro de 1967, recomenda a,
descentralização
da
admintstraçâo
federal;
..
Considerando que, na' forma ·10 §
39 do art. 79 da Lei de Diretrizes e
B'....ses. da Educação Nacional, as Universidades podem ·ser integradas de
colégios' técnicos correspondentes a
cursos superiores em que' se decenvcl-.
vem os In2smOS estudos; e

ATOS

DO
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Considerando que a localidade de
Sertão onde se situa o Colégio Agrícola de Passo Fundo, passou -a constituir município autônomo, decreta:
• Colégio Agrícola de Passo
.Ant. 1° O
Fundo, no 'Rio Grande do Sul passa
a denominar-se Colégio Agrícola de
Sertão.
Art. 29 li: autorizada a ti-ansferênela da administração do referido Colégio, mediante convênio, para a Universidade de Passo Fundo,
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pubhcaçâo,
revogadas as disposições em centrário,
BrasÚia, 9 de abril de
1968;~
1479 da Independência c 8~~ da
República.
A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N° 62.520
ABRIL DE 196[\
Autoriza

DE

lO

DI':

o Serviço de Patrimônio da

Unuio a aceitar a d0a.ção de

,,~.rn

terreno feita _pela Municipalidade
de Santos, SP.,
poraÓo .twc de
acrescer a -á?·ea· atual ocupada Felo
Grupamento de Fuzileiros Ntnxus
de Santos, no mesmo Estado.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere v artigo
83, Item II, da
Constituição, e de
acôrdo com os arts. 1.165 e 1.180, do
Código Civil, -decreta:
Art: 1°' Fica o Serviço do Pat-imômo da União autorizado a acer.ar a
doação que faz a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulc.:
de acôrdo com a Lei Municipal número 3.478, de 29 de
novembro de
1967, de uma área de terreno üe forma irregular com aproximadamente
89"5,00 . mã, límitrote com o 'Qua:;tel
do Grupamento de Fuzileiros Navais,
naquele
Município; e destinado ao
Ministério da Marmha.,
Art. 2° âate decreto entra:em vigcr na. data de sua publtcaçâo. revogadas as disposições em cont.rárío.
Brasília, 10 de abril Je 1968;
1479 da Independência e 01:9 do.
República.
A. _COSTA E SILVA
Antônio· .Delfim Netto
Augusto
Hamann
Riuicrnotcer

Grúneuxüâ
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DECRETO

N<:' 62.521 ABRIL DE 1968

DE

15

DE

PTO!!Zulga o Acôrdo para fi Cooperaeco na tjtiiieação tia Energia Nuclear para Fins pacituioe, com POT-tugal.

O' .t-resioente da .zepubuca; havendo
o Congresso Nacional aprovado pelo
Decreto Legislativo n' :35, de 196'1, o
Acõrdo para a Cooperação na Utilizaçao da Energia Nuclear para Fins
Pacirícos, assinado entre o Brasil e
Portuga.l, no Rio de Janeiro, a 18 de
junho de 1965;
...
~

E havendo o z-erertdc A'>01'dl entrado em vigor, de contcrnucade -com
seu artigo XVI, a .21 -te março de
1968,
Decreta que o .nesmo, apenso POl'
copia ao presente Oecreto. Seja execurado e cumprido tão .meíramente
come nele se contém.
Brasília. 15 de abril. de 1968;
147° da Independência c 80° da
República.
ARTHUR

DA COS'fA E SILVA

José de Magalhaes Pinte
Acôrdo entre' o Govêrno tios Estados
Unidos do Brasii , eo Govêrno da
República, Portuguêsa para a Cooperação na utilização da energia
nuclear para fins ]Júcijicos

O-Governo da República dos Estados Untdos do Brasil e o Governo da
República Portuguesa, "desejando estabelecer uma cooperação estreita rio
campo da utíhzacao da energia 'nuclear para fins .pacífícos, resolveram
celebrar um Acôrdo e, 'pa-a êsse 'fim,
nomearam os seguintes Plempotenctartos:
O Presidente da República -dos .Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência o Senhor Embaixador Vasco Trtstão Leitão da Cunha. Mi':1i~tro de',Estaco das Relações .gxteríores: e..
O Presidente -da República .Portuguesa. Sua Excelência -o Senhor Próressor Francisco de Paula Leite Pin-'
to, Presidente da Junta de Energia
Nuclear,
Os ,quais, depois de haverem exibido seus Plenos Poderes, achados .em
boa e devida forma, convem no 'seguinte:

ATOS DO PODER EXECVrrIVO
ARTIGO I

Para os fins do presente Acôrdo:
a) o termo. "instalações" designa
as fábricas, edifícios e construções 'que
encerrem ou compreendam equipamentos no sentido que lhe é atribuído
de cünforn~ade com o parágrafo "b"
do presente Artigo, ou sejam partâcutarmente .aproprtados ou utilizados
para rins nucleares:
b) o termo "equipamentos" designa
as partes principais cu as elementos
constitutivos essenciais de máquinas
ou de ínstalaçóes 'particularmente
apropriados à' utilização em projetos
referentes à- energia nuclear;
c) o termo "combustível" designa
qualquer substância ou combínaçâo de
substâncias preparadas
para serem
utdnzaoas num reator, com o fim de
iniciar e de -manter uma vreaçâc. de
fissão em cadeia aütocom.muada:
d) c têrmo "minério" designa míné:·i<Jsou c-oncentrados de minérios
contendo substâncias que permitam
obter, por tratamentos químicos e físicos apropriados, materiais férteis,
tais com') abaixo definidos;
e) o têrmo "material fértil" designa o urânio, contendo mistura "de ísôtopos, que se encontra.. na natureza;
o urânio empobrecido no isótopo 235;
o torto: qualquer dos materiais supracitados sob a forma de metal.rIíga
ou composto químíqo, bem como qualquer outro material designado como
tal de comum acôruo entre as Partes
Contratantes; f) o têrmo "material, rtssü especial"
designa 'O plutônío; o urânio 233 o
urânio 235;:0 urânio enriquecido em
ieotorosvzaa ou 235: qualquer substância que contenha um ou mais dos
materiais acima citados bem corno
qualquer outra substância que seja
designada como tal por acôrdo entre
as Partes Contratantes. O termo "material fissil especial" não 51' aplica aos
materiais férteis,
g) o termo "pessoa" designa tôda
pessoa rtsica ou jurídica
qualquer
grupo de pessoas, dotadas ou não de
personalidade jurídica, qualquer instdtuíção ou empresa ·governamental,
com exceção das Partes Contratantes.
ARTIGO II

As Partes Contratantes prestar-seão mutuamente ajuda e assistência
para estimular e desenvolver a -utdlí..

zaçáo da energia nuclear para fins.

paciticos,
Qualquel" atividade que não
respeito à utüízaçao da energia
clear para fins pacíficos acha-se
cluída da .oooperaçâo prevista -no
sente, Acôrrto.
ARTIGO

diga.
ov-.
conpre-

m

A Cooperação a ser prestada nos.
têrmos do presente Acordo poderá estender-se aos seguintes campos:
a)· intercâmbio de informações cientíncar e técnicas, partdcularmente no
que tange a:
D- ínvestígaçáo e desenvctvtmento;
iD proteção da saúde;
iii )" instalações
e
equipamentos,
compreendendo os respectivos projetos;
ívr utilização das mstataçôes e equipamentos, minérios, materiais férteís..
combustíveis irradiados e radioisóto-.
poso
b) concessão de licenças e de subttcençes' de' patentes:
C) Intercâmbio de. estudantes, técnicos e proreseõres:
d) aperfeiçoamento das técnicas de
prospecção e investigação mineral;
e) construção de instalações e equtpamentos;
1> fornecimento de minérios, materiais férteis e, radíoisótopos ,
ARTIOO IV

I, A cooperação prevista. no presente Acôrdo rar-sc-é segundo modalidades que serão acordadasern cada caso Tal' cooperação não poderá, contudo Contrariar as leis e regulamentos
em vigor n'JS territórios de ambas as,
Partes, nem, oa ncôrdos internacionais
de que as mesmas sejam partes no
momento da entrada em vigor do
presente Acõrco.
2, A execução de programas de c~
operação realizados em virtude de
presente Acôrdo será' confiada às entidades competentes- de conformidade
com a legislação. das Partes Contratantes e, em particular, a Comlssào
Nacional de Energia Nuclear, no Brasil, e à Junta de-Energia Nuclear, e11'L
Portugal
(doravante denominadas.
respectivamente, Comissão e Junta)"

ATOS
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V

A Comissão e a Junta poderão
por à dísposíçao uma da outra bem
como à disposição de pessoas .estabeIecídaa nos terrjtóríos de ambas as
Partes Contratantes e eevidamente
autorizadas pela, Comissao ou pela
Junta, os I conhecimentos dt" que díspuserem em assuntos relacionados
com o campo cteaplicação do presente Acordo.
2 .. F'ica excluída do presente Acordo a comunicação de informações
recebidas de terceiros sob condícôes
que proíbam sua cüvuígaçao .
•
1.

3. Os conhecimentos considerados
de valor comercial pela Parte Contratante que" deles dispuser se serão
comunicados soe condições' a serem
fixadas pela referida Parte Contratante.
ARTIGO VI

As Partes Contratantes facilitaráo
através de reuniões periódicas de proIessõrea e cientistas brasileiros e portuguêses, o intercâmbio de conhecimentos relacionados com o campo de
apücaçao do presente Acõruo.
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ARTIGO VIII

As Partes Contratantes promoverão
o intercâmbio. de estudantes, técnicos
e proressóres e, com vistas ao, aperfeiçoamento de sua formação, o aC~0SO
de estagiários aos estabelecimentos d~
pesquisas situados 'em seus territórios.
ARTIGO IX

1. Quando conven.ente, será. raciutada a colaborar/ao ae cíentístas e
técnicos' de uma "das i partes Contratantes na prospecção .de minérios
dentro do território da' outra Parte.
~. A natureza e as .conmcoes da colaboração nesse campo serão ajustadas de comum acordo entre a Comiasao ea Junta.

3. Os resultados 'obtidos nessa colaboração serão comunícauos a ambas as Partes - Contratantes mas nao
serão divulgados por nenhuma das
Partes senão mediante ccncordâncía
prévia da outra. As panes Contratantes poderão consultar-se sôbre os
referidos resultados, quando entenderem conveniente.

ARTIGO VII
ARTIGO X

As Partes Contratantes po1. As Partes Contratantes prestarderão ceder uma à outra ou a pessoas
se-ao assistência mútua, na medida
estabelecidas em seus territórios, dedo possível, para a aquísíçao e oonsvidamente autorizadas pela Comissão
truçâo, por _uma ou outra das Partes
ou pela Junta, ~ sob condições coContratantes ou portpessoas estabeicmerciais - licenças ou sutnícenças de
cidasem seus territórios e cíevídamétipatentes de sua proprredáde, ou sôbre
te autorizadas pela COmissão ou pela
as quais tenham, o direito de conceder
Junta, de equipamentos e outros elelicenças ou sublicenças, e cujo objeto
mentos necessários aos trabalhos de
diga respeito ao campo de aplicação
ínvestígaçao, desenvolvimento e prodo presente Acordo.
duçao relativos à energra nuclear nas
b). Fica excluída do presente Acõrterritórios de ambas as Partes.
doa concessão de licenças ou subücenças de patentes ou de Iícenças re2. As Partes Contratantes esforçarcebidas, de terceiros em condições que
se-ao igualmente por estimular os
proíbam tal concessão.
. fornecimentos e trocas de radioisótopos entre si.
, 2. As, Partes contratantes declaram-se 'dispostas a encorajar e fací-.
ARTIGO XI
-ütar va concessão, a pessoas estabelecidas em. seus territórios, dl' Iícenças
ou subücenças sôbre patentes _pertenSem prejuízo dos compromissos internacíonaís assumidos antertormencentes a pessoas estabelecidas em seus
te, o Govêrno português' oecjara-sa
terrttonos e cujo . objeto se refira - ao
campo -de aphcaçào do presente Acôrdisposto. a negociar com <I Governo
brasileiro o fornecimento oe mínérro
do. _Tais licenças ou subncenças s6
serão concedidas com o assentamento de uranío ou de urânio metálico ao
dessas pessoas e nas condições por
Governo brasileiro ou a entidades por
elas fixadas.
ele desígnaoaa.
1.

a)
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ARTIGO XII

ARTIGO XIV

Os contratos concluídos em virtuue
Acordo poderão conter
quaisquer garantias a serem ajustados a cada caso particular. Sem prujuízo das disposições contidas nos ditos contratos, nennuma disposição do
presente. Acordo poderá 5."1' interpretada Gomo Impondo qualquer responsabüidade a qualquer das Partes Coutratantes no que 'dia respeito a:

1. Por solicitação" de qualquer das
Partes, Contratantes, os rcju-esentan-.
tes destas reunir-se-ao a dm de resclverem os problemas. porventura suscitados pela apücaçàc do presente
Acôrdo, verificarem seu funcionamento e examinarem outras medidas de
cooperação além daquelas previstas
no presente Acordo,

do presente

a)

exatidão ou suficiência _de quais-

quer conhecimentos comunicados em
virtud~ do presente Acôrdo ;
b) conseqüéneías do
uso feito de
quaisquer conhecimentos matérias 'ou
equipamentos fornecidos em virtude
do presente Acordo;
C)
medida em - que _ ésSI~S conheci-.
mentes, matérias ou equipamentos
convêm: a determinadas aplicacôes OU
utilizações particulares,
-

2, u'stas consultas dirão respeito,
particularmente ao exame de questoes de interesse comum relativas à
ínvestígação, à teconotogta da PI")duçáo, à saúde, à segurança e às
questões econômicas decorrentes das
utilizações pacificas da euergta nuclear,
ARTIGO

XV

o presente Acôrdo será retificado
pelos dois países nos têrmos das respectivas disposições constitucionais,

ARTIGO XIII

ARrIGO XVI

As Partes Contratantes obrtgam-se

a garantir que,

a):Js materiais ou equipamentos

obtidos em virtude do pre-sente Acordo assim como as matérias férteis-ou
físseís especiais provenientes da utiIízaçào de quaisquer ma.terraís ou equipamentos aSSIm obtidos, só serão -isndos com o fim de promov ...r ou desenvolver as utilizações pacíficas da energia nuclear e não para finsumhtares ;
b) com esse objetívo, nenhum material fértil ou material 'fiflf'i: especial
provem ente de qualquer material ou
equipamento assim "Obtido será transrendo . para pessoas não . ~1 utorízadas
ou: fora da fiscalização de ume Parte
Contratante, salvo quando autorizado
por escr'to pela outra Parte.

2, As Partes Contratantes consultar-se-ao sóbre a aphcaçáo de um
sistema de fiscalização - destinado a
garantir que a utilização llt~ materiais
e equipamentos fornecidos de coníorm~dade com o presente Acôrdo seja
feita em obediência aos objetivos do
mesmo.
. 3.~ Reconhecendo a, importância da
Agencia Internacional de Energia Atômica. as Partes Contratantes consultar-se-ão perlodicament- com o intuit? .de determinar se .exístem, em
matería de, fiscalização; setores em
relação aos quais-convenha ser pedida
a colaboração da referida Agência,

O presente Acôrdo será válido
por um período de vinte anos, a contar do dia em que ceda uma das
Partes tenha recebido da outra rroti-.
ficação, por escrito, de que foram
cumpridas as formandedes legais e
constitucionais requeridas para sua
entrada, em vigor;
b) o presente
Acôrdo poderá ser
denunciado a. qualquer. 'tempo por
uma das Partes Contratantes; nesse
caso, a denúncia produzirá, efeito seis
meses após sua notificação à outra.
Parte;
c) na, eventualidade de denúncia do
presente Acôrdo, QS contratos concluídos no quadro de sua aplicação
continuará': em víaor durante tôdara
duração dos períc%os para
quais
foram estebelécídos, salvo decisão em
contrário das Partes Contratantes,
a)

ás

, Em fé. do que, os Plenipotenciários

acima nomeados,

devidamente autorizados, assinam o presente Acôrdo.

, Feito na cidade do Rio de "Janeiro,
em dois exemplares; aos dezoito dias
do mês de junho de mil novecentos
e sessenta, e cinco.
Pelo Govêrno dos' Estados Unidos
do B:ra,'õk Vasco T.' Leitão. da Cunha.
Pe!o Govêrno da Repúblicoa, Por tude Paula
Leite
guêsa: Fra"ncisco
Pinto,

ATOS ,DO PODER

DECRETON'! 62.522 ABRIL

DE 15 DE

DE lUSa

Acrescenta dispositivos ao Cerimonial
da Marinha do Brasil, aprovado pelo
Decreto' nl? 43.807 de 27 de maio
de 1958.
.

3'1
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"Associa cão Santa jsahel das
S'enhoras de Caridade de Ilhéus", com
sede em Ilhéus, Estado da Bàhia .
Brasília, 16 de abril de 19'68;
da Independência e 80\' .da
República,

1479

A. COSTA. E SILVA

o

Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o' artigo 83, inciso Ir' da Constituição decreta:
Art. 1° Fica acrescentado a-o Capítulo IV, do Titulo IVo' Artágo 4.4.:d4
ao Cerimonial da Marinha, do Brasil.
aprovado pelo Decreto nv 43.807, de
27 de maio d-e 1958 e alterado pel-o
Decreto no 61.048, de 21 de julho de
196', o qual passa a ter a seguinte
redação:
,"An. 4.4.24.
Honras de recepção
e despedida às autoridades que entram
a bordo ou saem dêste por meios. G,é- .
reos, - Devido às condições de segurança e oper2.ç~o no convés de vôo,
só serão pr ';SW''1&S as honras de toque
de apito e boys, não sendo, dadas
salvas nem prestadas honras de guarda, banda e toque de corneta .

Luís Antonio da Gama e Silva

DECRETO N° 62.524
ABRIL DE

DE:

16 DE

1968

Declara 'de utWda·de públlca o "serviço de Orientação da
Família"
com sede em São paulo, Estado ae
São ra-uo.

o Presidente da República , usando
da atríbuiçâo que .Ihe contere o artigo 83, item- n, da Oonstltuiçâo e
atendendo ao que consta do processo
M. J. 39 ..894, de 1965, decreta:
Artigo único. E" declarado' de

uu-

lídade . pública, nos têrmos do ' artago
L" da Lei 91, de 28 de agosto de
193b combmado com o- artigo L'? do

Art. 2Q
tl:ste Decreto' entrará em
vigor na data' de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.

fi egulamento aprovado p210 Decreto
nv 50,517, de 2 de maio de 1961,
"Serviço de Orientação da Família'
com sede em São Paulo; Estado te
Sá")' Paulo,

Brasília, 15 de abril de 1968;
1479 da Independência e 80° da
Repúbhea..

Brasilía. 16
de abril
de 1968;
da Jndspendéncla e 80') da
República.

A.

COSTA ESrLVA

Auqusto

Rademalcer

Griineuxuâ
DECRETO N,Q, 62.523
DE

1470

A. COSTA E SILVA

Hanunm:

ABRIL

°

DE

16 DE

1968

Luís Antonio da Gama e Silva

DE,CRETO NY., 62.525
ABRIL

DE

DE 1·6nE

1968

Declara de utilidade pública a, ".Asso-ciação Santa Isabel das Senhoras
de Ceriâaâe de llhéus', com ~ede
em Ilhéus, Estado da Bahia.

Declara de unuaaae publicq o ."Hospital dos Pobres", cem seáe em $áo
Borja, EStado do ·Rio Grand,e do
Sul, '

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe oonrere o ar"figo 83, item n, da .consuturcâo e
atendendo ao que consta do processo
M.J. 55.109, de' 1964, decreta:

Q Presidente da República, usando
da 'a.tribuição que ,lhe confere o al'uot. 83" item II, da Ccnaütuiçâo ~
atendendo ao que consta do, processo
M, J. n'' 35.938, de 1967. -tecreta:

q?-

Artigo único. E'declarada de uití-.

Iídade pública, nos têrmos do artigo
1.9 da Lei 91, de 28 de agôsto de 193b,
combinado com o artigo 1.9 doRegulamento aprovado pelo Decreto ,riu··
mero 5D.517, de 2 de maio de 1961, a

Artigo único. E' declarado de' utilidade pública" nos termos do artigo
1.",' da, Lei' 91, de 28 de agôsto 11--:
1935, combínadc voom o art. 1.0 d';
Regulamento aprovado pelo Decrete
n," 50.517, de 2'de. maio de 1961, .~
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"Hospital dos pobres", com sede em
São Borja, Estado do Rio Grande do
Sul.

Brasília, 16
de abril
de 1968;
1479 da Independência' e 809 da
República.
A. COST!,< E -SILVA

EXECUTIVO

"Casa de Nazaré", com sede
Araxá, Estado de Minas Geraís .

em

Brasília, 16
de abril
de 196-8;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E.SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva

Luís Antonio da Gama e Silva

DECRETO NQ 62.52,6 --:-

DE

16

DE

ABRIL DE 1968 '.

tiecsara de útituiaâe pú.blicaa "Liga
Cachoeirense co-uro a Tuberculose", com sede em Cachoeira. do Sul,
Estado do Rio. Grande do Sul.

O Presidente da República,usandti

da atribuição que lhe. confere o ar-:
tígo 83 item H, da Constituição. e
atendendo ao que' consta do, Processo
M.J.

11.421, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utüí-'
dade pública, nos têrmos do artigo 1-'"
da Lei 91, de 28 de agõsto de 19'35-,

combínadc com o artigo .L" do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.51'7, de 2 de maio de 196L
a "Liga Cachoeírense Contra a j'uberculose", com sede em Cachoeira
de. Sul, 'Estado do Rio Grande ,do
Sul.
Brasília, -16
de abril
de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antonio da Gama e Silva

DEORETO N.9 62.528
i\BJ;l.IL DE 1968

Declara de utilidade pública. a "As-~
socâzçéo ' erosuesrc para o Desenvolvimento das Indústrias de Base", com eeaé em São' Paulo, Estado, de Sâo Paulo.
C Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .0_ ar-.
tágo 83, item lI, da constltUlçao, e
atendendo ao que consta do processo
M.J. 32.525, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
1.9 da Lei 91, de 28 de agôsto de 19J5,
combinado cmo o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 doe maio de 1961, ~
"Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base",
. com sede em Sâo. Paulo, Estado de
São Paulo.
Brasília, ,16
de abril
de 1968;
1479 da Independência e 80ç da
República.
A. COSTA'E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO
.

DECRETO N.9 62.527 ABRIL DE' 1968

DE 16 DE

Declara de utilidade pública a "pasa
de Nazar,é" > com sede em
Araxá,
Estado de Minas Gerais.

o

'Presidente da República, usando
da, atribuição que, lhe 'confere o artigo 83,. item II, da Constituição. e
atendendo ao que consta do processo
M.J .. 18.426, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada 'de utilidade pública, nos têrmos do artigo'
L': da . Lei 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 1:9 de
Regulamento aprovado pelo Decr:eto
n.c 50 ..517, de2 de maio de 1961, a

DE 16 DE

Autoriza

N'? 62'.529 ABRIL D;E 1968

o Ministro

DF

16

DE

das Mmas e E-

nerqui a instituir Comissão Especial
de, Alto Nivel,co112 a 2irf!Juição de
rever e atualizar o Código ae Aguas.

O Presidente da República, usand~
das atríbuíções que Iha oontcre 1 artigo 83, item II, da Conscttutção, decreta: .
Art. 19 Fica autorizado o Ministro
das Minas e Energia" a instituir Comissão, Especial de Alto Nivf.'100m. à.
atrfbuíção de rever e atualizar o CÓdigo de Aguas, a que se refere o Deereto -nv ·24.643, de 10 de tulho de
1934, e legislação complementar subseqüente.
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Art. 2 9 A Comissão Especial .:e que
trata o art. 19 dêste Decreto será conatdtufda por especialistas de -econhe-.
cida competência nos aspectos jurídicos e técnicos relacionados com o
Código de Águas, e cartdcularmente
no que' diz respeito ao aproveitamento
múltiplo de Bacias Hídrogràfícas ,
19 A Comissão Especial será presidida pelo Mírristro .ras Mtnas e Energia, a quem caberá eleeíonar os
especialistas mencionados no "caput"
dêste artigo e designá-los para compor 'a Comissão Especial.
§ 29 O Ministro, das I/.{inas
'Energia, poderá solicitar díretamente aos
Titulares das Pastas do Planejamento e Coordenação Geral, da Jstiça,
do Interior, da Agrtcultura.idcst..ransportes; da Saúde e da »aartnhá. as
indicações de representantes na Comissão Especial de que .rata..o -tigo
19 deste Decreto.
§ Sv A Comissão ~~Gpechl úísporá
de uma Secretaria Executiva .onstdtuída de funcionários do Mtnístérto
das Minas e Energia.
Art. 49 AS despesas de funcionamenta da Comissão Especial correrão
por conta de verbas 00 Gabinete do
Ministro e da parcela de 1% '0 rm-.
pôsto único sôbre energia ejetrlca, a
disposição do Ministro - das -rmas e
Energia, a que se retere a. .el -....
nc 4.676, de 16 de junho da 1965.
Art. 59 Este Decreto .ntrarà '11 vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.
Brasilía,
16 de
abrtl Cl.f:
1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
ê

é

A. COSTA E SILVA
Jose Costa Cavalcanti

DEORETO N.9 62.530
ABRIL

~

DE 16 DE

DE 1968

Concede permissão à S. A. I. R. F.
Matarazzo (Sociedade Anônima Indústrias F. Iâataraezo) , com fábrica de papel' e Papelão BeletizJnho,. na capital de São Paulo~à
Rua Intendência n9 177, pa.ra iumcionar com seu setor de -purificação e aloeiamento, inciuulae as
operações, químicas
pTop'riamente
ditas e a de supervisão e manutenção, aos domingos e nos teriados civis e religlOsos.

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

29

ExECUTIVa

tígó 83, ítem lI, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 7.°, parágrafo
2.~, do Regulamento aprovado
pelo
Decreto nc 27.048, de 12 de agôsto de
1949, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos
domingos e nos feriados cívls e religiosos, o setor .de purificação e arvejamento, incluídas as operações
químicas propriamente ditas e -a de
supervisão e manutenção, da fábrica
de Papel e Papelão Belenzánho.
à
Rua Intendência n'' 177, Capital de
São Paulo, de propriedade da firma
S. A. LR.F. Matarazzo (Sociedade
Anônima Indústrias Reunidas
F.
Matarazzo) , observadas as' disposições legais vigentes, sobretudo as de
pr-oteção. ao trabalho.
Art. 2.9 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,' 16
de abril
de 1968;
147'? da Independência e 80
da
República.
Q

A. COSTA E SILVA

Jarbas G. Paeearínhc

DECRETO N9 62.531
ABRIL DE

DE

16

DE

.1968

Outorga concessão à Rádio Jornal de
Bauru Ltda.,' para estabelecer uma,
estação de radiodifusão sonora na
cidade de Bauru, Estado de São
Paulo.

O Presidente da B.epública,usando
da atribuição que lhe contere o art,
83. item 11, da constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 8'?, item
XV, letra A, da mesma constituição
e o que consta do Processo número
14.244-66 (Edital nv 16-66-CONTEL),

decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Jornal de Bauru Ltda., nos têrmos do art. 28 do Regulamento Jos
Serviços de Radiodifusão, para estabelecer na cidade de Bauru, Estado
de São Paulo; sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão
sonrrra ' em .onda média.
parágrafo úníco. O contrato uecorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste baixam. rubricadas pelo Secretário-Geral ao »rmísteria das comunicações - Presiden-
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te do CQNTEL - e deverá .,;er assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a
contar 'da data da- publicação dêste
Decreto no _Diário Ojicialda União,

sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as -tísposiçôes
em contrário.
Brasília,
16 de abril (12
1968;
1470
da Independência
e 809
da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos. F, de Simas
DECRETO N9 62.532
ABRIL DE 1968

DE

16

DE

Institui bõlsas de aiimeniacãc e da
cutrae providencias:
o Presidente da Repúbltcá, usando
da atribuição que lhe confere LI 80.1'-·
tigo 83, .itern lI, da Constituição, deereta:

Art. 19 Ficam instituídas bôlsas de

alienentaçào, a serem destinadas aos
usuários do extinto restaurante do

Calabouço.
'
~ F' A bôlsàcte ahmentáção será
concedida, mediante, solícitaçâo, ao
usuário que compro-ve a condiçâc de
estudante regularmente -matrícutado e
que justifique a necessidade desse

auxilio.

'

29 O valor de cada 'bõtsa de anmentaçáo não excederá a ímporüánela de NCrS 60,00 (sessenta çruaerros
§

novos) mensals e o seu pagamento
será f-eito, através _da rêde bancária,
pela Companhia Brasileira de Au-

mentes.

'

Art. 29 A concessão das bôlses de
que trata o artigo 19 .ücará S(;lJ _ a.
responsabilidade de .uma Comissão
Especial, constituída pelo Diretor da
Divisão de Educação Extra-Escolar
do Mínístérto da Educação eCu1tnra,
DECRETO N'!' 62.5.32, -

EXECUTIVO

que a presidirá; por um representante da COmpanhia Brasileira de All~
mentes (COBAL) e outro do Governo
do Estado da Guanabara, por este
mdícado.
Parágrafo único. A Ocrníssáo zs-.
pecíal será assessorada por assis.eu.tes s-ociais colocados à sua disposição
pela Universidade Federal do RL de
Janeiro.
Art. 39 Mediante solícítacào d'ot Comíssâo Especial, o Banco-do B! asíl
S. A. fará adiantamentosperiédicos
à Companhia Brasileira de 'Alimentos (COBAL), 'em conta vinculada.
para atender ao custeio das bõlsas
concedidas, até o limite de NCr$
l,OOO.@O,'Ü'() .(um milhão de cruzeiros
novos) .
'
Art. 4° Fica a Comissão Especial
autcrtsada a receber as ímportãncias
que, COmo colaboração fínanceirn, o
Govêmo do Estado da Guanabara
destinar ao custeio das bôlsas de alt-.
tnentaçáo a que se refere o art.' 19.
parágrafo único. Essas ímpoi-tàncias serão .depositadas na conta bancária de que trata o art. 39.
Art. 5° A Companhia Brasileira de
Alimentos (CaBAL) prestará contas,
na forma da . . . lei.. dos recursos recebidos nos têrmos dêste Decreto.
Art. 69,.A Oomíssão Especiaj apra-.
sentará, ao término de seus trabalhos, relatório circunstanciado ac Mí.;
metro da Educacâo e Cultura' e ao
Govêrno do Estado da Guanabara.
Art. 79 reste Decreto entrará ern vigor na' data de sua publicação.l'evogartas as dispostcõeg em contrario.
Brasília, 16 de abril de 1968;
14'7° da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

AntôniQ Delfim Netto
Rasmuuuio- Bruno Marus.<:ig
7'arsQ Dutra.

DE

115

DF. ABRIL DE

1968

Declara prioritária ao' âesenrotoimento do Nordeste, para eteito de isenção
de impostos e taxas ieâerain, a importação sie. eqúipamento nôvo, neste
descrito e conciqntuic à cmsirésa "Compal]hia ltuiustruü de -Ceramica
CINCER/J_", de savt« pita (Pt,.)

o Presidente da 'República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 83, Item II, da Constituição e nos têrmos do Artigo 18 da LBi
no 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, .aínda, considerando que o Con-
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eelho Déhberatdvo da

Sujiertnrendênoía do Desenvolvimento do- Nordeste
(SUPENE), através da Resolução nv 3.287, de 22 de. setembro de 1967,
aprovou o Parecer dl.l. Secretario Executiva daquele órgão, propondo íôsse
reconhecida prioritária uo desenvolvimento da região, para efeito de ísençâo de impostos e taxas federais a importação de equipamento nôvo, neste
descrito, a .ser efetuada pera emprêsa "Companhia Industrial de Cerâmica
--,--- CJNCERA" de Santa Ríta Eetadc da Paraíba e destinado à amphaçào
de suas instalaçõesvfabrrs, visando ao aumento da fabrlcaçâo de tijolos
e telhas,
Considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
constderanco, enfim, o mais que' consta. da. Exposição de Motivos em
que o -Bupermtendente da [mDE:NE encaminhou a. proposta do conselho
Deltberatlvo do mesmo órgâc, decreta:
.
'Art. I? Fica declarada pvíorítária ao' desenvolvimento do Nordeste,
para efeito' de isenção ele tmpcsr.os e taxas federais, a importação de equipamento nôvo, a seguir descrito e consignado à- emprêsa "Companhia In:"
dusttial de Ceránríca
CINCEH.A", de Santa Rita (Pb) .
'ArL. 2° :E;ste Decreto entrará ern vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em conu-árto,
Bí·asília, 16 dI'! abril de H1G8: 147Q da Independência e 80Q da República.
o-.

A,. COSTA

I'~

SILVA

Antonio Detivm: Netto
Il!OnSO A. Lima

Ai:, especíricaçoes do presente decreto foram publicadas no

cuü de 18-4-68.

DECRETO N° 62.534
ABRIL DE 1968

DE 16 DE

Aprova, em caráter provisória, a estrutura básica do Seroice Nacional
de Telex e ~i ..i outras providências.

o Presidente ,da. República', usando
das atribuições que lhe confere o art'WJ 83, item Tl , da Constituicâr-:
Considerando que o Serviço. Nacíonaf rie Telex, órgão Integrante da Diretorta de Telégrafos do Depart.amente de Correios e Telégrafos (DCT',
necessita de preparar-se, desde já,
para s.tender ao programa de expansão da Rêde Nacional de Telex, inde.,
pendentementc dos estudos que se
processam p3.J. B a transíormaçâo do
DCT em entidade de Adminístrucâo
Indireta (,'lr t .. 167 do Decreto-lei
mero 200-G'i), decreta:
,,'.ArL. 19 O Serviço Nacional de Telex,
(\,1., Dh'ei.·or-k, de Telégrafos, a que se
refere o Regimento apro,,--~do pelo Decreto nv 51 902, de 19 de ablil de 1963,
passa 9, ter, em caráter provisório, a

nú-

seguinte estrutura básica.
I -- Estrutura Cencuü

Secâo Administrativa
Seção Técnica

II -

D~áTio O!i~

Estrutura Descentralizada

Seções Zonas de Telex
Seções Regionais de' Telex
Seção Distrital de Telex.
~ F' H'3.vera·l (uma) Seção Zona1
em cada sede das Diretorias Régionaís da Xjuanabara, São Paulo e na
Delegacia Regional do Dista-íto Fe..
deral .
.
.~. ,2 0 Haverá 1 (uma) Seção RegÍ(J-nal de Telex em cada sede das Dn-eterias Regionais do Ceará, Pernambuco, Bahia, .Minas Gerais, Juiz de
Fora, Paraná, Rio Grande do Sul,
Goiás, e campo Grande ---'--- MT.
~
30 Haverá 3 (três) Seções Regto119.Ls de Telex, ne Diretoria Regional
de São Paulo, nas, Cidades de, Campinas, Santos e Santo André.
~ 49
Haverá 1 (uma) Seção Distrital dê rC;2X .na Diretoria Regional
de .Santa Catarina, na cidade de

Joinviíe ,

Art. 20 P8,lT dar cumprimento ao
presente Decreto, fica o Ministro das
Comunicações autorizado a modificar,
por cito próprio, o Regimento aprovado
pelo Decreto n? 51. 902, de.19 de abril
de 1963" 'na parte relativa ao Serviço
Nacional de Telex, podendo desdobrar-
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os órgãos estruturais referidos. no art.
em setores e, turmas e cabendo-lhe
fixar-lhes as respectivas atribuições
respeitado o seguinte:
10

I ~ Os setores e turmas somen te
serão criados com a observância da
tabela de funções gratificadas aprovada para o Serviço.
IJ ~ A organização e e definição de
atríbuíções obedecerão aos princípios
do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro, de 1967, inclusive! no que se refere à nomenclatura dos .órgâos encarregados das atividades organizadas em sistema;
III - O Ministro das Oomunicações zelará pelo cumprímento das re-comendaçôes da Presidência da República quanto ao' aproveitamento, de
pessoal já existente' na, Administração
·'Federal.
Art. 3° Compete ao Serviço Nacio.nal de Telex:
a)
superintender em t-odo o jemtório nacional, os' serviços de Telex;'
o) dirigir e coordenar os trabalhos
<las Seções zonaís de Telex, fazendo
«observar os regulamentos e normas
de serviços;
.

DECRETO N° 62.535 -

EXECUTivo

C',
manter entendimentos com os
interessados, nas atividades do Ser-.
vice'
(1)' manter, em' nome da Diretoría
de Telégrafos, entendimentos com as
emprêsas interessadas no Serviço;
e)
assegurar as ligações entre as
Seções ZOnas de Telex;
f)
estudar e coordenar os planos
de desenvolvimento da Rêde Nacional
de Telex;
g)
baixar normas e instruções 1,'eIatdvas aos serviços de Telex;
h)
autorizar a instalação,' desligamento, alterações de circuitos, de
acôrdo com os regulamentos e normas
em vigor.
Art. 4°', O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogados os artigos 22, 27, 28,
29, 30 e 31 do Regimento' aprovado
pelo Decreto n'' 51.'902, de 19 de abnl
de 1963 e demais disposições em contrário. ,
. Brasília, 16, de abril de 1968;
1479 da Independência e 3D'? da
República.'

A. COSTA E SILVA
Hélio Beltrão
Carlos F. de Simue,

'DE

16

DE ABRIL

DE

1968

Altera a tabela' de Junções .gratificadas do, Serviço Nacional de Telex do
Departamento dos Correios e Telégrafos

O Presidente 'da República; usando da atribuição que lhe confere 0.
art. 83, item II da Constituição, decreta:
Art. 19 FIcam alteradas, 'na' forma da' tabela que acompanha o
presente decreto, as funções gratificadas do Serviço Nacional de Telex do
Departamento dos Correios e Telégrafos, do Ministério das Comunicações,
constantes do .Decreto nv 51. 903, de 19 de abril de 1963.
Art. 29 São mantidas as demais funções .gratífícadas atualmente existentes naquele' Departamento.
Art. Sv As despesas resultantes deste Decreto correrão pela verba
própria do Departamento dos Correios e Telégrafos.
Art. 4° li.~te Decreto entrará em vigor na. data da sua publicação.
Art. 51' Revogam-ss, as, disposições em contrário.
Brasília, '16 de abril de 1968; 147Q da Independência e 8C9 da
República.
A. COSTA E SILVA

Hélio eeu-s«
Carlos F. deSimas

.de

o anexo a que .'3c.':·Efei'e/o art. 19 foi publicado no Diário
de .1963.

'3.))1'11.

otícaü

de 1-7"
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DECRETO

N0 62. 536 ~ DE
ABRIL DE 1968

0.0

16

PODER

DE

Dispõe sóbrea situação das Tesourarias junto a órgãos aduaneiros e dâ
outras providências.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o are
tif,o 83, item n, da Constituição e
Considerando que a Lei' nv 4.503, de
:30 de novembro de 1964, em seu artigo ,10, atribui 0.0 Departamento de
Arrecadação do Ministério da Fazenda competência para dirigir e contro;
lar os serviços ue arrecadação e recolhimento dos tributos e demais rendas doa União, salvo quando tais atrr-.
buíçõea sejam conferidas, por lei, a
outros órgãos não fazendários, e pára
promover' a arrecadação dessas rendas díretamenbe ou por intermédio da
rêde bancária;
Constâerandc q'J.e o Decretc-Ieí nn.,
mero 37, de 18 de novembro de 1966,
não. incluiu entre as atribuições das
repartições. aduaneiras a de arrecadar
tributos federais;
Considerando que o artigo 74 do
Decreto-lei !:.O 2U{;" de 25.de fevereiro
-de 1967, determina que será utilizada
a rêde bancária 'para a realização da
Receita da Uniã'lJ;
Considerando, finalmente, as <Uficuldades ocactonadas à Administração
pela inexistência de Tesourarias em
algumas Delegacias de 'Arreca-dação,
decreta:
Art. 19 As Tesourarias que funcionam junto às, Alfândegas de Manaus,
Belém, São Luiz, Parnaíba, Fortaleza,
Natal. João, Pessoa, Recife, Maceió,
Aracaju, Salvador, Vitória, Rio de' Ja-.
neiro, Niterói, Santos, Florianópolis,
Pôrto Alegre e Corumbá, com seu
acervo, material,' encargos e atribuições, passam a Integrar as Delegacias
Regionais ou Secionais de Arrecadação
nos respectivos Estados,
' .
Parágrafo úníco. Ficam mantidas
aagoatífícações .de .chefía das 'I'esourartas transferidas na forma dêste 3,,1'-'
rígo.
Art. 2° Os Delegados Regionais, de
Arrecadação' nos respectivos' 'Estados
designarão Fiéis de T.esouro para efetuar o recebimento de tributos rere,
rentes à importação aérea' na Estacão Aduaneira, de Importação. Aérea
em São Paulo e no Pôsto Fiscal de
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Vira copos (Campinas) , no Estado
de São Paulo, no Serviço de Importação Aérea do Galeão, na Guanabara, no Serviço de Importação Aérea
de Belo Horizonte, em Minas Gerais,
no Serviço de Importação Aérea- de
Brasília, no Distrito Federal, e rio Serviço de Importação Aérea de Curitiba
'no Paraná,
Parágrafo único. O rec-olhimento
das rendas arrecadadas pelas' repartições menciona"das' neste artigo será
feito à Agência Centralízadora local
do Banco do Brasil S. A., cabendo à
Delegacia Regional de Arrecadação no
respectivo Estado o contrôle .dessa arrecadação .
Art. 3° Ficam extintas as Tesourarias
das Alfândegas de Paranaguá, no Paraná, de São Francicso do Sul, . em
<Santa Catarina, e de, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Santana do Livramenta e Uruguaéana, no Rio Grande
do Sul, cujos serviços passarão a ser
executados pelas Exator-ias Federais a
serem transferidas para aquelas Iocalidades .
Parágrafo único. Ficam extintas as
funções gratificadas de 't-esoureiro das
Alfândegas de que trata êste artigo.
Art. 49 Ficam extintas as Tesouranas das Exat-orias Federais em Paulista, no Estado 'de Pernambuco.X'ampos, , Petrópolis e São Gonçalo; no Estado do Río de Janeiro, Amertcana,
Campinas, Itatíba, Jundiaí, Limeira,
Piracicaba, Ribeirão Prêto Rio Claro;
Santo André, Sorocaba e são Caetano
do Sul, no Esta.do de São Paulo, Blumenau, no Estado. de Santa Catarina,
Caxias, do Sul, Nôvo Hamburgo e São,
Leopoldo, no Estado do Rio Grande
do Sul, Juiz de Fora e Sabará, 'norestado de Minas Gerais.
§ 1° Os Fiéis do Tesouro com exercício nas Tesourarias extintas na Ior-;
ma dêste artigO permanecerão lotados
nas. respectivas Exator-ias.
§ 2(l Ficam extintas as funções gt-a.,
tífícadas de 'I'esourerro das Exatortas
de que trata êste artígo.
AJ;"t. 5(l Fica alterada a lotação das
Alfândegas referidas nos artigos 19. e
Sv, passando o pessoal com exercício
em suas Tesourarias a integrar a 10-'
tecêo dos" órgãos do Departamento de
Arrecadação nas, respectivas Iocalída.,

des.

Arü. 6(l Fica criada uma -resoureria na Delegacia Seccional de Arreca.,
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dação em Goiás,' mantido. a lotação
fixada pelo Decreto nv 55 813, de 8
de, março de.1965.

Art. 7° A Direção Geral da Fazenda
foacíonal e a Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazenda expedirão, aos órgãos subordinados, as
instruções que se fizerem necessárias à

execução dêste Decreto.
Art. 89 f:ste Decreto entrará em vigor na' data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de
1968;
147 0 da Independência e 809 da
Repúblíca.,
A.

COSTA

Antônio Deltini Netto
11élío BeUrão

6~.537

DE

16

DE

ABRIL DE 1968

Transfere do Govêrno do Estado rtc
. Paraná para (1, Companhia Para:
naense de Energia Elétrica a. con-cessão para produzir, transmitir e
distribuir energia etetríca no distrito-seâe do municipio de Mangueij rinna, Estado do Paraná.

o Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item lI, da-Constituição e nos tôr.
mos dos artigos 140 e 150 do Código de
Aguas, combinados com o artigo 5.° 'to
Decreto-lei n.v 852, de 11 de novem"
bro de . 1938, e com o artigo '64 '10
Decreto nv 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
Considerando que pela Portaria r1U-·
mero 245, de 27 de março de, 1967~ o
Ministro- das Minas e Energia' autorizou a transferência dos bens e instalações vinculados aos serviços d~
energia elétrica do distrito-sede ,'0
'município de Mangueh-ínha, Estado rio
Paraná, para a Companhia Paranaen.
se de Energia Elétrica, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para. -a
Companhia Paranaense de ,Energ'b
Elétrica, a concessão para produzir,
transmitir e distribuir energia elétrjca no distrito sede do município. de
Mangueírtnha, Estado do Paraná; deque era titular o Govêrrio do Estado
do Paraná .em virtude do Decreto nú-.
mero 47.289, de 24 de novembro rte
1959.

Art. 25' A concessionária fica ocrt.
gada a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis' subseqüentes e seus t-e-

gulamentos .

Art. 3.9 f:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, rev......
gadas as disposições em contrário.
Brasília: 16 de abril de 1968~
da Independência. e 80.9 la
República.
147.°

À.

CbSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N.9 62.538
ABRIL DE 1968

E ,SILVA

DECRETO N.\>

EXECDTIVO

D;E:

16

DE

outorga à Centrais Elétricas de Mi-:nas Gerais S. A. concessão para
distribuir energia elétrica no âis-:
trito de Imbé, municipio de Caratinga, Estado de ]/'inas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere arttc;o
83, item II, da Constituição, e
nos.
termos do artigo 5.t? do Decreto-lei número 852; de 11 de novembro de 1938,
decreta:

°

Art. L? E' outorgada à Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A., conces.
são, para distribuir energia elétrica
no distrito de Imbé. município de, Caratínga, Estado de' Minas Gerais, ficando autorizada a, estabelecer 8S
sistemas de distribuição constantes õo.
projeto aprovado.
Art. ã.o A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de .Aguas, leis subseqüentes e seus re.,
gulamenboa.
Art. 3.9 A presente concessão vigorará, pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 4.° Findo o prazo de concessão, os bens e .instalações que
no
momento existirem
em função dos
serviços concedidos reverterão à Umâo.
.
Art. 5.9 A concessionária poderá- rc_
querer que a concessão seja rérrovacía
mediante as ccndtções que vierem a.
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido, a que
se refere êste artigo até seis' (6) meses antes de findar. o prazo de vígên ,
ela da concessão, sob pena do seu
silêncio ser interpretado corno desistência da renovação.
.

.
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Art. 6.Q O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições
em

contrário.
Brasília, 16 de abril de 1913B;
1475', da Independência e 80.Q da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa-Cavalcanti

DECRETO NQ. 62.539
ABRIL DE 1968

DE

16

DE

Declara a cessação da exploração dos
serviços de energia
elétrica
pela
Emprésa Fôrça e Luz de Dores do
Parsumma no distrito de Dores de
Paraibuna, . município de Santos
Inmumt, Estado de UinasGerais,
outorga concessáoà" Centrais Elétricas de Minas Geraii S. A. no
distrito de Dores de Paraibunç" município de Santos Dwnunü, Estado
de JYIínas Gerais.
~

o Presidente da Repúbüoa, usando
da atribuição que lhe confere o al'tígo 83, item II, da Constituição e
nos- têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas, comoínacó. com o
artigo 5Q do Decreto-lei nv 852, dê
11 de novembro de 1938, artigo 10
do Decreto-lei ne 2.281, de 5 de JUnho de 1940 (usina termelétríca) artigo 1Q do Decreto-lei nc 7.062, de 22
de novembro de 1944 e artigo 64 do
Decreto nv 41.019, de ,26 de fevereiro
,Çle 1957, decreta:
Art. 19 E' declarada a cessação,
para os efeitos do artigo 139, Parágrafo 1Q .do Código de Aguas, da exploração dos serviços de energia elétrica no distrito de Dôres de paraibuna, município. de Santos Dumont,
Estado -de Minas Gerais, de que era
titular a Emprêsa Fôrça e Luz de Dôt'es de Paraibuna por _Manifesto apresentado no processo D. Ag , 1.013-35,
de acôrdo com o artigo - 149 do Código de Aguas.
1\rt. 2 0 Os bens e instalações que
na" momento
extistirem em função
exclusiva dos serviços de produção,
transmissão e, dístrfbuição de energia elétrica no distrito do município
mencionados, ficam desvinculados podéndotser efetuada' a sua retirada.
Art. 3(1 E' outorgada à "rentrats
Elétricas de Minas Gerais S. A., concessão para distribuir energia elétrica

no distrito de Dôres de Paraibuna,

município de Santos Dumont, no Estado de Minas Gerais ficando auto-

rizada a instalar o sistema de dístribuíçâo que fôr necessário e constante
do projeto aprovado.
Art. 4Q A concessionária fica obrigada ,a cumprir o disposto nó Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 5(1 A presente cbncessao ergorara pelo, prazo de trinta (30) anos.
Art. 6Q Findo o prazo de concessão,
os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços
concedidos reveteráo à União.
Art.7 o A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que vierem aser estipuladas.'
Parágrafo único. A corrcesslonàxía
devera entrar com o pedido a que se
refere êsta artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão sob pena do seu silêncio
ser Interpretado como desistência da
renovação.
.
Art. 80 âate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições -em ~ contrário.
Brasília, 16 de abril de 196B;
1470 da Independência e 800 da
República.
A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 62.540 -.
ABRIL DE 1968

DE

16

,DE

Autoriza Alumínío Minas Geraís S. A.
a laorsu. bauxita, no munícipio de
Poços de Caldas, Estado de Minas
Gemis.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei no- 318, de 14' de março
de ~967 (Código de Mineração), 'decreta:
Art. 1Q Fica autorizada Alumtnio
Mírias Gerais S. A. a lavrar bauxita
em duas (2) diferentes áreas perfazendo um total de quatrocentos B oitenta e um hectares e trinta ares
(481,30 ha) . em terrenos de sua Pl'Opriedade nos imóveis Campo do Vile-
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quinze metros (515 m) , vinte' e "lave
graus quarenta e dois minutos nordeste (299 42' NEY; quinhentos e ses..;.
das; Estado de Minas Gerais, arcas
assim definidas: a primeira com tresenta metros (560 m) , vinte graus
zentos hectares e cinqüenta al'eb ...
quarenta e dois minutos nordestes
(209 42' NE); hum mil e trinta metros
(300,50 ha) , delírmtada: por um polí(1.030 m) , cinqüenta e dois graus degono irregular que tem um vértice a
zoito minutos sudeste (520 18' SE);
trezentos e quinze metros (3~5m), no
trezentos e quarenta metr-os (340 rrij ,
rumo verdadeiro de treze graus dezoivinte graus doze minutos sudoeste
to minutos sudeste (139 18' SE), da
(~OQ 12' SW); setecentos e trinta mebarra do córrego do Alcino no rio das
tros (730 m) , sete graus trinta .miAncas e os lados a partir dêsse vértinutos sudeste (79 30' SE); o oitavo
ce, os seguintes comprimentos e rumos
e último lado é o segmento. retilíneo
verdadeiros: duzentos e oitenta e emque une a extremidade do sétimo Iaão
co metros (205 rrn , setenta e seis
descrito ao vértice de partida. Esta
graus e dois minutos nordeste (759
autorização
é outorgada mediante às
02' NE); duzentos e noventa metros
condições constantes dos artigos 44,
(290 m) , cinqüenta
e nove graus
47 e suas alíneas e 51,. do Código de
quarenta e dois minutos nordeste (599
Mineração, álérri de outras constantes
42' NE; -quatrocentos e trinta e seis
metros e quarenta centimetros(436,40 ,do 'mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
m) , cinqüenta e seis graus cinqüenta e seis minutos nordeste (569 56'
Parágrafo único. A execução da
NE); novacentos.e vinte e cinco mepresente autorização fica sujeita às
tros (925' mr , trinta e seis graus e
estipulações do Regulamento aprovacinqüenta minutos sudeste (36'? 50'
do 'pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
SE); novecentos e cinqüenta metros
fevereir-o de 1963 e da Resolução nú(950 m) , quinze graus doze minutos
mero 3, de 30 de abril de 1965, da
sudoeste (l5Q 12' SW); qumnentos e
Comissão Nacional de Energia 'Nucinco metros, (505 mj , treze graus
clear.
trinta minutos sudeste (139 30' SE);
Art. 29 O concessionário da autoduzentos e sessenta metros (260 in),
rização 'fica obrigado a recolher aos
oito graus cinqüenta e seis minutos
cofres públicos, na forma da lei, os
sudoeste (8Q '56' SW); hum' mil dutributos que forem devidos à' ntnão,
zentos e dez metros (1.210 m) , oiao Estado e ao Município, em eumtenta e um, graus quarenta e quatro
prfmento do. disposto na Lei' nv 4.425,
minutos noroeste (81Q 44' NW); hum
de 8 de outubro de 1964.
mil trezentos e vinte metros (1.320·
Art. .39 Se 'o concessionário da l1,Umj , trinta e seis graus trinta, e dois
torização não 'cumprir. qualquer das
minutos noroeste {36Q 32' NVo/); oiobrigações
que lhe incumbem a 3.u~
tocentos e cinqüenta metros (850 mj ,
torização de lavra será declarada caoitenta e um graus quarenta e seis
duca ou nula, na 'forma dos artigos
minutos nordeste (819 46' NE); o dé65 e 66 do Código de Mineração.
cimo primeiro lado é o segmento retilineo que une a extremidade do déArt. 49 As propriedades vizinhas
cimo jade descrito ao vértice de oarestão sujeitas. às servidões de solo e
tida; a segunda área com cento e oisub solo 'para fins de lavra, na fortenta hectares e oitenta ares (l80,80
ma do artigo 59 do Código de 'Minehaj é delimitada por
um polígono
raçâo.
irregular que tem um vértice a" -reArt. 5Q A autorização de lavra terá
zentos e trinta metros (330 m) , no
por título êste Decreto,. que será
rumo verdadeiro de quarenta, e nove
transcrito no Iívro C de Registro ,das:
graus quarenta e oito mínutos noroConcessões de Lavra, da Divisão de
este (49Q 48' NW) da barra do córFomento da Produção Mineral do Mirego da Vargem, no rio das Ancas; e
nistério das Minas e Energia.
Os lados á partir do vértice consideArt. 69 Revogam-se as disposições
rado, têm os seguintes comprrmentos
em contrário.
e rumos verdadeiros: hum,.mil e rrtnta e· oito metros (1.038 m) • cinqüenBrasília, 16 de abril de .1968;
ta e oito graus' dezoito minutos no147Q da Independência e 809 ría
roeste (58'?, 18' NW); seiscentos
e
República.
quarenta' e sete metros (647 m) , sessenta e cinco graus doze minutos norA. COSTA E SILVA
deste (659 12' NE);
quinhentos e
José Costa Cavalcanti
la ou Maria Ouvídla e Carneiros, no

distrito e município de poços de Cal-
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- nc 16 DE

ABRn.. DE 1968

Declara a, cessaçào da eJ-pzwaçãó dos
serviços de' energia eL..itricc pela
Prefeitura Municipal de Fruta; no
distrito de Fr ut a 1, 7}"unicípio âe
rruuü. Estado de Minas Gerais e
outorga concessão à Centraie EI,étricas de Minas Gereis S. A. no
municipio de F1,utal, Estado, de Minas Gerais e dá ouirue providcn~

cias,

o Presidente da República; usando da atribuição que lhe couíere o artigo' 83, item II, da Constituição e
nos têrmos dos arts. 140 t' 150 do 00digo de Aguas, combinados com o ar-o
tígo 59 do Decreto-lei nc 8:>2, de 11 de
novembro de 1938, artigo 10 do Deereto-lei nc 2.281; de 5 de junho de
194{} (usina termelétrtca.L'artágo J.9 do
Decreto-lei nv 7.062, de 22 'Je novembro de 1944 e artigo 64 .ío Decretunúmero 41.019, de 26 de fevereiro de
1957,

considerando que pela Portaria numero 247, de 27 de março de 1967, o
Ministro das Minas e }l;n~rg:j:l" autorrzou. que fôssem desvinculados os bens
e instalações atualmente éxistentes
dos serviços de energia, elétrica do
distrito de Prutal, muntcípio elo mes-.
mo nome,' Estado de, Minas Gerais,
de que era titular a- Prefettut-a Municipal de Prutal, decreta:
Art. 19 E' declarada a cessação, para os efeitos do artigo 133 § 19 do
Código de Aguas, d,i '}~.p:o~ içâo dos
serviços de energia elétrica 110' distaito de Frutal, município de mesmo nome, Estado de .Mínas-Gerats, de que
era titular a Prefeitura Municipal de
Frutal por Manifesto apresentado DO
Processo D. Ag . nv 413-39 de acôrdo
com o artigo 149 do Código de Aguas .
Art. 29 Os bens e Instalações que
no. momento' existirem em função exclusiva dos serviços de produção,
transmissão e distribuição de energia
elétrica no distrito do município
mencionado, ficam -desvlncolaãcs 'nào
peôendo, porém, ser efetuada a' sua
retirada
enquanto não houver por
sua substituíçâo outros equivalentes
instalados pela Centre is Elétricas de
Minas Gerais S. A.
Art. 39 E' .outorgada ê
Centra-s
Elétricas de -Mínas Gerais S. A., concessão para distribuir energ!a elétrica no município de Frutal, no Es~13d,J

de Minas Gerais Iíoando autor ízada a
instalar .os sistemas de distrfbuíçao
que forem necessários E constantr's..
dos projetos aprovados.
:Art. 49 A concessionária fira oortgada a cumprir o disposto no Código.
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 59 A concessionária concluí. á
as obras nOS prazos que Torem 'ríxados no 'despacho de aprovacãc dos
projetos, executando-as de acôrdo
com os mesmos, com as n,{'.(lifi( ações
que forem au~orizad!lS se necessérías .
§ 1<:' A concessionária "toara sujeita à multa diária de até- 'NCr$ ?21.{Jfr
(duzentos e vinte e um cruactroa 110":
vos) , pela ínobservâncía dos prazos
fixados, na forma da reg-siaçâo de
energia elétrica em vigor e seus regulamentos.
.
Art. 69 A presente concessãc vigorá pelo prazo de trinta (30) , a110S.
Art. 7Ç1'Findo o prazo de concessão;
os bens e. instalações que no momen-.
to existirem em função dos servíçoa.
concedidos reverterão à UnHOL').
Art. 8° A concessionàrto 'poderá 'requerer que -a concessão S'~j~ renovada mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.'
parágrafo único. A -oncessíoná.na
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste àrtdgo até "eis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência.
da concessão sob pene do seu uilêncio
ser interpretado .como desistência .da.
renovação.
Art. 9° ~te decreto entrará em vigor na data da sua pubünacão, revogadas. as disposições' em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1968;
1479 da Independência ~ 809 da'.
República .
A. COSTA E Sn..VA
Jose Costa Cq.valcanti

DECRETON9 62.542 - DE 16 DE
ABRIL DE 1968'

Autoriza a Companhia Pau~;st{-l de
Mineração a lavrar íeucotüiio, szo
município àe I,tapeva, Bstaâo de:'
São Paulo.

O Presidente da República, usan-.
do da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da' Oonstítulçâo e
nos têrmos do Decreto-lei 1~9 ~27, de
28 de fevereiro de 1967, .alterado pelo-
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Decreto-lei n : 318, de 14 de março
de 1967 (Código de Mineraçâo ; ; decreta;
Art. 19- Fica .autorizada. a: Companhia Paulista de Míneraçào 8 lavrar

leucofilito,

em

terrenos de pr oprie-.

dade da Companhia de Administração e Matérias-Primas .'38,0 Juse no
distrito e município de Itapeva, no

Esttado de, São Paulo, n.nna área. de
vinte e um hectares e cinqüenta 'e
dois ares (21,52 ha) , deümtta.fa por
um polígono irregular, que tem um

Vértice a oitenta e três metros e
venta e três centímetros

Der"

(83,93 m) ,

no rumo verdadeiro -tnte graus e
trinta e quatro minutos sudoeste (20(>
34' SW), do centro da ponte da e~
trada de rodagem da I"n.b~·ic'1 de .Cí-.
menta Martngá à Campina do Veado.
sôbre o Córrego Caete e os 'ados. a
partir dêsse vértice, os seguintes com-o
prímentcs e rumos verda-Ieiros: duzentos e ·trinta metros (230 m) , norte (N); cento e vinte, e seis metros
(126 m) , oeste (w); setenta e oit-o
metros (78 m) , norte iN); cento e
oitenta e oito' metros e tcinta centímetros (188,30 m) , oeste (W): cento
e quarenta e quatro metros (144 :rp) ,
sul (8); trinta e nove nV!fJ1;'OS e trtnta centímetros (39,3{) ''.1), este (E) ;
setenta e nove metros <79 m) , sul
(S); sessenta
e.. oito cnen-os e quarenta centímetros (68,',0
m)
este
(E); cento e trinta e r-ínc.. c metros ~
sessenta centímetros <135,61. m) , sul
(S); setenta e três metros é setenta
centímetros (73,7{) m) , -s:c (Ji;): cento .e quarenta e dois metros e oitenta
centímetros 042,80 rm , ."'11 (S); cento e" cinqüenta metros t- vinte oentt'metros (l5{),20 m) , este ·(TI): trinta E' ~
dois metros e cinqüenta centímetros
(32,50 m) , sul (8); treze metros e
cinqüenta centímetros (13,5ü m) , este
(E); vinte e
oito metros (28 m) ,
sul .(S); quarenta e sete metros e. noventa centímetros
(47,90 m) , es'~e
(E) 'noventa
e sete metros e cinqüente. centimetros (97,;JOmi; sul (8),
cinqüenta ~ cinco metros :55 m) , este
(E); cent-o e doze metros (1;2 m: .
sul. (S) ; quarenta metros e trinta
centímetros (40,30 m) , este CE); oitenta e um metros (81 m~, sul ,(8)';
setenta e nove metros e cinqüenta
centímetros (79,50 m) , <eSC,3 (E) ;vinte metros (2-0 mj , norte. (N); sessenta. e nove metros (69 .rn , este (E);
cento e oitenta e nove metros e trfta centímetros (189,30 LU) ,norte' (N) ;
cinqüenta e quatro metros ~54 m) ,
'Oeste (W)'; cento e sessenta. e deis

metros e trinta. centímetros 1162;30
m) , nor-te (N); cinqüenta € sete metros e cinqüenta. centímetros (57.150
rm , oeste (W); cento e seue.n.a e dois
metros· e oitenta centímetros !.l'j'2,80
m) , norte (N); duzentos p; onze metros (211 mj , oeste (W);, Esta' autortzaçâo é outorgada mediante as condições constantes dos artdgos 44,.47 e.
suas alíneas e 51, do Código de ::yIineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamem.e
mencíonaôas neste decreto
parágrafo único. 'A execução dapresente aut-orizaçã-o üca sujeita às
estipulações 'do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Et~.:;;)luçãJ número 3, de 30 de abril de W65;dJt Comíssáo Nacional de Energtn. Nuclear.
Art. 2° O concessionário de autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à UlHaO, ao
Estad-o e ao Município, em .cumprtmente do disposto na Lei n" 4,425, de
8 de outubro de 1964.
Art. 3° Se o.concesslonár!o da autorização não cumprir qualquer das abri":"
gaçôes que lhe incumbem a autorízaçâo. de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 65 e 66
do Código' de Mineração.
Art. 4\' As propriedades visinnas
estão sujeitas às. servidões de se lo e
subsolo para fins', de lavra, na mrma
do artig-o 59 do Código de Minera-.
ção.
Art. 59 A autorização d:'". lavra. terá
por titulo êste decreto, que será transcrito no Livro "C" de Registro das
Concessões de Lavra, da Dívíeâo de
Fomento da producão .Mineral do Ministério das Minas e. :Gnergia.
Art. 6° Revogam-se. os disposições
em contrário.
Brasília, 16 de
abril de 196H;
147l! da jndepeuuêncla l;; 80 Q da
Repúbhce..

.

.

A. COSTA E SILVA
José costa Cavalcanti
DECRETO N° 62. 543 .~
ABRIL DE 1968

D~

16 DE

Autoriza Aluniínio MuuieGerais S.A.,
a lavrar - bauxita no municwio de
Barão de cocais, Estado de Mina.s
Gerais,

O' Presidente da Repúbhea, usando da atribuição que lhe confere o

ATOS DO PODER Ex'ECUTIV;)

artigo 83, item H, da C:)Iistitt:ição e
nos termos do Decreto-lei no 227, de'~
-28 de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei nv 318, de ,,-4 de março de
1967 (Código de Mineraçâor , decreta:
Art. F' Fica autorizada Alumínio
Minas Gerais S. A., a .avrar bauxita
em terrenos de sua propriedade no
imóvel Fazenda do Sapé, no lugar
denominado Pires e Mesquita, distrito e _município de Barão de Cocais,
Estado de Minas Gerais, numa área
de duzentos e quarenta hectares e
dez ares (24(},1{) he) , .íelimitada por
um polígono irregular, _C(IE .tem um
vértice a cento e sessenta e nito metros (168 -m) no rumo verdadeiro de
quarenta e quatro graus e trinta mlnutos .noroeete (44° 30' :r,t.;. da -confluência dos córregos Dois Irmãos' e,
Sapé e os lados a partir «êssé vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: quatrocentos e trinta e
três metros (433 fi), -'ít3,l f ,: t c' neve
graus e trinta minutos noroeste (899
30-' NW)
mil cento e vinte metros'
(1.120 m) , cinqüenta e dois graus e
trinta minutos noroeste 0'2 9 30' NW) ;
mil seiscentos e vinte e cinco metros
(1.625 .m) , um grau nordeste (t» NE);
trezentos metros '(300 tc i , oitenta e
três graus' e quarenta e cinco minutos nordeste (83,? 45' NE) ; . quinhentos
€ vinte e, -dois metros (522 m) . setenta e deis graus sudeste <72/! 'SE); tre..
zen tos e oitenta metros (38B m) , dez
graus e quinze minutos sudeste rtüc
15' SE); seiscentos e aetantn e cinco
metros (675 m) , trinta (:: quatro graus
e quinze minutos sudest'e(349 15' SE)
trezentos e noventa .e CL1C.J metros
(395 m) , sete graus e 'quarenta e cinco minutos sudeste (79 45· SE) trc-·
zen tos e setenta e oito metros . (378
m) , vinte e um graus e quinze minutos sudeste (219\ 15' SE): o décima
(0 9) lado é o segmento »etilinío que
une a sxtremídade do" nona (9") lado
descrito; .ao 'vértice de·.:)al'tida., Esta
autorização é" outorgada mediante às
condições constantes dos artigos 4·1,
47 e suas alíneas e 51, do Código de
Mineração, além de outras' constantos-do mesmo. Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execuçâoida
presente autorização fica sujeitou às
estipulações do Regulamento apreçado pelo Decreto n951.726, de 19 de:
fevereiro de 1963 e da Resolucão número 3, de 3Dde abril (ce 1'%5: da Comissão Nacional de" Energia NucIN1.l·.
i
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Art. 29 O concessionário da autorização fíca obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei" os
tributos que forem' devidos a Untáo,
ao Estado e ao Município, en'i cumprtmenta do disposto na Let n» 4.425, de
8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessíonàrto da au",,:
torízação não cumprir' qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, ne. vforma dos artigos
65 e 66 do Código de:YIihe1:ô-\.áo.
I
Art. 4'? As propriedades vjzínhas
estã-o sujeitas às servidões de soro e
subsolo para fins de lavra, na forma do art. 59" do Código de Mineração.
Art. 59 A aut-orização de lavra terá
por titulo êste decreto, que será trenscrito no Livro "D" de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da produção Mineral do Minístérío 'das Minas e Enargía..
Art. W;l Revogam-se as
em contrário.
'
Brasília, 16 de" abril
da Indep-ndéncia

14'7(>

t~

L1e 1963;
SOç, da

República:
A.

COSTA

E

SILVA

José Costa Ccroatcarüi

DECRETO N° 62.544
ABRIL

DS 16 DE

DE 1968

Declara a cessação da exploração" dos
scrmços de energia elétrica pela
Prefeitura Municipal . ele Concezçao
das Alagoas no numícipic de Con..,.
ceição das Alagoas, Estaão de~di..;.
nas Gerais, outorga r:onr~essão à
Centrais Elétricas de 111inas GCHas
S. A. no municipio :j}e Conceição
das Alagoas, Estado de Minas Gerais e dá .outras provid~nci(ls·.
O Presidente da rtecuuücs.' usando
da atribuição que lhe confere c artigo
83, item l I, da Constituição e nos
têrmos dos artigos 14{}. e 150 do Código de Agues, combinados com o artigo 5° do Decreto-lei r,c 852, 'de' 11
de novembro de 1938,
Considerando que pela P .rtana número 67 de 14 de fevereiro cte 1967,
o Ministro das 'Minas e E.'11e:g';';l; auto-rizou .que fôssem desvlaculados os
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bens e instalações atualmente exis-

tentes dos serviços de energia, elétrl-ea do município de oonceíçãc das
Alagoas do Estado de Mines Gerais,

de que era titular a Prefeitura Muni-

cipalde Conceição das Alagoas, de-

creta:
Art. iO E' declarada a cessação, pa-

ra os efeitos do. artigo 1:39, parágrafo
1Q do Código de Aguas, da exploração dos serviços de energia elétrica

no município de Conceição das Alagoas, Estado de Minas Gerais de que
.era titular a Prefeitura Muntctpal de

Conceiçâó das Alag'00.3 por Manífes-.

to apresentado no processo S. A.
nc 1.214-35 de acõrdo com o artigo
149 do Código de Aguas ,

Art. 2Q OS bens e ínsc'alações flue

EXECUTIVO

cio ser interpretado corno desistên-.
da da' renovação.

Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as rüsposíções em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1968;
1470;> da Independência e 8C)? da
Repúbúca .
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO W? 62.545
ABRIL DE

DE 16 DE

1968

Tra:nsfere da Indústria de Luz e Fôrça de Limoeiro Ltda, para a Companhia de Eletricidade de Pernam-:
buco - CELPE, a~ concessões 'para
di.3tribuir energia elétrica coe municipios de Cuma . . u e Pa:s~ir!1, Estado de pernambuco.

no momento existirem em função exclusiva dos serviços de produção,
transmissão e distribuição de energia
elétrica no muntcípío mencionado 'ticam desvinculados não podendo,' porém, ser efetuada a SU:1 retirada r::nquanto não houver, por sua substituição, outros, equivalentes instalados
o presidente da República, usandopela Centrais Elétricas de Miu8,s' Geda atribuição que lhe confere o art.
rais S. A.
83, item 11 da Constituição e nos têrArt. 39 E'· outorgada a Centrais
mos LOS artigos 140 e 150; do Código
de Aguas, c-ombinados' -om o artigo
Elétricas de Minas Gerais S, A., con50 do Decreto-lei nv 852, ae 11 de
cessão para distribuir energta 'elétrinovembro de 1938 e com o artigo 64ca no município de Conceição das' do Decreto nv '41.019, de 26 de feve-.
Alagoas, no Estado de Minas Gerais
retro de 1957, decreta:
ficando autorizada a Instatar .05 stsArt. 19 Ficam transterfdas para, a
temas de dístrfbuíção que forem neOompanhis de Eletricidade de Percessários e constantes dos projetos nambuco
- ~';ELPE, as concessões paaprovados.
ra, distribuir energia elétrica nos murricíptos de Oumaru e 'Passira, 'Estado
Art. 49 A concessionana Iioa obride Pernambuco de que era titular a
gada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes 'e" seus 1'0- Indústr'e. de' Luz e Fôrça de Limoeiro Ltda.· em vírbude . do Decreto
gulamentos ,
nv 42.979 de 31 de dezembro de 1957.
Art. 59 A presente concessão vigo~Art, 29 . A concessionárta fica obrirará pelo prazo de trinta (30) anos.
gada a cumprir o disposto no Código
Art. 6° Findo o prazo de concesde Agud,s, .Ieis subseqüentes e seus reSãD," os bens e instalações que I~O momente existirem em tuncão dos sergulamentos.
viços concedidos reverterão a .Jníâo.
Art. 49 :Este necreto entrará em viArt. 7° A concessionária poderá regor na data da sua publicação, requerer que a concessão seja .reríovavogadas as disposições em contrário.
da, mediante as cond'çôes que vierem
Brasília, 16 d~ abril de 1968;
R ser estipuladas.
147';> da Independência e 809 da
Parágrafo único. A «oncessíonárta
República.
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
A. -COSTA E SILVA
antes de findar o prazo de vigência
José Costa Cavalcanti
da concessão sob pena co seu silên-

ATOS

DECRETO N9 6,2.546 ABRIL DE 1968

DE

16

DO

PODER

DE

Transfere da Prefeitura Municipat de
Rio Espera para a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A., coacessao
para distribuir energia .eiétriea no
distrito de Rio Espera, mumeípio de
Rio Espera Estado de' Minas aeraís e dá outras providências.
O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição e nos
têrmos dos artigos 140 e 15{). do Código de Aguas combinados com o' ar.tigo 59 do Decreto-lei n 9 852, de 11
de novembro de 1938, artigo 19 do
Decreto-lei 7.062 de 22. 11. 44 e, com
u art. 64 do Decreto nv 41.019 de 26
de fevereiro de 1957, decreta:

Arb, 19 Fica transferida para a
Centrais Elétricas de Minas Gerais
S.A., concessão para distribuir energia elétrica no distrito de 'Riu Espera, Municipio de Rio Espera, Estado de Minas Gerais de que era titular a Prefeitura Mut-ícípal de Rio Espera em virtude do Decreto nv 32.609
de 23 decabrü de 1953.
Art. 29 Autorizar a Prefeitura Murucipal de Rio Espera a dispor, para
USa próprio ou alienação a terceiros
dos bens e instalações que vinham
compondo os, serviços de energia elétrrcano mencionado distrito. sede do
munícípío Rio Espera no Estado de
Minas Gerais, não podendo, porém
ser efetuada a sua retirada de serviço;
enquanto não houver por sua substituição outros equivalentes instalados
pela nova ccncessfonárta .
Art. 39 A concessíonárra fica obrigada a cumprir o disposto no CÓdigo de
.águas, leis subseqüentes e seus l'eg'..i- '
lamentos.
'
Art. 49 A concessionária fica autorizada a estabelecer OS sistemas de d!stríbutção constantes do proíetoraprovado par? a substituição dos bens e
Instalações desvinculados.

Art. j9 mstc Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
JOsé Costa Cavalcanti
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DECRETO N9 62.547 ABRIL DE 1968

DE

16

DE

Concede à sociedade City ot San
Paulo tmorocements and Freeholâ
Land Companu Limited. autorização
para ,continuar a [umcumar na
República Federativa do Brasil.

O Presidente' da República, usando
da atríbuiçâo jue lhe confe~e ? _artl0'0 83 inciso 11. da oonstttutçao
e
~os têrmos do Decreto-lei nc 2.627
de 26 de setembro de '1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade City of San Paulo Improvemente and Freehold Land Company
Limited, com sede na cidade de Loú-.
dres, Inglaterra, autorizada a fu~cro
nr.r através de Decretos Pederads, o
últn-io dos quais sob o nv ?7 .289, de
29 de abril de 1955, autorização para
continuar a funcionar no Brasil,oom
'J capital social destinado às atividades da filial brasileira, elevado de
NCrS14.003,94 (quatorze mil' e três
cruzeiros novos e noventa e quatro
centavos) -para Ncr$ 887.768,47 (oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito cruzeiros novos
e quarenta e sete centavos), par meíoda correção monetária dos valôres do
Ativo' imobilizado, nos têrmos da Lei
nc 4.357; de 16 de julho de 1964, consoante resolução aprovada pela. Diretoria em reunião realizada a 9 de fevereu-o de 1965, bem .comc declaracão do seu Representante Geral, datado de 30 de ~ri'l de 1965, mediante as cláusulas que a. êste acom, \nham. assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio,
obrigando-se 2. mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis" e regulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília
16 de abril de 1968;
14'1) da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO NÇ
•

62: 548

ABRIL DE

-1968

LE

16

DE

Fixa nóvovalor tributável para os
produtos da posição 24,02. .inciso 2,
da tabela' anexa ao Decreto númeT0
6L 514, de 12 de outubro de 1967.

O Presidente, da Repúbüoa. usando
da atribuição que lhe confere o vartt-
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go 83, item Il, da Constátutção e teu.
do em yista a autonsacêo nonnde no
parágrafo único do, artigo 89 da Ler
nv -5.368, de 1Q de dezembro de 1967,

decreta:
Art. 19 Mantidas as cmseee e 1'e5"
pectdvos preços fixados no artigo 1'"
do Decreto no 61. 960, de 22 de dezembro de 1967, 'J valor trtliutável dos
produtos da posição 24 02, "íncísc 2
(cigarros)"..da tabela anexa ao Decreto nv "61.514, de 12 de outubro de 1967

passa a ser de 18,05% em relação ao
preço de venda no varejo fixando-se
em 11,50%. sôbre esse precu, a margem do varejista.
Art. 2Q sste Decreto entrará em vígOl' em 1Q de maio de 196H revogadas
as disposições em contrário.
~
Brasüíà, 16 de. abrtr de 1968
1479. da Independência s 809 dã
República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim: Netto

DECRETO N° 62.549
ABRIL DE 1968

DE

16

DE

Autoriza o Serviço ao Patrimônio da
União a aceitar a doaçáo do terreno que menciona, situado no Municipio de .Votuporanga, Estado de
sac Paulo.
O Presidente l1aRepÚbl;,ea, usando

de atríbuiçâo que lhe contere o artago 83, item lI, da. Constituição e de
acordo comas artigos' "1 '165 'e 1.18ü
d-o Código Civil" decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrímõmo da União autorizado a aceitar '0
doação que, de acôrdo com a Lei Municipal nv 687, de () de setembro de
1965, O Munícípíc de votuporanga
Estado de São PaUl'J,' quer fazer a
Uníac Jeederal, do terreno com a área
de '2:00 m2 (quatrocentos metros quadrados) situado nà Rua Sâo Paute,
esquina da Rua Mate 'orosrc. naquele
Munícipio, de conrormídade com os
elementos constantes do processo protcconaedc no Ministério â.;i Fazenda
sob .0 nv 24.181, de 1967.
.\rt. 2') Destina-se _o cen eno a, que
se refere o artigo anterior à constru-

çao de um prédio para a Agencia Postal -

Telegráfica local.
16 de abril de ' 19~8,
1479 da jndependêncía c B09 da
República.

Brasília,
A..

COSTA E SI,LVA

Antonio Delfim Netto
DECR-ETO N'? 62.550
ABRIL DE 1968

DE

16

De

Dispõe sõbre provimento àe, cargos,
em comissão no Ministér'to da Fa·zendà.

O Presidente da República, no uso

das atribuições' que lhe confere o <.H'tigo 83, item H; da Constituição e de
acôrdo com o artigo 10.1 do Decretolei. nv 200, de 2,5' de fevereiro de lSô7,
decreta:

Art. 10 Ficam 'definidos corno de
livre escolha do Presidente da Repúblíca os cargos em comissão cio Ministério da Fazenda, de .símbolc ~-C
ou superior, devendo as nomeações,
nos termos do art. 123 do Decretolei nc 20'Ü, de 25 de fevereiro de 1967,
recair em pessoas de comprovada idoneidade e cujo currículo eertdfíque ça
experíêncía requerida para a função.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-

rio.
Brasília, 16 de abril
'147° da Independência
República.
A.

de
13

1963;
'da

BO~

POSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

Hélio neurao
DEJOa·ETO N.7 62.551 ABRIL DE 1968
Autoriza a cessão. gratuita
rena que menciona e dá

DE

16

-')E

de ter-

anuras

prcnnâénciae.
O Presidente da Repúb-lica, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 83, inciso II ·da Constituição e.
de acõrdo com os arts. 125 e 128
de> Decreto-lei n.v 9.760, de 5 de
setembro' de 1946, e Decreto-lei número 17B, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta.
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Art. 1.9 Fica autorizada a cessao
gratuita ao Serviço Federal de Pro-cessamento de Dados (SERPROJ 0.0.
terreno situado nos fundos do Imóvel da rua Pacheco Leão, onde funciona a Subestação 'I'ermínal-Sul,
no Rio de .Janeírc, Estado da Guanabara, integrante do Horto Flores...,.
tal, com a área de 26.800 m2 (vinte
.e seis mil e oitocentos metrosquadrados) .

Art. 2.9 Destina-se o terreno, exclusivamente, à construção de pré-dio, para a instalação de um Centro
de Processamento de Dados -do
SERP~:O, a concluir-se no prazo ce
5 (cinco) anos, tornando-se nula 2,
cessão, sem direito a qualquer indenização se fôr dada ao terreno, no
todo ou em parte. utilização diversa,
ou se houver inadimplemento
de
cláusula do contrato que 'deverá ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União, com a interveniêncía do
Insti tuto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal.
Art. 39 o. presente Decreto entrará em vigor' na data de, sua publicaçâo, revogadas as disposições em
con trárlo.
Brasília,
1479

da

16 de abrtl de 1968;
Independência e 80,9 da

República,
A. GOSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

DECRETO

N.O 62.552
ABRIL DE 1968\

DE

16· DE

Retitíca a tabela, anexa ao Decreto
n.c 61.389, de ~O.9.67.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .o artígn 83, 'item VI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
181, item IH, do Decreto-lei n.v 200,
de 25 de fevereiro de 1967, resolve
retificar a tabela anexa ao Decreto
n.v 61.389 de 20.9.'67, publicado no
DiáriO Ojicial de 21 do mesmo' mês
ano. para passar o símbolo do cargo
d~ chefe· do Serviço de Fiscalização
do Ministério do Trabalho e Prevt-.
dêncía Social no Estado do Acre ce
12-C para 8--0.
Brasília, '16 de abril de 1968;
1479 da Independência e 80'? da
República ..
A. GOSTA E SILVA
Jarbas G. passarinho

DECRETO N9 62,553

DE 16 DE

ABRIL' DE 1968

Concede permissão permanente para
trabalhar em domingos e teruutos,
civis e retunosos, à emprésa In,dústría Quimica de Sinteses & Fermentações S. A.,. da cidade de '7(~1lI/jJ(),<:,
Estado do Rio de Janeiro,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere 'o :..,,1'tdgo" 83, item rr, da. Constituição e
nos termos do artigo ,79 do Decreto
nv 27.048, de 12 de agôsto de ~.949, de':'
ereta:
.

Art. 19 A empresa Indústria Qt:!mioa de Sínteses &' reerrnentacões a.A.
com sede na cidade de .Campos, __stado do Rio de Janeiro, com filial à
Avenida Rio Branco, 52, 129 andar.
na Cidade daRia de Janeiro, Estado
da Guanabara, fica autorizada a trabalhar em domingos e feriados, civis e
reuaiososv nos termos do artigo 79, §
2V, do Decreto nv 27,048, de 13 de
agôstn de 1949, em carater ,pe,rrnanente .
Art. 29 A permissão. rtca extensiva
as .empresas de atividades idênticas.
Art • 3<:> ~ste Decreto entrara em vigor na data dá publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA

~

SILVA

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 62.554 -

DE 16 de

ABRIL DE 1968

Declara de utilidade pública para tme
de constituição' de servidão aõansnistrativa, uma jaixa de terra destinada a passagem da linha de
tromsmissãc 'que se estenderá desole
a Usina Nilo Peçanha até .a 'tôrre'
numero 16-A; da linha existente entre Vigário e Santa Cecilia,' »o municipiode Pirai, 11.0 Estado do Bio
. de .Jameirc,

O Presidente da República, usaa.do
da atrfbuíçâo que lhe confere, o artigo 83, item' lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no ar:
151, letra "c" do Código de Agur.s,
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regulamentado pelo Decreto número
35.851, del6 de -julho de 1954, de-

creta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição- de servidão administrativa, as

áreas de terra situadas na faixa de
70 (setenta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmíssâo
a ser estabelecida entre a Usina Nilo
Peçauha e a tôrre nv 16-A, da li-

nha existente entre Vigário e õanta

Cecília, no município de Piraí, no Es-

tado do Rio de Janeiro, 'cuja construçào foi autorizada pelo Decreto número 60.955, de 6 de julho de 19Fi,

tendo sido o respecttvo projeto e planta de situação 09 2.789, aprovados _:01'
ato do Diretor-Geral do Departamento .Nacíonal de Aguas e Energia,' no
processo DNAE '563-66.
Parágrafo único. Para o acesso :1
servidão mencionada no artigo 1Q, ficam ainda declaradas de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas em duas faixas distintas,
de 10 (dez) metros de largura 'cada,
que ligam a rodovia Presidente Dutra
à faixa de terra destinada, à passagem da linha de transmissão, conforme a planta de situação número .
2.789, aprovada no processo DNAE
563-66.

EXECUTIVO

ou causem danos, Incluídos entre eles
os de erguer construções em .Jazer
.plantações de elevado porte.
Parágrafo 2'?A Light - Serviços de
Eletricidade S.A., fica autorizada a
promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários ao exercício da
servidão, as, medidas judiciais necessá_
rias ao seu reconhecimento.
Art. 4'? mstc Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, .evogadas às disposições e mcontrárío.
Brasília, 16 de abril de 1966;
147'? da Independência e aOI.' da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N.O 62.555
ABRIL DE 1968

DE

16

DE

Transfere do Departamento de Aguas
e Energia do Estado de Pernambuco para a Companhia de gtetríccdade de
Pernambuco, a coscessce
para distr.ibuir energia elétrica· ao
municipio de Lagoa do Ouro, eeuiao
de Pernambuco.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o' .artigo 83 item 11, da oonsntuição e
nos termos dos artigos 140 e 150 Q{J
Código de Aguas, combinados com '?
artigo 55' do Decreto-lei n.c 8&2: de
11 de novembro de 1938 e com o artígo
64 do Decreto n.» 41. 019 de 26 de
.
fevereiro de 1957,
Art.3Q Fica reconhecida a conveConsiderando que pela Portaria _lÚmêncía da . constituição de servidão
mero: 17 de 10 de janeiro de 1967, o
administrativa necessária em "avor da
Ministro' das Minas e Energia autoLíght .- Serviços de Eletricidade S.A., rizou a transferência dos bens e ínspara o fim indicado, a qual compreen- ' talações vinculados aos serviços de
de o direito atribuído à empresa conenergia elétrica de diversos munícrcesaíonáne de praticar todos os atos pios do Estado de Pernambuco, para
de construção, operação e .nanuteu- a Companhia de Eletricidade de Perção da mencionada linha de transnambuco, decreta:
missão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como súas
Art. 1.<' Fica transferida para
a
possíveis alterações ou reconstruções.
Companhia de Eletrícídade ~e .~e~
nambuco a concessão para dístrtouír
Parágrafo I? Os proprietários .das
áreas de terra atingidas pelo ônus, Ií-. energia elétrica no munícípío de Lagoa do Ouro, Estado de Pernambuco,
mítarão o uso _e gôzo das mesmas ao
de que era tdtuiar o Departamento
que rõr compativel com a existência
de Aguas e Energia do Estado de
da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mes- Pernambuco em virtude do Decreto
mas, de .quaisquer atos que -embaracem n.c 55.148, de 4 de dezembro de 1964.

Art. 29 Fica autorizada a Lígnt -Serviços de Eletricidade S. A., a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, ria rorma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artágo- 1Q
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dos projetos, executando-as de acõrdo com os' mesmos, com asvmodtttcaçôes que forem autorizadas, se necessar tas.
~ 1'.0 A- concessionária ficará sujeita à multa diária deraté NCr$ 221,00
(duzentos e vinte e um)
cruzeiros
novosj , pela inobservância dos' prazos
fixados na forma da legislação de
energia elétrica em vigor e seus regulamentos. '
A ..COSTA E SILVA
2.° Os prazos referidos neste artis"...: poderão ser prorrogados' por .3.to
José Coeui Cavalcanti
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4.9 Ficam declaradas de utüídade . pública para fins de, constitui,DECRETO N.º 62. 55q
DE. 16 DE
ção de servidão edmíntstratrva,
as
ABRIL DE '1968
áreas de terra situádas ma faixa de
largura variável de 25 \ v.nte e cinco)
.Auioriza a Companhia rouuetaÓae
e 30 (trinta)
metros, tendo como
Fôrça e Luz a construir U1J1- ramal
eixo a linha- de transmissão:J. ser
de linha de transmissão e dá outras
estabelecida conforme o artigo 1.Q,
providências.
CUjo pr-ojeto e plantas de situação
BX SK de ns. 39.468,39.470 e 39472.
o Presidente da 'República, usando foram
aprovados por ato do Diretorda atribuição 'que lhe confere 'o artd- , Geral do Departamento Nacional de
go 83, item II, da Constituição e Águas e Energia, no processe DNAE
tendo em vista o disposto no artigo 5.986-67.
5.'? do Decreto-lei n.v 852, de 11 de
Art. ;;;,.0 Fica autorizada a Companovembro de 1938 e o disposto no artigo 151.' letra c, do Código de xauas nhia Paulista de Fôrça e Luz. a pro(Decreto n.924.643, de 10 de' julho mover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
de, 1934), regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de 16 de julho de 1954, terra na forma da legislação vigente, onde tal se fizer nec-essário, para
decreta:
a passagem da linha de transmissão
AIt. 1.0 Fica autorizada a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a cons- referida no art. V\
truir um ramal de linha de transmisArt. 69 Fica reconhecida 11 consão partindo da. estrutura n.c 426 da veniência da constituição .de servidão
linha Jupiá-Penápohs, autorizada peadministrativa, necessária 'em favor
lo Decreto ri.'? 54;907, de 4 de novemda Companhia "Paulista de Força e
bro de 1964; até, a subestação abaixa- Luz, para o fim
indicado, . a qual
dora de Araçatuba localizada .navcí- compreende o' direito atribuído à em-,
dade de
Araçatuba, munícrpio oe
presa conc,essionáriade praticar tomesmo nome, no Estado de . São
dos os atos. de construção, operação e
Paulo, cuja construção. neste ato . fi- manutenção' da mencionada .ltnna de
ca autorízada..
transmissão e de linhas' telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
Parágrafo' único. A referida linha possíveis
ou reconstruções,
se destina' a interligaros sistemas sendo-lhe alterações
assegurado, ainda, o acesso
elétricos da Centrais Elétricas de. São
da servidão atra vês do pré,Eaulo S. A.' e da Companhia Pau- àdíoárea
serviente, desde que não haja
lista de Fôrça e Luz,
outra via praticável.
Art. 2.Q A concessionária fica obrt§ 1.0 Os proprietários, das áreas de
gada a cumprir o disposto no Código
de .águas leis
subseqüentes e seus terra atingidas pelo ônus. limitarão o
Uso e gôzo das mesmas ao que vfôr
regulamentos.
compatível com a existência da ser-'
Art. 3.° A concessionária conclui- vidâo.. abstendo-se, em conseqüência,
rá as. obras nos prazos que foram
da prática, dentro das mesmas,' de
fixados no
despacho de aprova .0 quaisquer atos que. embaracem

Art. 2.9 A concessionária fica obrigada (3.' cumprir o disposto' no Códtgo
de Aguas, leis subseqüentes e seus
-regulamentos .
Art. 35' ltste Decreto entrará em
'vigor na data da sua publicação re-vogadas as disposições em contràrto.
Brasília, 16 de abril .de 1963:
1479 da Independência e 80! da
República.

*

d
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causem danos, incluídos entre êles os
de erguer construções' ou de fazer
plantações de elevado porte.
§ U'
A Companhia Paulista' de
Fôrça e, Luz fica autorizada, a promover, no caso de embaraço oposto
pelos proprietários ao exercício da
servidão, as medidas judiciais ne-.
cessárías ao seu reconhecimento.'
Art. 7.° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na 'data da sua públtcaçâo.c-revogadas as disposições em ,cont~ário.

Brasília, 16 de abril de 196H;
1479
da Independência e 8~J') da
República.
'
A.

EXECUTIVO

refere êste artigo até seis (6) meses
antes de,' findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu snêrrcio ser interpretado como desistência
da renovação.
Art. 69 O presente Decreto entrará
em vigor na data "da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 19:68;
1479 da Indepen dência e 809 da.
República.
A, COSTA E SILVA

José Costa Caoalcamti

DECRETO N9 62.5'58 -

COST,\ E SILVA

'José' Costa Cavalcanti
DECRETO N9 62.557 . . . .:. .

ABRIL

DE

16

Autoriza a Compttnhia Luz e F6rça
Santa Cruz a construir subestação.

DE,

ABRIL DE 1968

Outorga ·à Companhia de Eletricidade
de Pernambuco, concessão iora distribuir energia elétrica no município de Afogados da lngazeira, Estado dê Pernambuço.

O Presidente, da República, Usando

°

atribuição. que lhe confere
ar-tigo . 83, item lI, da' Constituição e
nos .têrmos do artig-IÜ 59 do Decretolei nc 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19. f:: outorgada à Oompanhia.
de E'etrt-rdade de Pernambuco.r concessão para distribuir energia elétrica
no município de Afogados. da Ingaseíra, Estado de Pernambuco, ficando
autorizada a' estabelecer o sistema de
distrlbuíção constante 'do proje
aprovado.
Art. 29· A concessionária fica obri.gada a cumprir
disposto no Código
de Aguas, leiS subseqüentes e seus
regulamentos.
!1rt -:: A p-es-nto concessão vígorará pelo prazo de trinta' (30) anos.
Art. 49 Findo o prazo de concessã-o,
os bens e instalações que no momento extstirom em função dos .serv.çós
concedidos reverterão' à Unrão:
Art. 59 A .concesaíonária poderá requerer, que á concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas,
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar COm o pedido a que se
da

°

j

DE 16 DE

DE 1968

O Presidente da· República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo ,83; item II, da .oonsututoão e
nos têrmos-do arjdgo 59. do Decretolei uc 852 J de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. Io Fica autorizada a Companhia. Luz e Fôrça Santa Cruz a construir .a subestação. de Ta-quara, município de Piraju, no Estado de São
Paulo.
..
,
Parágrafo único, A referida Isnha
Se dustdna a' atender a linha de trans-.
missão ,p:raju-Taquara-:Ita'i,
Art. 2Q A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
,de Águas, leis' subseqüentes e seus'
regulamentos.
Art. 39 este Decreto entrará em
vigor na, data da sua publícaçâo
revogadas as disposições em 'contrário.
Brasília, 16 de abril de 1968;
1479 da Independência e 8QP da
Repúbhca;

A. COSTA E SILVÁ
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.559 ABRIL

IlE 16 DE

DE 1968

rranetere Junções çratiticcuias,
O Presidente da República usando
da' atribuiçao que lhe confere,
artigo 83,Hem 11, da Consfituíçâo e, tel1-

°

ATOS DO PODER
dJ em vista Q. disposto no artigo 1,
item 11, do Decreto nv 61.386. 'de 19
de setembro de ·1967, decreta:
Art. 19 Picam transferidas para. o
Q\.adro do Pesaoaj - .Parte Permanente do Mrmsterío da Agrrcuttura
as seguintes runçõés grattncadas da
Contadoria Seccional .junto ao Ministério da Agricultura, pertencentes ao
Quadn do Pessoal Parte Permanente do Mtnísterro da Fazenda: '
1 - Contador Seccícnaf símnolo
2-F,

cnere ua Turma de Créditos e
Empenhos, srmbojo 5-F;
- Chefe da Turma de Escrituraçao s.mpolo 5-F;
1 - Chere da Turma de Serviços
uxutares, snnbojo 16-1".
Art. 2'1 No exercício de 19-58 as despesas correspondentes as funções' a
que se retere o artigo F'; serão custeádas pela dctaçac própria do Mm1.,':
térro da .c'azencta.
Art. 39 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua pubncaçac, revogadas as díspcsíções em contrario
Brasüía, 16 de abril' de 1968:
1479 da Independéncía e. 809' da
Repubnca .
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Raymundo Bruno Marns5ig

DECRETO N9 62,560
DJ1 16 DE
ABRIL DE :1 n68
Transfere nmções çratificaaus

O Presidente da Republica, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 83, item Il-, da' Constttuíêao ::' teu-o
do em vista o disposto DO '1.rtlgoll,
item n, do Decreto nl? 61.386,de' 19
de setembro de 1967, oecre'a:
Art. 1'" Flcam . transterrrtas .j.ara o
Quadro do Pessoal, - Parte r-ermanente do Ministério da Indústria e
Oomércrc as segulntea.Tur.çóes gratificadas da Contadoria, Seccional junto ao Ministério' da rndúatrta f:' Comércio, pertencentes dO QHa~tro- do
Pessoal - Parte' Permanente co Ministério da Fazenda:
.
1 - Contador
Secclcnar, símbolo
2--F

1 - Encarregado da .rurma, de 'Crédito e Empenhos, símaoío Bc le

5T
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1 - Encarregado da 'Turma- de Escrtturaçáo, símbolo 5-F
1 - Encarregado da Turma ue SerVIÇOS Auxiliares, símcolo ló·-F
Art. 2('- No exercícío de 1968 as despesas correspondentes às funções a,
que se refere o art. 19, serão custea-.
das pela dotaçác própria .dc Ministério da Fazenda.
Art. 3'" f::ste Decreto entrara em vigcr na data de sua uunücaçàc, revogadae as disposições em oont.rár!o .
Brasilia,' 16 de
abrtl de
1968;
147'" da Independência
e 8lW da
República.
A. COSTA E SII:VA
Antonio Deljim Netto
Edmundo de Macedo Soares
DH:c.~brC'

DE 16 DE

N9 62.561
ABRIL

DE 1968

Dá nova redaçr:w ao § 3'!"do artigo, 10.
ao regulamento aprovado pelo Decreto n1} 59.615, de 30 de novembro
de 3966, e 'outras -prcnndéncuie,

o Presidente da República, usando
d- atrrbuíçao que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição e
Co:.síuerandc qUE; é

i~suficiente

Ü"

prazo estaoeíecído no § '39 do artigo
10, do regulamento aprovado pelo De J
ereto nv 59,615, de 30 de. novembrc de
1966;

COnsiderando que a apresentação .te
prova em separado provocaria a ,01'ganízaçao de
processos retardando
sua juntada às respectivas declaraçoes de rendimentos, decreta:
Art. 10 O § 3'! do -artígo la, do regutamento aprova-do pelo Decreto numero 59.615, de 30 de novembro de
19F:i, passa a vigorar com a seguinta

reoaçâo:

A prova do abatimento correspc..oente a despesas C-Dm norestamento e reflorestamento, se-o
rá feita, pelas pessoas Itstcas ou.
jundtcas, mediante
anexação a
respectiva declaração
de' rendimentos do "Certificado de Despesas de: F'lorestamentoe .Retlo-

restamento" .
Art. 2°; A prova de abatimento de

uéspeoas com o ftorestamento e 1'1'rtorestamento de qUE.. tvata O. artigo:'
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1" poderá ser feita excepcionalmente.

no exercício

de 1968,

em requerimento

a repar tíçao íançadora, até 30 dias
após a pubücaçao deste decreto.

Art. 3° :Este Decreto entrara em vigo, na data de sua pubücaçáo, revogadas as cnsposíçôes em contrario.
Brasilia, 16 de abril
147? da Independência
.Repúbuca .
A.

de

e

1968:

DE

DE

16

DE

1.9.68

...Exclui dos efeitos do Decrete
ns 62.234, de 7 de fevereiro (16 1968:
um cargo de Veterinário, _,
.
TC-IOO1.17.A.
com U reeoecuoo
ociopomte, que eepeoitíca.

o

A. COSTA E SILVA
Raymundo Bruno

Nan~ssig

DECRETO N'? 62.563
ABRIL DE 196.8

Antónip Delfim Netto,

ABRIL

Art. 2\;1 mato Decreto .entrará em vigor na data de sua 'oubítcaçào, revogadas as disposições em conti árlo.
Brasília,
16 de
abril de
1968;
147(} da Independência :..' t~Oç
da
República.

809 da

COSTA E SILVA

DECHETO N<) 62.562

EXECUTIVO

Presidente da República, usando

das atribuições que the confere o ar-

tãgo 83, item lI, da Oonstituicâc -e

tendo em vista o que Consta Q(l- pro-.
cesso -nv 1.352/68 do Deuartamento
Administrativo do Pessoal Cívu, deereta:
'
Art. 1" Fica excluído d03 efeitos do
Decreto nv 62.234, de 7 de íevereíro

de 1968, o cargo de Vetertnárto, ....
TC-100l-17.A, ocupado par Luzia Ma-galhâes de Sena, ~ estabelecendo-se,
em conseqüência, o respectivo' enqua-dramento provisório constante da Resolução Especial no 1.46, de 8 de abril
de 1963, da antiga Comtssâo o- Classificação de .Cargos, punncaca
no
Diârio Oficial de 17 co mesmo mês
e ano, 'efetuado nos bêrmos do artigo
23, parágrafo único,.da Lei nv 4.069.
.de 11 de junho de 1962, com as ressalvas contidas no Decreto nv ':1:9.160,
.de 19 de novembro de 1960.
Parágrafo único. É mantido o De.creto nv 62.234, de 7 de fevereiro de
1968, na parte que consideruu msub-"
.sístente o enquadramento provisório
-da mesma, funcionária, no 03-rgO de
Professor de .Ensíno Agrícola 'Lécníco,
EC"-505.17. indevidamente ff,itú pela
Resolução Especial nv 174, d-e 30 de
.agôsto de 1963, da referrda Comissão
.de Classificação de
Cargos iDiáTio
-oneua de 6.9.63).

DE

16

DE

Abre ao Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral o crédito suplementar de NCr$ 10 _000. OOO,OG
(dez milhões de cruzeiros. novos),
mediante contenção de igual qU(lntia.

O Presidente da República, usando
da atribuição' que .Ihe confereo artigo 83, item II, da Constituiçâoe
da autorização contida no artigo n
da Lei nc 5.373, de 6 detdezémbré
de 1967, decreta;
'
Art. 19 Fica aberto ao Ministério
do Planejamento e Coordenação Geralo-crédito suplementar c-de NCr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruaeíros novos), para refôrço 'de dotação
consignada à unidade orçamentária
5.01.08, a saber:
Ministério do Planejamento- e Coordenação Geral.
116.2,0211 - Planejamento e Coor, denaçâo Geral da Política do Govêrno Pederal
4.0.0.0 - Despesas de, Capital
4.1.0.0 ~ Investimentos
4,1.2.0 - Serviços em Regime de
Programação Especial
NCr$ 10.000.000,00.
'Art. 29 A despesa decorrente do
presente decreto será compensada
mediante contenção de igual quantia
no elemento de despesa 3.1.4.0' Encargos Diversos, -referente ao -nesmo Ministério.'
Art. 3'? &te 'decreto, entrará em vígor na data de sua publícação.
Brasília, . 16 de abril de 1968;
1479 da' Independência e 80'? da.
República.
A.

COSTA E SLVA

Antonio Delfim _Netto
Hélio 'Beitrão
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DECRETO N9 62.564

DECRETO N9 6-2.566 ABRIL DE 1968

DE 16 DE

ABRIL DE 1968

JJeclara de utilidade pública a "Sociedade Educadora e Instrutora"; C01n
sede em pindamonhangaba, Estado
de São ,Paulo.

o

Prnsídente da República, usando
atribuição que lhe confere o
.artigo 83, item n, da Constituição e
.atendendo ao que consta do Pl'OCfJ3S0
M.J. ,26.306, de 19-67, decreta:
Artigo único. É declarada de utilidade pública, nos têrmos do ,artigo 1
-da Lei nc 91. de 28 de agôsto de 1935
.combína.do com o artigo 1'" do Regulamento aprovado pelo Decreto número 5'(;.517, da 2· de mado de 19-61, a
"Sociedade Educadora e Instrutora",
-com sede em Píndamonhangaba, Esfado de São Paulo.
Brasília, 16 de abril de 1968;
_1479 da Independência e 80'" da
República.
da.

ç

A. COSTA E SILVA

Luis 41itôniô da Gama e Silva

Altera disposições do Decreto número
62.202, de 31 de janeiro, de 1968.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
83, item II, da Constítuição.r decreta:
Art. Iv . üimóvel cuja doaçao o
serviço do Patrimônio da União foi
autorizado' a aceitar, ex vi do auttac
1 ~ do Decreto nc 62.202, de ":.1 d-e janeiro de 19$8, destina-se, díretamente, à Escola Paulista de Medicina, estabelecimento de ensino superior de
natureza autárquica vinculado-ao sistema federal de ensino.
Art. 2<). Revogadas as .disposícões
em contrárío, êste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de abril de 1968;
da Independência e,80 9 da

147 9

R epúbljca..
A.

CàSTA E

SILVA

rorso Dutra
DECRETO N9 62.567 -

DECRETO

62.565 ABRIL DE 1968
N9

DE

DE

16 DE

ABRIL DE 1968

16 DE

Declara de utilidade pública a "Asso-

DE 16 DE

Dispõe sôbre a âenenunuçiio do Instituto Bletrotécnico de Itajubá

ciação pedagógica Rudolj Steitier"
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, tendo em vista as disposições da Lei .núo Presidente -ca 'República usenn
mero 4.759, de 20 de "agosto de 19'55,
da atribuição que lhe confere o an
decreta:
tdgo 83, item II, da Constituição e
Art. 1'" O Instituto Eletrotécntco
atendendo ao que consta do processa
de Itajubá, estabelecimento isolado
M.J. '27.649 de 1967, decreta:
de ensino superior do vnmsténo da
Artigo único. E' declarada de utiliEducação e cultura, passa: a denomi.dade pública. nos têrmoa do artígo 1.9 nar-se, em conseqüência da Lei núda Lei 91, de 28 de agôsto de 1931:>,
mero 4. '7-59, de 20 de agôsto de 1965,
combinado com o artigo 19 do ReguEscola . Federal de Engenharia de
lamento aprovado pelo _Decreto nú- Itajubá..
mero 50.5-17, de 2 de maio de 1961, a
Art. 29 Revogadas as disposições
!''Ass-ociação . Pedagógica Rudolf Steíem contrário, êste Decreto entra em
ner" com. sede em São' Paulo, Estado
vigor na data de sua publicação.
de São Paulo.
Brasília, 16 de abril de 1968;
Brasília, 16 de abril de 19-Q8; 147'" da Independência e 809 d'A
_1475' da Independência e 80.9 da , República.
República.
A. COSTA E

A.

SILVA'

Luis Antonio da Gama e Silva

COSTA E

Tatso Dutra

ctcs.

SILVA

00

ATOS- DO

DECRETO N9 62.5-68 ABRIL DE, 196-8

DE

1'3

PODER

"Sociedade de Obras Sociais de Nossa
Senhora de Nazaré" com sede em
Manaus, Estado do Amazonas.

DE

Concede permissão, em caráter pet'manente, à S. A. White Martins,
estabelecida 71;0 Estado de São Paulo, Capital, para funcionar aos do-

mingos e nos tettaaoe

CiViS

EXECUTIVO

e reli-

giosos.

Brasília, 19 de abril de 1968';
147Q da Independência e 80° da
República.
A.

CeSTA

E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

o Presidente da República, usando

da

atr.buição

que

lhe

confere

o

artigo 83, item II, da Constituição, e
nos têrmos do artigo "79, § 29,
Re-.
gulamentr, aprovado pelo DfJJreto nú-

do

mero 27.C-4-8, de 12 de. agôsto de 1949.

decreta:

Art. 19 Ffce .autcrfaada, em caráter
permanente, a funcionar aos domin-

gos e nos feriados civis e religiosos a

DECRETO N° 62.570
ABRIL DE 1968

DE

19 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Engenharia de Mogidas
Crueee, no Esf,adode São-Paulo,

firma S. A. White Martins, produtos
de Oxigênio fi Acet'Ieno, estabelecida
no Estado de 'São Paulo, Capital observadas as disposições legais vigentes,
sobretu do as de proteção ao trabalho
e excetuados os serviços de escritório
e observadas as demais disposicõor
legais e vigentes.
,"

O Presidente da República, usando
do), atribuição que lhe confere o
item tt, do artigo 83, da Constituição,
de acôrdo com o disposto na artigo 23;
do Decreto-lei nv 421, do' 11 de maio
de 1938, e tendo em vista o que constado Processo nv 37.743-67, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

Art. 2° O presente decreto entrará
em vigor na data da sua, puoucacão
revogadas as disposições emcontrã:

Art. 1':> Fica· autorizado o Iunclona.,
mente da Faculdade de Engenharia..
de Mogt das cruzes, no Estado de São
Paulo.

1':0.

.grasüia 19 de abril de W68;
147" da- Indepen dência e 80" -da
República.
A.

COSTA E SILVA

,Tarbas G. passarinho

Art. 29 rato Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 19 de 'abril de 19$8;
147° da Independência e 80'? da
República.
A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO NÇI 62.569
ABRIL DE 1968

DE

19

DE

Declara de utilidade publica a "SOciedade de Obras Sociais de Nossa
Senhora de Nazaré", com sede. em
Manaus, Estado do Amazonas.

DECRETO N° 62.571
ABRIL DE 1968

DE

19 DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arcígo 83, item lI, da Constituição- e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 29.336, de 1967, decreta:

Delega competencía aos Ministros ao:
Interior, Fazenda e 'Planejamento e
Coordenação Geral para declararem
prioritárias, com vistas ao desenvolvimento do Nordeste, as importações
de. equipamentos referidas no «ruço
18 da V3i n 9 3.692, de 15 de dezembro de 1959.

Artigo único. E' declarada de uulidade pública, nos têrmos do artigo
1'? da Lei ne 91, de 28 de agôsto de
1935. ccmbmado com o artigo 'L" do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517, de 2 de maio de 1961, a

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere -o artigo 83, item lI) da Constituição e
na c-o-nformidade do disposto no Decreto ne 62.460, de 25 de março de

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO
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1968, que regulamentou o Capítulo IV
do Título II do Decreto-lei no 200 de
25 de fevereiro de 1967, decreta: '
Art. 19 E' delegada competência
aos Ministros do Interior, da Fazenda
edo Planejamento e Coordenação
Geral para, em Portaria conjuntaç deolararem prioritárias, com . vistas ao
desenvolvimento do
Nordeste, para
efeito de isenção de impostos e taxas
reoera's, as importações de equipamentos na forma 'prevista no artigo
18 da Lei ne 3.692, de 15 de dezembro

§ 19 Integrarão a parte Permanente os cargos em comissão, as funções
gratificadas e os cargos necessários
ao funcionamento da Autarquia.
§ 29 A Parte
Suplementar será
constituída de cargos extintos, quando serâo suprimidos. quando vagarem.
Art. 39 O provimento dos n.rgos
vagos, constantes do Quadro .de Q:l~
trata o presente Decreto, será )1'0cessado mediante
concurso públlcc
realizado pelo Departamento Administrativo do Pessoal Civil, .saivo
de 1959.
aos. regulados pelo Capitulo
Art. 29 O presente Decreto entrará quanto.
III da Lei nv 4.881-A, de 6 de dezemem vigor na data de sua publtcaçào.
bro de 1965.
'revogadas as -dísposições em contrário.
Art. 49 Os cargos transferidos do
Brasília, 19 de abril de 1968; Quadro de Pessoal do JYJJnistério da
147Q da Independência e 80° ela Educação e cultura, bem como 05 in-tegrantes das .antdgas Part-es PermaRepública. '
nente e Especial, do Quadro de-PésA. COSTA E/SILVA
soar da Universidade Federal do -CeaFernando Rib'eim do VaI
rá continuam preenchidos pelos 'S:lUS
Hélio Bettriio
atuais ocupantes.
Ajonso A, Lima
Art. 59 A despesa com a execução
dêste Decreto, continuará a ser atenDECRETO NQ 62.572 - DE %2 DE
dida pelas dotações orçamentarras
ABRIL DE 1968
próprias da Universidade Federal do
Ceará,
Dispõe sôbre o Quadro Onico -ie PesArt. 69 Somente poderá haver proexü da Universidade Federal do
vímento de cargo do_ Quadro 'único
Ceará.
de Pessoal a que se refere o artdgo
o Presidente da República, usan2 Q, se houver saldo na conta 'corrente
do das atríbuíções que lhe confere o
da Verba de. pessoal, "saüsreítas as
demais exigências legais,
'artigo' 83, item II, da Constituição
e' tendo em vista o § 29 do artigo ElO
Art. 7Q O órgão de pessoal da
da Lei n» 4.881-A, de 6 de dezembro
Universidade apcstílará os títulos dos
de 19<65, decreta: I
funcionários abrangidos por êste J8ereto, observando, em cada caso, o
Art. 19 Fica reestruturado, na fordisposto no art. 188, da Lei número
ma dos anexos, que -constituem pa;.. te
1. 7H, de 28 de outubro de 195:::l.
integrante deste decreto, o Quadl'o
de Pessoal. da Universidade Federal
'Art. 8Q As vantagens fínanceíras
d- Ceará, aprovado pelo Decreto núdecorrentes dêsté Decreto vigorarao a
mero 50,917, de 6 de julho' de 19til,
partir de 1Q de janeiro de 1966, na
retificado pelos Decretos números
rórma do artigo 72, da Vii nc 4.381-:~:
51. 563, cc 12 de outubro de 1962,
ele 6 de dezembro de 1965.
51. 597··A, de 26 de novembro de ~962,
Art. 9° riste Decreto entrará, em
51. 767, de 1Q de março de 1963, e
vigor na data de sua publicação, re52.311, de 30 de julho de 19'63, e que
voga-das as disposições em contrário.
passa .a denominar-se Quadro 'unlco
Brasília, 22 de abril de 19G8:
de Pessoal,
14'79 da Independência e 80° da
Parágrafo único. A' reestruturação
República.
:a que se refere êste artigo é feita ern
decorrência do disposto nos artigos
A. COSTA E SILVA
6 9, 7 Q, 8°, 56 e 57, da Lei nv 4.881·-A,
Tnrso Dutra
de 6 de dezembro de 1965.

Art. 29 O Quadro único de 'Pessoal de que trataéste Decreto aons'títuí-se de Parte Permanente e "ar..
.te Suplementar.

Os anexos a que se refere o al't.1Q
foram publicados' no Diário Oficial
de 30-4 e 'retáfícados no Diário Oficial
de 6-5-68.
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DECRETO N.9 62.573 ..:ABRIL DE 1968

22

DE

DO

PODER

DE

Declara de utilidade pública a "Fundação Vidal Ramos", com sede em
Florianópolis, Bstcuic de Santa Cu.

taríaui.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo
83, item II, da Constituição e atendendo ao que consta do processo
M.J. n.c 35.504 de 1966, decreta:

Artigo único. E' declarada de uti-

lidade pública, nos têrmos do artigo
1. da Lei 9-1, de 28 de agôsto de 1935,
Q

combinado com o artigo 15' do Regtr.,

lamento aprovado pelo Decreto nú.

mero 50.511. de' 2 de maio de 1961. a

"Fundação Vidal Ramos" com sede em
Florianópolis, Estado de Santa Ca-

tarina.

Brasília; 2~ de abril de 1963:.
147.'1 da Independência e Bü.? da
República.
L

EXECUTIVO

DECRETO

N.9 62,575 ABRIL DE 1968

DE

22

DE

Declara de utilidade pública a "Fum-:
dação univerSidade de Passo Fundo", com sede em passo. Fundo,
Estado do Rio Grande dó Sul.

o Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artL
go 83, item n, da Constituição e atendendo ao qúe conste do Processo
M.J. 30.686, de 1967; decreta:
Artigo único. E' declarada de utílidadevpúblíca, nos têrmos do artigo
1.9 da Lei n.o 91, de 28 de agôsto de1935, combinado com o artigo Lo do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.v 50.517, de 2 deimaíc de 1961, a
"Fundação Universidade
de Passo
n'uncío". com sede em Passo Fundo;
Estado do Rio Grande do sul.
Brasília, 22 de abril de 1963;
147.Q da Independência e SQ,Q da
República.
A. COSTA E SILVA

1,uis Antónío da Gama e Sílva

A, COSTA. E .SILVA

Luie Antônío da Gama e Siuxi,
DECRETO N9 62.576 ABRIL DE 1968
DECRETO

N.9

62,574 1968

DE 22 DE

ABRIL DE

Revoga o DecJ'eton. 9 60,964, de 7 de
julho de 1967,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-t.
83, item II. da Constituição e aten.

dendo

ao que consta do Processo
M ,3. 30.686, de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica revogado o Decreto
n.v 60.964, de 7 de julho de 1967, que
declarou de utilidade pública, o "Consórcio Universitário Católico de Pas..
80 Fundo", com sede em Passo- F-UlL
do Estado do Rio Grande do Sul. em'
virtude de sua fusão na atual "Fun.
dacáo Uníversioads- doe PaSS-Q Fundo',
com sede na mesma Cidade e Es-tado,
Art. 2.0 mste decreto entrará em :vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contdrio.
Brasilía, 22 - de abril de 1968:
147,9 da Independência e 80.() da
República,

A.

DE 22 DE

COSTA E SILVA

Luís Antônio _da Gama e Sílva

Altera o enquadramento nas séries declasses
e classes integrantes do'
Grupo ocupacional P-17Ü'O -. Medicina Farmácia e Odontologza, do'
Quadro de pessoal do Ministério do
Exército.

O Presidente ria República usando
das atribu-ições que lhe confere
o
artigc Bâ, item 11, da Constit-uição, e
tendo em vista o disposto no Decreto-lei nc 299 de 28 de fevereiro de 1967,
e o que' consta do processo número".
10.871-67 do Departamento Adnumeta-ativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1(1 Fica alterado, na forma dos
anexos, o enquadramento dos cargos
que compõem o <"}rupo Ocupacional
P-170Q - Medicina, Farmácia eOdontología (Anexo 1 da Lei nc 3.780: de
12 de julho de 1960), do Quadro de
Pessoal ~ Parte permanente do Ministério do Exército, bem como a re-.
Iacâo nominal dos respectivos oeupanteso
Parágrafo único. O "disposto neste'
artigo abrangs a situação dos tuncíonártos incluídos no referido oueoro
de Pessoal, nas céríes de classes e
classes singulares pertencentes ao

ATOS

DO

PODER

Grupo' Ocupacional P-1700. pelo De"
ereto n.c 53.252. de 13 de dezembro de
1963, bem assim a dos nomeaãos. ou
readaptados, para cargos das mesmas
séries de classes .e classes .a.ctes da
vigência, do Decreto-lei n." 299 de 28
de fevereiro de 1967.
Art. 25' A modificação de. enquadramento a que se refere o artigo 19
vigora a partir de 28 de fevereiro de
1967. cabendo ao órgão de
pessoa]
competente. apostilar os títulos. dos
servidores abrangidos por êste decreto.
Art. 39 A despesa decorrente da
execução do 'disposto "neste decreto
será atendida pelas dotações orçamentárias próprias distribuídas ao Ministério . do Exéroíto ,
Art. 4.9 zste Decreto entrara em

Vl-

gor na data de sua pubücacào, revogadas vas disposições emvcontrário .
Brasília, 22 de' abril de 1968;
147.9 da Independência e 805' da
República.
A.

COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavw'es

Os anexos a que se refere o. artigo
19 foram publicados no Diário oucial de 25-4-68.
DECRETO N9 62.577 ABRIL DE 1968
Transfere junções

DE

22

DE'

gratijicadas

O Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o ar,...
tigo 83, item II, da, Constituição e'
tendo em vista o disposto no artigo
"11, item H, do Decreto nv 61.386, de
19 de setembro de 1967, decreta:
Art. 19. Ficam transferidas para
o Quádro do Pessoal - Parte Permanente do Ministério das Minas' e
Energia as seguintes funções gratificadas da Contadoria Seccional junto ao Ministério das Minas e zner~a: pertencentes ao Quadro / do Pessoal ,--- Parte Permanente do Ministério da' Fazenda:
1 Contador Seccional, símbolo 2-F.
1 Encarregado da 'rurma., de
Créditos e· Empenhos, símbolo 5-F.
1 - Encarregado da Turma de Escrituração. símbolo 5-F.

63

ExECUTIVO

1 Encarregado da Turma de
Serviços Auxiliares, símbolo 15-F.
Art. 29. No .exercícío de 1968 as
despesas correspondentes às funções
a que -se refere o artigo I'?, serão
custeada-s pela dotação própria doMíntstér'ío da Fazenda.
Art. 3\'. :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em00ntrário.
Brasília, 22 de abril de 1968; HelQ'
da Independência e 80\' da República.
A. COSTA E SILVA
Fernando Ribeiro do vez
José Costa Cavalcanti
DECRETO N9 62.578 ABRIL DE 1968

DE

22

DE

Altera o enquadramento do pessoal'
da extinta Comissiio do Lm-pôetoSindical.
O Presidente da '-República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição ~
tendo em vista o disposto na Lei
n- 3.780, de 12 de julho de 1960, e
o que consta tio processo nv 98, de
1968,' do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1(). Fica incluído no' enquadramento das funções e empregos da
antiga Comissão do Impôsto Slndícal aprovado pelo Decreto nv 60.790,
de 1.9 de junho de 1967, um cargo
de Escriturário, AF.202.8.A,decorrente da classtficaçâo de uma fun-_
cão de Escrevente Datilógrafo referência
"21".
daquela
Comissão,
ocupada em 30 de junho de 1960 pelo
ex-servidor Alvaro Nunes falectdo
em 27 de janeiro de 1961. .

Parágrafo único. O disposto neste
artigo vigora a partir de 19 de julho de 1960 (art. 88 da Lei nc 3.780,
de 12 de julho de 1960) .
Art. 29. O cargo de Escriturário,

classe A, nível 8, de que trata o artigo- anterior, vago em virtude dofalecimento de Alvaro -Nunes. é considerado suprimido, nos,' têrmos do
artigo 17. § 2", da Lei nv 3.'780, de
12 de julho de 1960, a partir de V"
de janeiro de 1965, em face do disposto nos artigos 28 e 29 da Lei número 4.58-9, de 11 de dezembro. de.

1964.

.
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39, As despesas com, a exedêste Decreto. serão atendidas
dotações orçamentárias próna conformidade do disposto

no artigo 79 da Lei nc 3.780, de 12
de julho de i960 ..

Art. 4
ãste Decreto entral'áern
yigo'r na data de sua publicação, revogadas .as disposições em 'contráQ

•

rio.
Brasília, 2,2 de abril de 1968; 1470
da Independência e &l}0 da República.
.
.
A. GOSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N9 62.579 ABRIL DE 1968
Transfere

junções

DE

22

DE

gratificadas.

O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vist~ o disposto no .arbigo
11, item H, do Decreto nv. 61.386, de
19 de setembro . de 1967, decreta:
Art, 19. Ficam transferidas para
o Quadro do Pessoal - Parte Permanente do Ministério do Trabalho'
e Previdência Social as seguín tes
funções gfratifícadas da- Contadoria
Seccional junto ao Ministério do
Trabalho e Previdência Social, pertencentes fLoQuadru do Pessoal Parte Permanente do Ministério da
Fazenda:
1 - - Contador Seccional, símbolo
2-F.
1 Chefe de Turma de Créditos
€ Empenhos, símbolo 5-:-F,
1 Chefe de Turma de Escrituração,simbolo' 5-F,
1 - Chefe da Turma de Serviços
Auxiliares, símbolo 16-F,
Art. 29. No exercício de 1968 .as
despesas correspondentes às funções
a que se refere o artigo 19, serão
custeadas pela dotação própria do
Minístérto da Fazenda.
Art. 3Q • ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2-2 de abril de 1968'1l17'?
da Independência e 809 da -'República.
A. COSTA E SILVA
Fernando Ribeiro do Val
Jarbas G. Passarinho

EXECUTIVO

DECRETO N9 62.580 - - DE 2,2 DE
ABRIL

Transfere

DE, 1968

funções

gratificadas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item TI, da Constituição. e
tendo em vista o - disposto no artigo
11, item rr, do Decreto n.c 61.386~ de
19 de -setembro de 19-67, decreta:
Art. 1'?'. Ficam transferidas para
o Quadro do Pessoal - Parte Permanente do Minístébío' da Educação
e Cultura as seguintes funções gratificadas da contadoria Seccional
junto ao Ministério da Educação e
Cultura, pertencentes ao Quadro do
Pessoal - Parte Permanente .do "Ministério da Fazenda:
"
1 Conta-dor Seccional, ~ símbolo
2-F.
.
1 - Chefe de Turma de Créditos
e Empenhos, símbolo 5-F.
1 Chefe da Turma de Escrituração, símbolo 5-F.
1 Chefe da Turma de Serviços
Auxiliares, símbolo 16-F.
Art. 29. No exercícío de 1968 as
despesas conesponaentes às funções
a que se refere o artigo l Q, serão
custeadas pela dotação própria do
Ministério da, ,Fazenda.
Art. 3Q • -Ê:ste Decreto entrará em
vigor' na data de sua publicação, re--,
voga das as disposições em contrário,
Brasília, 2,2 de "abril de 1'968; 147~
da Independência e 8'0° da República.
A.

COSTA

Fernando

rar-o

E

SILVA

~ipeiro

do Val

Dutra

DECRETO N° 62, 58í ABRIL

Transfere

DE 22 DE

DE 1968

[unçôee çratiticaâae.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo- 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
11, item II,- do Decreto nv 61.386, de
19" .de setembro de 196'1, decreta:
Art. I". Ficam transferldaa vpara
o Quadro do Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Justiça as
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seguintes

funções gratificadas da
Contadoria Seccional - junto ao Departamento .de Polícia Federal, pertencentes ao Quadro do Pessoal
Parte Permanente do Ministério da
Fazenda:
1
Contador Seccional, símbolo
2-F

1
Encarregado da Turma, de
Créd'itos e Empenhos símbolo 5~F:
1 Encarregado da Turma de
Escrituração, símbolo 5-E,
1 Encarregado da Turma de'
Serviços Auxiliares, símbolo 16-F.
Art. 2º, No exercício de 1968 as
despesas correspondentes às funções
a que se refere o artigo 19 serão
custeadas pela dotação própria do
Ministério -da Fazenda.
Ar-t. 3
:Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'8---:
vogadas as disposições em centrário.
Q

•

"Brasília, 22 de abril de 1968; 1479
da Independência e &09 da República,
A: COSTA

E.

SILVA

Luis Antônio da Gama e

silva

Fernando Ribeiro do Val

DECRETO Nº 62.582 ABRIL DE- 1968

DE

22

DE

Transfere função gratificada

_ O Presidente da RepúbIlca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item" lI. da Constituição e
tendo em vista, o. disposto no, artigo
11, item lI, do Decreto n.c 61.386. de
,19 de setembro de 1967, decretá:
Art. 1º _Fica transferida 'para o
Quadro do -Pessoal. , - Parte -Perma,
nente. do .Mínístérío da Justiça a Iun,
çâo gratificada, símbolo 3-F, de Con,
tador seccional junto ao Departamento de Imprensa Nacional, pertencente" ao Quadro' do Pessoal ...:.... 'Parte
Permanente d'o Ministério da Fazenda.
Art. 29 No exercício de 1968 as
despesas correspondentes às funções
a que se refere'o artigo 1°, serão
custeadas pela dotação
própria do
Ministério da Fazenda.

Art. 39 f:st e Decreto entrará em
vigor na 'data de sua publicação,' revogadas as disposições em contrário
Brasília, 22 de abril de 1968;
147° da Independência e 80º da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva
Fernando Ribeiro do Val

DECRETO N9 62.583 -

ABRIL

DE

DE

22· DE

1968

Transfere funções gratificadas
O Presidente da República, usa-ndo
da atribuição que lhe confere 0- .artígo 83, item Il, da Corístituíçâo e teu..
do em vista o disposto 'no artigo 11,
Item rr, do Decreto nv 61. 386, de 19
de setembro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam transferidas para o
Quadro- do Pessoal ..:..... Parte - Permanente do Ministério da Justiça, as segumtes runções gratificadas- da Contadoria Beccíonal junto ao Ministério
da' Justiça, pertencentes ao Quadto do
Pessoal - Parte· Permanente do Ministério da Fazenda:
1 ----, Contador Seccional símbolo â-B'.
1 - onere da Turma de Créditos e
empenhos, símbolo 5-F,
1 - Chefe da Turma, de Escrituração, símbolo 5-F
1 ----, Chefe .da Turma de serviços
Auxiliares, símbolo 16'-F
, Art.. 29 No .exercícío de 1968 as des,
pesas correspondentes: às funções, a
que se refere o artigo 1.9 serão custe-adas pela dotação .própria do Ministério da Fazenda.
Art. 39 reste decreto 'entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
"Brasília, 22 de abril de 1~68;
1479 da Independência e 809 da
República.

A. OOSTA E SILVA

Luís Antonio da Gama e Silva
Fernando Ribeiro do .Val

DECRETO N9 62.584 --,.
ABRIL DE 1968

DE

23

DE

Dispõe sóbre o aproveitamento do
pessoal da Facuuiaâe. de Filosofia e
Letras da Universidade Federal de
Juiz de Fora.

O Presldenta .da Repúblíca.c.usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tígo 83. item n da Constituição, e
tenoo . .em vIsta'· o díspôsto no artigo
56 da Lei no 3.780, de 12 'de julho.rde
1960 e Lei n~-5~060. .de 1.de jutnoue

1966, decreta:
ArL 19 Fica" retificado -o Decreto

nc -60.986-; de 11 de" julho de 1967, que

aprovou o Quadro trnico . de Pessoal'
da Universidade Federal da. Juiz de
Fora, a fim .de dncluír cargos destinados ao aprcveítamento do pessoal da
Faculdade 'de zttosona e Letras, constante da relação anexa, que faz .parte integrante dêste decreto. em cumprimento ao disposto no artigo. 39_da
Lei nc 5.060, de 1 de julho de 1966.
Art. 29 O aproveitamento' a que se
rerefe o artigo anterior retroage a 5
de julho de 1966, data da vigência do
mencionado diploma, "legal.
.
Art. 39 São também criados 1 (um)
cargo de Diretor da Faculdade de
Filosotía é Letras, símbolo 5-C, e 1
(uma) runcão gratificada de Chefe
de Secretaria, símbolo 2-F.
Art. 49 O órgão de 'pessoal-da Uni.:.
verstdada apostílará Os titulos dos
funcionários' abrangidos por êsta decreto,observando, em cada caso, o
disposto no artigo 188 da Lei nv 1. 711-;
de 28 de' outubro. de 1952.
Art. 59 1!:ste'decreto entrará em vlgotna data de sua publicaçâo.. revogadas as disposições em contrário.

B.oosilia 23 de abril de .1968;
.da Independência e 809 da
RepÚblica.
147 9

,A. COST,\ E Sn.VA

Tarso Dutra

A rajacão-nommai a que seIetere
o art. 19,foi publicada no D.iá7io Ojicuü de 25-4 e retsrícado no, de s-e-as.

~mn;'Q

N9 :62.5-8,5

DE

23 .'DE

ABRIL DE, 1968

Dispõe sõbre. 'gtatificaçiio (LOS memoros
do conseino Dé?iberàtivp" da SU1J~';'
ritttetuiênciá do D,esenvolVin:tentO da'
Região Centro-oeste (SUDECO),.

o

Presidente da -República, no uso

<lasattibUiçõeS.'que'lheconifere'o

ar-o

tigo. s:i, item U. da

g~tituição e

ten-

do-em- vista o que -dispãeb 'patágrà;-.<!

fo único do artigo. õv-da' 'Lei nv 5.365,
de 19 de dezembro de 1957. bem corno
O ar-tigo/36do roecreto.jetncat; de'21
de dezembro de- 1966,' decreba:..
Al't. 19 Fica ~ estabelecida em '40%
do valor atribuídoao nível-I, nos .têr..,..
mos do Oecretc-âeí nc 81, de 2-1,cie
dezembro de '1966, a gratificaçáo dos
membros do COnselho Deliberativo daSuperintendência do Desenvolvimento
da, Região Centro-Oeste 'C&U1DEÇ0?:
por sessão à" que comparecerem.inão
excedendo deiquatro, por mês; o tnúmeto de sessões.
Art. 29 ::&;teDecreto entrará' eiq
vigor na data da publicação; revoga;
das' as disposições em 'contrário.
Brasília, 23' de abril' de, 1968;
1479 da Independência e '809 da
República.
A. COSTA E SU;VA
Afonso A.' Lima

DECRETO N9 62,586....,..
ABRn. DE '1968

DE

23.

JE

Coneeâe reconhecimento a Cursos doa
Faculdade que indica:

O "Presidente da.·.R~pÚbI1Ca, usandn
da 'atribuição que Ihei.confere-. o .er-,
tfgc 83; 'item, I'I, 'd.a'Cons~itl.1içã(),,:'d.~'
ac~r<:lo·. com o. "artigo' 14.- da'; Leí )lil-:;
mero 4. 024. d~20,. de dezembrocue
1961: e t~ndo em' vista o qtie::(',órts~
do, fr.0cessQ nc. 7.862-,67. do MiniStérló
da, 'Educação' e cuttura, "débtéta,: '
Art .. 19- Fica cOllceQ,ido, reconhecí-,
menta aos Cursos-de' História' e' de
Matemática, vmínístrados: pela "-FactUdade de Filosofia,.-, Ciências e Letras
de Sâo Leopoldo, ,no Estado do Rio'
Grande, do Sul.
Art. 29 ~ste Decretórentrarà em
vigor na' data de sua publicação.
Brasília, 23, de ,abril , de' 1968':
da Independência e 80i;! "aa
República.
A. COSTA 'J!: Sn.YA

1479

Tarso Dutra
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DElORlETO N.'6.:L587
ABRIL,' DE, 19-68:

:DE" ~3 DE

Ccnceâe à 'sociedade ,Gruppo· ltuius-:
tríe Elettro Meccaniche Per l-m»
pianti, All'>Estero Gie - S. P. Ao
autorização para continuar 'a'tun...;.
cismar na 'República do Brasil.

o Presidente da República" usando
da. ateíbuíçâo que lhe confere o artigo83, item II,da Constituição, e
nos' têrmos do Decreto-lei vn.a 2.627,
de 26 devsetembro de 1940. decretar
Artigo único. E' concedida à sociedade GrU:pP{)
rndustríe Elettro
Méccaníche Per Impianti. Ali' Estero Gie - S.P.A. com sede na cidade de Milão, "Itálía, autorizada a
runctonar através do" Decreto número 44.179, de 28 de' julho üe 1958,
autorização para continuar a funcionar na República do Brasil "com as
alterações estatutárias apresentadas,
dentre as quais se, 'destaca a, prorrogação do prazo de duração social, até
SI de dezembro de 1980, consoante
deliberações adotadas em assemnretas
gerais de 'acionistas, realizadas' a, , 12
de maio de. 1958, 2 .de fevereiro de
1959, 23 de fevereiro de 1959, 18 de
maio .de 1959, 11 de abril, de, 1960,- 17
de abrbl de 19B1,: 30 de abril,.de,,1962;
23 de abril de 1963 e 9 de maio de
1963, medante as cláusulas que a êste
acompanham', assinadas pelo Ministro
de-Estado da Indústria eüo oomercío,
obrigando-se a mesma sociedade, a
.cump;ririhtegral~ente , as . leis e reg'ülamentos' em. vigor" ou que. venham
a vigorar,sôbre o-objeto- da presente
autorfzação.

Brasília.. 23 de abril' -de 1968'
1479 ' da Independêncía e. '809 dá
República.
A.

OoS'Í'À E. SILVA

Edmuiuio de ,-Macedo Soares

DECRETO N'?' 62.588 ABRIL. DE. 1968

DE, '24-' DE

Autoriza funcionamento de curso na
Faculdade de .Fíioeofía, CiêncIa.s,e
Letrae-ae .Mogi: çlas. crueee,

O Presidente. da República, ... usando
da atribuição que lhe ronfereó -ar tígc
83,' item lI, da Constítutcâoeõe acór-.
do com o disposto no artigo, 23 do

Decreto-Ieí n"; 421; ~ de· l1:'de maio ce
193.8" decreta:
Art; IQ Fica autorizado' o funcionamento de Curso de OríentaçâoEducacíonaí, q,aFaculd.aae·: de j'noscna,
Ciências: e Letras de lvlogi:,dasCruzes, . Estado de São Paulo.
Art. âv este Decreto entrará 'em
vigor nad~ta' da sua pubhcaçào.
Brasilia, 24 de abril de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E Sn.VA

Tarso Dutra

DECRETON9 62..589 ABRil. DE 1968

DE .l~ DE.

Declara de utilidade pública a "Santa
Casa de Misericórdia de Mirassol'\
com sede em Mirassol, Estado' 'de
sao Paulo.

O Presidente da; .Bepúblíca; usando
da atribuição que lhe confere o ar-.
tigo 83, item lI, da Constítuíçáo. e
atendendo ao que' consta do· processo.
M.~. 19.269, de 1~64, decreta:
Artigo único. E' declarada' -de uülidap.epública, nos rtêrmos do art.,19
da Lei no 91, de 28 deagôsto de 1935,
combinado:' com o art. 19' do RegUlamente aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de maio de 1961;,'3/
"Santa Casa de Misericórdia. de Mi.....
rassol", com sede em -Mírassol, Esta-do de São Paulo.
Brasília, 24 de abril .de 1968;.
1479 da Independência e 809 da
Republíca,
A -Ó; COSTA E SIi:VA
LUís Antonio da Gama e Silva

DECRETO N,?,'62.590 ....;.;..
ABRil. DE '1968

DE"24"DÉJ

'

Declara-uie "utilidadf} ,pública ,a' "associaça~" dos, ,Fu 1tcionário$ " "M :uni ct "",:,:
páiS de Pôrtc Alegre" com .sedcem
Pôrto 'Alegre;' Estado 'do Rió 'Grànd~
do Sul..

0.. 'Presidente, .da- República;' :usa~do
da atribuição 'quevlhe : contere (f .artigo 83, item lI, da Constituição e'
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atendendo ao que consta do, Processo
M'.J . .51.366, de 1968, decreta:
Arbígo cuníco, E' declarada de uti-

lidade' pública, nos têrmos do artigo
2° "in fine" da Lei nv 91, de 28 de
agôsto de 1935, combinado com o' artigo 19 "in fine' do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517', de 2 de
maio de 1961; a4Bsociaçãa dos FUn-danarias Munícípaís de Pôrto Alegre,
com sede em Pôrto Alegre, Estado do
Rk Grande do Sul.
Brasilta, 24 de abril de 1968,
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E dILVA
Luís, Antonio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.591 ABRIL DE 196'8

DE 24 DE

Declara de utilidq,de pública a "Associação' Educadora São Fromcieco
de Assis' com sede em São Luiz,
Estado do Maranhão.
O' Presidente da República, usande da atrtbuíçâo que lhe' confere o
artigo 83, .ttem n, da Constituição' e
atendendo ao que consta do -prceesso
:M.J. 3.408 de 1968, decreta:
Artigo único. E' 'declarada de utd.ltdade pública, .nos têrmos doi artigo
I'?, da Lei nc 91; de 28 de, agôsto de
1935, combinadocotrt o artigo 1 'do
Regulament<? aprovado pelo' -Decreto
no 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Associação Educadora São Francisco
de, .êssís" com sede em "São LUís, Estado do Maranhão. .
ç

Brasília, 24 de abril de 1968;
147'? da Independência e 80'? da'
República.
A.

COSTA E BILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO

:N9

62.593 -

DECRETO N.9' 152.592-':":'ABRIL DE 1968

DE"21l:D~'

Abre à Preeiâencia: da República' o"crédito suplementar:de Ncr$ 4.000.000,00
para retorço de dotação. orçaanenmr.ía.
'

o Presidente da República, .usandc
da atribuiçao que lhe confere o artigo
83. item, lI, da ocnstítutcão é da autorização contida no artigo t't; da Lei
nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967;
decreta:
Art. 1'? Fica aberto à Presidência
da Republica o crédito suplementar de
NCl'$ 4.000.000,00 .tquatro .mílhôes .'de
cruzeiros novos). destinado.a, retôrço
de dotação or.çamentária ,consignada
no vigente orçamento ao' subanexo
5'.OLOO, a saber:
5-.01.00 - presidência da República
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1. O.O - Investimentos
4.1.1.0 - Obras Públicas '•... ' NCr$
4.000.000,00
Att. 2'? As despesas decorrentes da
execução do presente Decretoserâ{)
atendidas mediante' contenção de igual
quantia, deduzida de dotação orçamen.tárta consignada ao mesmo suhanexo
sob a seguinte classificação:
5.01.08.02 - . Coordenação do De-:
senvolvtmentc de Brasilia
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1. O.O - Investimentos"
4.1.1. O ....:.... Obras Públicas
Art. 39. :i!:ste Decreto ,'entrará em
vigor na data de, sua puuicaçâo,
Brasília, 24 de abril' de .1968:
147'? da' Independência e 80,?· da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Fernando Ribeiro ',do -Val'
Hélio BeUráa

DE ,24 DE, ABRIL· DE 1968

Fixa,.(1:.'~istribuiçã() .em cada Arma e em cadapõstO, das .twnçõec gerais
otWtaZS do Exérczto, a viporar. a partir de 25 de, abril, de. 1968.

dos

O, ~esidente da República, usando da atribuição que lhe confere ',0
art. 83, ítem lI, da Conetituíção. e tendo em vista o § 19 do art.' 36 'da Lei
nc 4.448, de 29 de outubro de 1964, decreta:
. . .~rt.,l'?' São os efetivos globais das Armas atualmente 'em vigor, 'dÍ9-:
-tríbuâdos em cada Arma e em cada pôsto pelas funções gerais i(CEMG te
QSG>!.. e-pelas funções privativas 'da seguinte forma:

Pôsto

Armas

Funções

Funções Gerais

Privativas

(QEMA e QSGl

Efetivo
previsto por
Pâsto

Infantaria
~1
97
Cavalaria
29
38
3~O
Ca)
22
Artilharia
86
Engenharia
18
9
Infantaria
95
219
Ten cei
Cavalaria
~2
12~
665
Cb)
72
Artdlbaría
75
Engenharia
38 (e)
2~9
Infantaria
2~7
M,ajor
1. 3~5
Cavalaria
95
115
Cd)
322
Artilharia
148
w
Engenharia
1~8
21
552
3~5
Infantaria
Cavalaria
237
152
'1J
Capitão
378
Artilharia
281
2.3~5
g
278
Engenharia
~1
l:I
32 (e)
Comunicações
Ma teria] Bélico
~9
520
.ifantaria
i83
Cavalaria
19 Tenente
276
1~7
1.~63
Artilharia
126
Engenharia
87
Comunicações
12~
~_'_
Material. Bélico
58
Infantaria
27
Cavalaria
29 Tenente
Variável
59
Artilharia
(Lei n92.391, de
19
Engenharia
7
'de
janeiro
de 1955)
18
Comunicações
18
Material Bélico
OBSERVACõES:
a) Há seis (6), funções privativas de Comunicações que pedem ser' exercidas por oficiais da Arma de Comunicações, não numerados, oriundos -das demais Armas;
b) Há dezessete (17) funções 'privativas de Comunicações que podem ser exercidas por oficiais da Arma de Comunicações .não numerados, oriundos das demais Armas;
c) Deixaram ue ser computadas nove
(9) funções privativas -de Tenente-Coronel de Engenharia que podem ser
exercidas por <oficiais-do QEM-ENG, não numerados;
à) Há trinta e três (33) funções 'privativas de Comunicações que podem ser exercidas por oficiais da Anna de Comu- :I5
meações. não numeradas, oriundos das demais Armas;
e) Deixaram de ser computadas quarenta e oito (48) funções privativas de Comunicações que podem ser exercidas
po-r oficiais de Comünicações, não numerados, oriundos das demais Armas,
Coronel

~
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Art. 2Q :toste Decrete- el1trará.,em vlgor a partir de 24 de,abril de 1963.
Brasília; 24 de abril de 1968; 1479 da Independência e: 809 da República.
A. CoSTA E: SILVA.

Aúrelio de Lyra Tavares

DECRETO N8. 62.594 ABRIL DE 1968

DE

24

DE

Cria o grUpo ele Jraqálho para 63tUdar, ,propore indicar as rrz-edidas
-neceesaruu à retormuuiçõo da política nacional da. vzÜvinzc1J,ltuTa.

o Presidente da República, .nc ,U80

das atrfbuíçôes que jne são -onrcndes
pelo .A:~tigo 83, item 11, da Constituícão, .zíecreta r
Art. 1Q: Fica' -instituido no Mmistério
da .Agrtcultura O' Grupo de".TmiJalho
para estudar, a Ractonalízaçac la Vt-

tívínícultura '- GERVIT destinado a

propor e- acompanhar' a 'implantação
da nova política nacional da. vitivintcultura,
Art. 29 O GERVIT coordenará e
indicará medidas parainenl.d~ia da
matéria-prima, das prátícas culturats
e enológtcas da tecnificação oe produtos e outros requísítos 'já' producac
vítdvírnoola, e dos assuntos dp.,cJ.'edito
e, ttnaacíamento.: respeitada a, p~lít1
ca creditícia e financeira da rrníãc.
Art.., 311 O Grupo será .Integr'ado ·pvr
representantes das seguintes' entidades:
Mtnístérto da Agricultura
Mintstérfo do Planejamento e ccor-,
danação Geral
Ministério da Indústria e do Comércio
§ 19 0, Grupo trabalhará-em estretta; colaboração com a .eecreeanc ãa
Agricultura dos Estados produtores,
notadamente a do Rio Grande do
Sul, e .com representantes dos vttlcutteces e dos vínícultores ,
§ 29 Ac(X)'ordenação, dos, trabalhos do
GERVI'l' cabe ao Secretário-Geral do
Ministério da Agricultura, :Iue será
substituído, nos "seus ímpedimentes
eventuaíà, pelo' Díretcr-Geral 0.0 F:.:;.-

crttonc Central, de Planejamento e
Contrôle do .,Iv+i:q.istério da Agricultura.
Art. 49'O'.GERVIT, utüíaará para
sua assessoria "permanente. o' Instituto
de Fermentação . do Ministério da
Agrtcujtura.
'
Art. 59 Dentro
de 90 rnoventa)
dias o GERVITapresentara ao Mínís-.
téno da Agricultura" as recomendações para." a rerormuiaeão 'ia pouttca
nacional 'da vítívínícuttnra, inclusive
quanto ao' estabelecimento ae tncentivOs'·creditlctos 'pára sua. execução.
Art. ,69 'Este Decreto entrará em vigor na data de sua' publicação, revogadas, as disposições em, contrário.
Brasílía, 24 de abril de 1968;
1479 da Independência
e 809 da
RepÚblica.
A. COSTA E ,Sn.VA .

Raym'1ln'r:lo BrunO' Marussig
Edmundo, de Macedo Soares
Helio' neurao

DECRETO NQ 62.595

DE 24 DE

ABRIL DE 1008

Altera u.pomposiçllo·tta Comissão Executiva - do 'Plano., de Recuperação
~conômico~Rural' da Lavoura Cacaueira "CEPLAC" e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 83, ítem . fI, da Constituição e
tendo em vista 0, disposto no Decreto
nv 40~ 987,. de '20 de fevereiro de 1957,
decreta:
'
Art. 19 A Comissão Executiva do
Plano- de Recuperação mconõmico-nuraãda, Lavoura Caeaueira "CEPLAC"
de que trata o artigo 49 do Decreto

A'XOs

DO

PODER

nc 40.987, de 20 de fevereiro 'de 1957,

com 'e redação 'diida

'~éIdbeétetó:<nú,"

mero 52.190" de 28 de junho de 1003,
passa 'a ser integrada também por um
representante' do Banco, Central do
Brasil e, outro, do Govêrno do Estado
do' Espírito 'santo, .sendo excluída ,do
> COlegiado"~' :representação da comts..
são 'de Financíamento da produção"
'§, ,1'? ,l{ desígnação dos membros da
Comissão Executiva é dos .respectivos
?~pl~ntes será, feita, por decreto do
Poder Executivo .
.§2Q , Bem ,prejuízo das .runções.i.do
vrce-Presídente do, réferido,~I-egi~dO;
de"que ~rata ,<.) ,,29 ,do ,artigo2 Q , do
Re~la:mento., Geral baixado pelo D~":
creto nv _41.,~43, .de 3 de abril de 1957,
o ~inistro .da Fazenda poderá índícar
para. as reuniões çla comissão. Executiva, nas, suas ausências, um seu reoresentante., que terá direito avvoto.
§ 39" As decisões. 'da, Comissão- :Exe·
cutíva de que trata êste Decreto, serão
tornadas com a,presenç,a de, no mínimo, sete de: seU?.integr~ntesJ ai in
.ê

11

ExE€UTIVQ

ctuído, 'com drretto a voto, o gecre..
tário~Getal' dâ': CEPLAC;
cuja pre ..
sença às reuniões é obrlgatôria.
A-rL,2Q:, O 'valor' capital da propriedade ou conjunto de propriedades 40
éacauícultor. para efeito dos -nnenéíamentog concedídos :pelo"Plano de
aecuperaçãozconõrmco-auret. c1a-Lavoura Cacaueira, de que trata. o' artigo 26 do' Decreto nv 539,"dê 2~ 'de
janeiro de 19'62, bem comoas garantías e prazo 'para '~s ~pr,éstinÍ()s:-'-es
pecífícos de tratos' curturars d.as lavouras de cacau, serão fixados por
deliberação da' COínLssá?Executiva: cítá;da no artigo 1º -ocstemecretc:
Art. 3Q flste pecreto entrará .em. ,~i.
g-orna data de .sua cpublícaçâo.vrevogadas as disposições. em' contrário:".
Brasília, 24 .de abril de, ~9,6,S;
1479 da, Independêncra.. e SOº: -ida
República.
A" COSTA E SILVA

Fernando Ribeiro d,o Val
Raymundo,Bruno Marussig

'DÉCRETO'NQ'62.596' -'DE 24

DE

~BR:q.

DE

19fi8'

Dtspõe sôbre a execução do resultado. da, sétima sér~e,"a1iilaldetieçocíaçôes
para a tcrmaçac da Zona de Livre Comércio 'instituídCJ, :pelo' Tratado
de Montev-idêu.
'

O" presidente,' 'da, R.epÚbÚca, consíderandóuue o 7'ratae:to de MohteYi~é4,
firmado em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional
pelo, Decreto Legtslativo nvã, de, 3 de fevereiro de 19,61 1 .determína. O estabelecímerrto entre seus membros de uma Zona de Livre Comércio, .~s~
instituída' gradualmente 'no praz'o., de 12 anos, por meio de NegOCiações"
anuais; .
.
'c"6nsiderandO que o, Ar~i~o, ·6º do Tratado de Montevidéu, estabelece
que Os resultados, das Negociações devem'entl'ar'emvigor no território
de cada Estado_membro no dia_19 de -janetro 'do ano. subseqüente ao' das
~~eg'ociaçõ:e~;'
'
Considerando,que os 'Plenipotenciários dos Esta~os':membros firmaram,
p,ct cidacrede Montevidéu, em 18 de dezembro de 1967, a At~ de Negociações
do vir' Período de Sessões Qrc;finárias da Conferência das Partes Contratentes "do Tr~tadp ,de Montevidéu, na' qual se ercon#atii ,regiStrados' OH
~esJl~'t~q.q~(· ,das' Ne~ociações; ,~ec~e~a-:
'~r't~ "1Q::'A;'p.-a:rtir"d~·l9:déJaneiro d~: '1968,'''a, '~,p()t~âÇãO"'d6S 'prod,ritQ:s
"oHglnãriOs :da' (':Argentina~ BoüVia;' Chile, "coiÔmblá, . 'E<luacior; MéxÜú>
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Paraguai, Peru•..Uruguai e _Venezuela, espectfícados na L~sta Nacíonal . dI.
Brasü ,JLNB). a118Xa, 'a .~.st,e_dec:reto. estará sujeita aos gravames nela
indicados, .
.Parágrafo .úníco.' O tratamento estabelecido na Lista- .Nacíonal .do
Br,asH.<éde aplicaçãoexcll;lsiva. aos produtos originários dos Estadosmembros da Associação Latino-Americana' de Livre comércto.cmenctonadcs
neste artigo, não sendo extensível a terceiros países por aplicação da
cláusula da nação mais favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 29' A partir -de 1~ de j~ll€~irà de 1968,' as importações dós 'produtos
originários da Botívía, Equador _e .Paraguaí -discriminados nas .ànexas Iíatas
especíaís .11~Ó extensivas, de concessões', outorgartastpelo Brasil a estes três
países, de 'conformidade com as ResO!uções ns. 12 (I), 3& .Hf) e 217 (VID
da Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, fícam ,
isentas dos seguintes .gravames:
a) Díreítoa-aduaneíros ;
b) Taxa de melhoramento de Portos.
Art. 39 A :part,ir-de19 de janeiro de, 1968; as importações dos produtos
originários do Uruguai, dlscrrmínados na anexa üsta especial não extensiva
outorgada pelo Brasil '~ êste pais de "conformidade com as _Resoluções
M. 204 (CM-II/IV-E) -e 212 (VII) da Conferência das partes Contratantes
do -Tratadc de Montevidéu, ficam sujeitas ao, tratamento especificado na
lista especial não extensiva a .que. se refere este arttgo.
Art. 49 Está incorporada na' List~ 'Nacional do Brasil (loNB> que
acompanha.. o presente decreto., a redução de 20%' (vinte por' cento') previst <I
no parágrafo' único do art. 19 do Decreto-lei nv 169, de 14 de fevereiro
de i967, mantida no art. 2ó do-Decreto-Ieí n(!264, de'28 de fevereiro de
1967, a qual é aplícadavsôbre 'asaLiquotas" convenctonaig das mercadoria>
negociadas na ALALC' .....:..' Asecciaçân Latino-Americana de Livre Comércio
~ cessando,' em conseqüêncta.vcs-efeítoajto .parágrafo cúnico do, art.'.1 9 ,
do art:29 ",in fine", respectivamente, dos decretos-l~is mencionados"
Art. 5QÉstá -ígualmente incorporado na Lista Nacional do Brasil
{LNB)'qlle .acompanha o presente vdecreto, o .acréscimo.- de'5% .tcínco P.D1
centoj vvad vvalorem" na alíquota. do ímpôsto de' impo~taçáo nos têrmos
da-alínea II de-parágrafo único do art. 19 do-Decreto.jeí n" 333, de 1,2 de
outubro de 1967 _
'
Art·.; 6Ç1.. O Ministério da Fazenda; atrav~'do Conselho de Politic3
Aduaneira e demais. repartições competentes, determinara 'as providências
necessárias ao cumprímentoidêsta decreto',
Art. 7°' O -presente-decreto entrará em vigor a 19 de janeiro de 19'68,
ficando revogadas ás disposições em contrúrto.
Brasília, em 24 de abril de .1968. - 1479 ,da Independência e80Q da
República. .
A;

COsTA'ESn.VI:t.

Jose. de, M.agalhÇte.~ ·PÚJ;W.

Fernando Ribeiro do VaI

'o .anexo -a- -que 'Se-relere' o- :'art·~·, lI? foi publicado -: no : DiárioOjiéial de
:20.. .e-es <Sl;lplementbt,

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N9 62.597
ABRll. llE

·DE 24,DE.

1968

Retifica o artigoI9 .ao Decreto' n~
1.743, âe 30· de novembro de 1962.

9 Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o ',arti.go
83, item lI, da Constituição e nos
têrmos. do Decreto-lei nc 227, de ,28 de
fevereiro .de ' 1967. alterado .pelo Decretc-Ieí n 9318,' de 14 de março de
1967 <código de Mineração), decreta:
Art. 19. Fica rctít'cado o artigo prtmetro (19) do decreto "número hum
mil setecentos e quarenta e três
(1743), de trinta (3D) de novembro de
hum mil novecentos e sessenta e dois
(1962)" que passa a ter a seguinte
redação: Fica :autorizada MínasAntomina S. A. - Produção e, Exportação
de Mínérfos de 'Ferro a lavrar minério
de ferro, .no lugar denominado Colônia
Zulmira, distrito e município de Antonina, Estado do Paraná, numa..áreà
de: trezentos e vinte e sete hectares
oitenta e sete ares e cinqüenta ceritiares (327,8750 ·ha)',del?mita.da por
um polígono irregular .que tem' um
vértice 'a doía-mil duzentos e trinta
metros-ta.âãu m) .vno rumo verdadeiro
norte (N), do marco quilométrico doze
'(KIh. 12)· da rodovia Antonina-Curttf-.
ba,,,e os .Iados, a partir dêsse vértice,
'têm os seguintes comprtmentos e rumos .verdadeírósiisetecentos e' setenta
e cinco metros (775 m) , norte .(N);
hum mil e-cem metros U.1(JO.,m), est-e
(E); hum mil cento e quinze metros
(1.115 m) , nor~e (N) ;dó?tS mil cento
e, quarenta e CInCO metros (2.145 m) ,
oeste (W); setecentos e. quarenta metros (740 m) , sul .(S) ;:sessenta c sete
metros e treze. centímetros' (67)3Hl>.
oeste (W); hum mil cento e cínqüenta metr-os (1.150, .m) '.: sul (~); .hum
mil cento e doze metros e treze centimetros (1.112,13 m) , este (E:).
I

Art. 29. A presente retíficaçâr, de
Decreto não fica sujei ta' ao pagamento da taxa prevista pelo Código deMíneraçâo e será transcrita no' lltvroC
de Registro das Concessões de Lavra,
da Divisão de Fomento da produção
Mineral do Ministério' das -Minas e
Energia.

·Art. 39 Revogam-se as .disposíções
em contrário.
Brasília" 24 de abrtl de' 1968;
147Q da Independência ~. 809 da
República.

A:..COSTA· E

SILVA

José Costa cavalcanti

DECRETO N9 62.598
ABRIL: DE 196.8

DE

24

DE

Retifica o art. .iv co-ziec-eeo número·
8.212, de' 13' de'~vembro de 1941

o Presidente da República, .usando
da atribuicão que lhe confere o artigo
83, item rr, da constituição enos têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de'
reveréoo de 1967" alterado. pelo Decreto-lei nc 318, de 14 de março de
1967.',(Código de Mírieraçâó) , decreta:
Art. 19 Fica' retificado o artigo, 19'
dó Decreto no 8,212 . de 13. de novembro de 1941, que passa a ter a. 'seguinte redação: Fica autorizada a -CompanhiaGeral de Minas -a-Iavrar-bauxítave argila-em terrenos de-proprre-.
dade de Edn'an Días no imóvel denominado Chácara Santa Rosália, distrito e município de Poços de Caldas,
'Estado de Minas· Gerais, numa área
de- cento
sessenta. e cinco hectares
trinta e . três ares e seis centíares
(165',3306" ha)', delimitada por um polígono irregular, que . tem um vérticea seiscentos e quarenta e oito metros
e trinta e um centímetros' ·(648,31m).,
no rumo . veruadetro dê oíto graus.
trinta: e uni minutos nordeste '(8 9 ,31'
NE) do centro da muralha da barragew' da Prefeitura Municipal de P<!ços de Caldas que atravessa o ~ibei
r ãc da Serra e .os lados,. a partir dês__
se vértice, 0.<: seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: duzentos e quarenta e dois metros e víntc e oito,
centímetros (242128' m),. três graus;
dezessete minutos nordeste (39 :i. 7'
NE); trezentos e sessenta e sete me-tros e oitenta e um centím -tros .:.- ..
(367,BL m) , dezenove graus quarenta.
e doíamínutos nordeste (19942' NE),;
centce noventa e nove metros e trín-.
ta
cinco centímetros' (199,35 mj ,
oitenta e, dois graus trinta e dois minutos noroeste (B29 32" NWf; .oítenta
e seis .metros e sessente e quatro cen.tímetroa :(86,64m), quatorze graus:
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tentá 'e' dois "nimutos: sudoeste'
.
trihta:minutoS'rioroeste 04í;l' 30" Nw) ;
e"vínte e; dois',metros "é' três (809 42' SWY· sessenta' e sete metros
e cinco centímetros (67,05 m) , vinte
centímetros' (222,03'm), oitenta ;graus
'e', um 'graus' trinta e oito' mínutósjsuquarenta e cinco minutos noroeste
doeste (219.38' SW):; duzentos e-mo(809,45' NW),;', .eento e trinta e. cinco
venta e um metros e noventa e sete
metros ,e'.qúax:entâ "e,sete .centdmétros
centímetros
(291,97'mj , oitenta e nove
(l35,4;7-), .oítenta .e...nove .gr.all.5' um 111i'graus
cinqüenta. e quatro minutos
nuto. sudoeste, (89,9 01~ .SW) ;, noventa
metros , e vinte centímetros (90,20tn-), nordeste (899 54' NE) ; 'cento e' setentae dois metros . e quarenta. e' sete
vinte eumgrausquarentB.,e sete "micentímetros (172,47 m) , quarenta
nutos sudoeste (219 47" SW); cento e
cinqüenta e seis metros e, quarenta e
graus nove minutos sudeste (409 09'
dois .óentímetro- (15Q,42m), cinqüenta
SE); trezentos e oíto metros e trinta
e três 'graus cinqüenta e .três minutos
e setecentimetros ~308,37m), seten-,
noroeste Xâêv 53! NW)-;trezemos, e : ta ·,e três-tgrausvquarenta e" dois mivinte e um metros' e noventa centímenutos nordeste (739 4~' NE);' oitenta
e três metros e cinqüenta e oito centros '(32-1,90 nü" oitenta e quatro
tímetros (83,58 m) , oítentae nove
graus cinqüenta e· dois minutos. sugraus cinqüenta e quatro-minutos sudoeste (849' 52', SW),; "sessenta e nove
metros, e' quarenta I e sete' centímetros
oeste (899 54~SE); cento-e-sc-c me(69,47 m) , 'cinqüenta e",. nove 'graus
tros .e treze centímetros (107,13 rm,
9,04'
trinta e sete graus. cinqüenta mínuquatro minutos noroeste (59
NW) :
cento e cinqüenta c um metros e notcsjsudeste (379pO' SE)I.rezentoS e
venta e três centímetros (151',93: m) , setenta e octs metros. e, treze centíoitenta e oito graus cinqüenta e dOis
metros (372,13 m),. oitenta
seis
minutos , sudoeste (889 52' 8W) ; . dugrausivinte e seíst mlnutos nordeste
(869. 26'NE); duzentos e sessenta e
zentos e dezoito, metros 'e"oitenta' e
nove -centímetros : (218,89' m), oitenta quatro metros e oitenta e quatro .eene nove grau "cinqüenta e quatro 'mí- .tímetros qp,4,84 ..m ) i. um grau cínqüenta e um minutos sudoeste" ..
nutcs sudoeste" (899" 54,~ SW); oitenta
(19 51" SW); duzentos e sessenta e
metros e ,!iez ,·cent.in:etr;0s" (80,10,m),
quarenta e, nove, graus "vinte ;e:' sete dois metros e' oitenta 'e dois centíme-,
tros (262,82 m)';',vinte 'e seis graus
minutos sudoeste" (499,27' 8WY;' noventa e dois metros ecihqüénta' e
vinte e, dois minutos sudoeste (269
22, SW); cento ,e, cíneo metros e deR
cinco. centímetros (92,55' .mr. vinte e
seta ,grau,sonze minutos sudoeste, '" .i, •
zenove centímetros, (105,19 "m)... cin(27,9 11"o ,SW),; sessenta' .e-oíto -metros
qüenta e, nove graus Um minuto sue.cioventa e oíto centímetroa.c ~,; ...'..
deste (599 01, SE); cento e oitenta e
nove metros e vinte e dois centíme(68,98, fi) : quarenta-te sete graus viu....
tros (189,22 mj , vinte e cinco. graus.
te: mmutós Lsucoeste- (479" 20' --SW) ;
nordeste (259 NEY; o' trigésimo quarcento e cinqüenta e cinco, -metros. e
to lado (349) lado é. 'o segmen to retrinta e dois centímetros (155,32 m) ,
tilíneo, que une a extremidade do
oítenta graus e -vínte e sete minutos
trigésimo terceiro làdcvacíma 'descrisudoeste (809 27' SWY; duzentos e
doae metros ',e' setenta e oíto<ceritíto, ao, vértice .de partida.
metros (212,78 m) , sessenta e três
Ar't., 29 A presente rettricaçâo de
graus trinta e sete mínutosrsudoeste ,decreto
fica sujeita ao, paga-,
(639, 37' SW)· cento e, dezenove .me- mente denão
emolumentos previstos 'pelo
tros e doís 'centímetros (119;02. m) ,
Código sIe. ,~n,eração e será transcrj.,
sessenta e cinco graus trinta e seis
to no livro C· de Registro. das . Conminutos sudoeste' (659 36' SW)· nocessões de' ,'Lavra, da Divisão de Foventa e sete metros e quarenta, 'e um
mento da Produçàol Míneral do Micentímetros ,(97;41 m.) ,_ Cinqüenta e "nístértc
das Minas e, Energia.···· :seis graus e sete minutos sudoeste . ~ .
(569 07' SW); cinqüenta e,três meArt. 39- Revogam-se .as disposições
tros e dezessete centímetros '(53,17'm),
em. contrário.
'quatro graus quarenta' e três minutos
sudoeste '(49 43' SW); cento e sesBrasília, 24 dé . abril de 1968;
.senta e'oito metros e oitenta etsete
1479 . da, - Independência e 8Q9' ,. .da
centímetros (168,87 m) , cinqüenta e 'República,
,~
dois graus' cinqüenta -evseís cmínutos
sudoe,ste'(529 '56' SW) ;--,centoe se.A.;., QOS'XA Ê S~YA
tenta. e quatro metros e' seis cennmetI;'OS ;H7,4,06'm)'; oitenta' graus-qua;
José "'Costa Cavalcanti
'duzentos
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DECRET0.;N.p,'62';5!}9 ,,~, DE
A;BRIL ,DE:

1968

neeicra anulado:' O' decreto,
. de 26' 'de ·março àe 1958;

24"~E

n~9,' ;43~431•

Art.:'29;.A ooncessíonérja. rtce .obrtg<:Uia ,ctir,npr,lr,. o_,.disp.Qsto no, "póêilg'o
de . Agues, leis subseqüentes eseus.re.gutamentos..
'Art. :'M "li. 'oonees'siOllariaconêilürá
ai; 6bras'.ll,Qs PI'azo~ 'que forám,',fiX:8Jlos
no "despacho de, ~prov~çãp' dos projetos," executãndó-às" doe acôrdocomos
tn,esmos, com. modítícacões que forem
aut6rizádaS,.se: necessá,rIas~.' '
, p~rágrafo,lQA,'inobserVâi:iêía"· dos
prazos fixados sujeitará -a noncessionária multa dtárta de·NCrs....221,00 (duzentos e vinte. e um cruzeiros novos)
atén publicação .do ato de _prorrogação.
Parágrafo 'ª9- Os praias refe!Jdos
.neste ártígo. 'poderão ser prorrogados
por ato- do Ministro das Mínase Ener-

:a.

O, Presidente' dai República,': usando
da vatrtbuíçâo'rque lhe'.confere o; artigo' 83; item .H, da' constituição' e nos
têrmos do 'Decreto..,lei n.c 22-7, de,28
de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-leí nc 318, "de '14 de março
de ,1967· (Oódígo.de Mineração) e-tendo' em vista o-que-consta-dos .autos
do processo DNPM862_54 .do Depar...
.tamentcvNacíonal ' da v.Produção .Míneral.t.do Ministério das -Minas e Ener...
-gía, decreta:
Artigo' único. Ficá.decla,radO '. ~nu
"lado, Ô' decreto ,número ,quárenta e
gia; , .
'
trêsmi1'quatrocentos"e trinta e um
(43'.'431) ,dé"vintee seis (26) de mar...
Art.
49
A
presente
concessão Vigo.co de hum mil novecentos e otnqüenrará-pelo prazo de trinta: (30) anos.
tae oito (1958), que .autorízou o cidacão brasileiro José Ovídío Guerra a
Art.·.59 Pindo-o prazo de concessão,
'lavrar calcário, magnesita, -dolomíta os bens . e.rnstatações .que; no momene associados nos' lugares denominados , to," existirem em: função doa .servíços
Fôrnoou Cananéa distrito e' muntconcedidos" reverterão à União.
'CÍpio de Ouro Prêto, Estado de -Mínas
'Gerais;
.Art.~6Q·A concesstonáría pooerã requerer'
que,' a' concessão seja' 'renovada
Brasília, 24 de abril de, 1968; meôtanté
as condições que, vierem' a
147.9 .da Independência e 80.Q da ser
estipl.,lladas.:
'
República...
parágrafo
único
A
concessionária
A.:COSTA E S'ILVA
deverá entrar. com apedido a/ que se
José, Costa Cavalcanti
refere .êste .artdgo até seis (6): meses
antes de fírrdarro prazo de-vígêncía
da concessão; sob pena, do' seu' silêncio .ser.. interpretado .comocdesístêneía
DECRETO NQ 62.600',- DE 24 DE
da renovação.
ABRIL DE' 1968,
Art.' 79 O presente, .uecreto entrará
elll .vígor, 'na, data da sua pualrcaçâo,
'outorga à Sociedade Anônina,'de,Eletrificação da paraíba, concessão pa- ' revogadas as disposições em contrário.
Ta disfribuir enerçia elétrica no .,municipio de São José da Lagq:a" TaBrasília, 24' de' abril de 1968;
pada~ Estado da Paraíba.
1479 'da Independência e 809 da
à

O Presidente da, República, usando
da atríbuíção.tque lhe confere o art .
.83, item TI, .da Constituíçâc, e... nos
têrmos do artigo 59 do Decreto-lei: nc
,~~2, de-n de novembro de, 1938, de'ereta:
Att. 19 E' outorgada à Soci'edade
Anônima de nnetrtncação daParaíba,
.eonçessâc para distribufr . en~rgia,.e1é
-trtca no município de São' Jos-éda
Lagoa Tapada, Estado da pal'aiba,'·'ücando autorizada a instalar oa isíste~mas de transmissão ,.e''- de' distribuição
constantesdoprojeto .eprovado, ,

República.
A~"COSTA

E"SILVA

JOS~ 'CoÚa 'ÇavaZc~nti

DECRETO ,N962.60! '-::-DE' 24
,ABRIL, DE ,1968

'DE

Transfere' funções gratificadas.

O Presidenteda-,RepúbHcaj 'usando
da atr-ibuição que uie conrerc oiartlgo, -,'83~:, item' n,·da' ,CoIlStituição<e
tendc-em-vísta.odãsposto no,ãttigO 11,
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ítem II; do Decreto -nc 61.386, de 19
de 'setembro de 1967. decreta:
-Art.. 19 Ficam transferidas para 'o
Quadro do Pessoal - Par-teiPerma.,
nente do Ministério da Saúde - R,S
seguintes funções, gratificadas da
Contadoria seccional junto ao Mínís.
tério da Saúde, pertencentes ao Qua....:.
dro do pessoal, - Parte Permanente
dó Ministério da Fazenda:
1 ~, Contador Seccional, símbolo2-F
1 __ Encarregado da' Turmà- de
Créditos"e Empenhos, simbolo jí-p
1 - Encarregado da Turma de Es,
crtturacão símbolo 5~F 1 - Encarregadr, da Turma de Serviços Auxiliares, si:r,nbolo16~F
Art. ,2° No .exercícío de , 1968 as
despesas correspondentes as. funções
a que se refere o artigo 1'\ serão
custeadas pela dotação própria do ML
nístérto da Fazenda.
. .

Par;igraJD: único. Obrig~se o -referido Departamento a ,~fetuar, tnteí.,
ramente vpor sua conta, as obras de
adaptação que se fizerem: necessárias,
mediante plano previamente- aprovado
pelo Ministério dá Indústria e do Comércio, tornando-se nula a permissão,
sem direito a qualquer .dndentzacâo.
se rôr dada à referida .área do ímó.,
vel, no todo' ou em parte, utíüzacâo
diversa. ou ainda, se houver inadimplemento de -jáusulà do contrato,
que deverá ser lavrado' em livro pró,
prto, do Serviço do Patrlmônío: da
União.
Art.
Fica autorizada, também; 'a
cessão ao Banco do Brasil S.A: de
uma área de,
aproxímadamenté.
250 m2 (duzentos e cinqüenta metros
quadrados) , ,situada no .andar térreo
e na ala direita do mencionado- ímôvel.
Parágrafo único. Aplicam-se a essa

Art. 39 :td:ste Decreto entrará em
vigor na data de: sua publicação, revogadas "as disposições em contrário. ,
Brasília, 24 de abril de 1968;
1479 da Independência, e 809 da
República.

das no parágrafo único do artigo 'an_
terior.
Art. 3.9, Ficam revogados o Decreto n.c 62.410, de 15 de março de 1968
e ai disposições em contrárlov espe..
cialmente as constantes do Decreto
n,v '53.250, de 12 de 'dezembro de 1968.
Brasília, 25 de abril
de 1968:
147,9 da Independência e 805' da
República,

A. 'COSTA E SILVA
Ferrumâo Ribeiro do VaI
Leonet Miranda

DECRETO

N.'? 62.602
ABRIL DE 1968

DE

25

DE

Autoriza a utilização de parte de
próprio nacional e dá 'outras pro,
vidências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar.
tigo 83, item II, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 19, do Decreto-lei
u.c 17&, de 16 de fevereiro" de 1967,
decreta:
-

2.°

céssâo tôdas as. condições estabeleci-

A. COSTA E SILVA
Fernando Ribeir.o do Val
Edmundo de Macedo Soares
Carlos F. de, Simas .

DECRETO N 9 62. 603
ABRIL DE 1968

DE

:65

DE

Redistrioui, com os respectivos ocupantes, carços da extinta "6'1J,1uiação Brasil' Central, e dá outras providências.

o Presidente da República, usan-,
do "da atl'ibuiçáoque. lhe aonfere-.»
Art. 1.9 Fica o Ministério da In.
artigo 83, itemII, da, Constit'ucâo
dústria 'e do Comércio autorizado. a
e tendo em vista ,-O disposto uo Depermitir' a instalação de uma Agência
creto n<.'60. 792, de 1'? de junho de
Postal. Telegráfica, do' Departamen to
1967, decreta:
dos Correios e .Telégrafos, numa .ãree .'
Art. 1Çl: FIcam redistrtuuidos.vcom.
de, aproximadamente, 250 mâ rduaeiios respectivos cargos, conforme .cis-,
tos e, cinqüenta metros quadrados) , no
crímínação constante do Anexo, que
andar térreo ,'e na ala esquerda do
faz. parte integrante .dêste .Decreto,
imóvel denominado uEdifício 'A 'Noite'.'.
os servidores; da . extintai'·u.nda,ç.no~
de que trata'o Decreto n.c .53;250 .do
~2 "de dezembro- "ge·1963; ,
.
Brasil Central,
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Parágrafo único'. Enquanto' não fo-

rem -aprovados

os quadros ftetínrtívos,
os' servidores mencionados neste - ,,",TU;,.
gu integrarão a
Parte Especial do
Quadro de Pessoal dos reapecttvos '(.;:gâos .
Art. 29 O pessoal a que, se refere
êste Decreto continuará .a perceber
pela verba própria do órgão «e origem, até que se adotem as orovrcêneías _ necessárias à
regularização da
movimentação.
. Art, 39 O disposto neste Decreto não
.homoíoga sítuaçâo que, em-vírtude de
síndícâncía, inquérito admtnístrativc
'ou revisão de enquadraménto,veui1a
a ser considerada nula, ilegal ou .con'tráría ,a normas legais, ou admímstrativas -aplícáveís. à espécie •.
Art. 49 Este Decreto entrará em vi-

gor ria data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de
1!:J{j8;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E8ILVA
Luis Antonio da Gama e Silva
Mário Dàvid ,Andreazza
Raymundo Bruno Maru3sig.
TarsoDutra
Jarbas G. Passarinho
Leonel Miranda
Jose Costa Cavalcanti
Edmundo de Macedo Soares
Afonso A. .Lima

o anexo a que se retere 0-', art. 19
foi publicado no, Diário .ofwial de
26-4-66.

'

DECRETO N9' 62.604
ABRrL DE 1968

DE

25

DE

deste, u lll cargo de Técnico' de Adml-,
riístração,
Código AF_601.20. A, ocupa,
do por Hipolitc de Alineida Pedrosa,
e dois cargos. de Guarda, .Códígo
OL-203.8.A, ocupados.por Abdías Pessoa de Luna e Francisco, Pais de Melo.
.Art.' 29 O disposto no artigo. anterior' prevalece a ; partir de 29 de
junho de' 1964.
'Art. 39 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor- a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Brasília, 25 de abril de 1968;
147'?, da Independência e 80l{ da
República.
A. COSTA E SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO N9 62.605
DE 25 DE
ABRIL DE 1968
provê sôbre os sistemas educacionais
nos Territórios Federais e dá outras providências.

o Presidente. da República, usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo 83, itemII, da Constdtuíçâo. .deereta:
Art. 19 A educação, nos Territórios
Federais, atenderá às peculiaridades
locais, servindo suasescol.::ls e d-emais
elementos de comunicação e difusão
cultural ao dupfõ'~õ6jetivo do ensino
e da civilização a serem alcançados
em ritmo intensNo"capaz de vencer
o subdesenvolvimento e integrar as
referidas-unidades territoriais nos .padrões do progresso social.
Art., 29, -'\ organiz,açáo dos- nstemas
educacionais dos Territórios Federais
ê da oompetêncía do Ministério da
Educação e Cultura,. nos". têrmos do
art .. 59 da Lei nv 4.{)24,d,e 20 de dezembro de 19tH, que fixou -as Diretri~
aea e B-aslj)'> da Educação Nacíonal.: e
d. art. 3~' do Decreto-lei n 9,' 200 doe
25 de' fevereiro de 1967, cabendo 'ao
Conselho Federal de Educação propor
as' normas. 'tnãíspensévejs.. ao. 'tuncronamento .e d·es-envolvimentodos referidas -sistemas, bem como- .os .respectívos ..planos de Educaçao.
Art. 3i;>, -Fica errada; nó Ministério
da 'Educação e cultura :sob. a.:.~réSi
dêncíe do' titular -da Diretoria de 'Ensino' nos vrerrrtónoà, uma Coordenav

Inclui, no Quadro de Pessoal da Superintendência do neeenoounmenio
Econômico do Ncmiente, servidores
amparados pelo artigo 36" da Lei
,n9 4.345, de 26 de' junho de .1964.

o presidente da. República.vusándo
dá atrfbuíçâo que lhe' confere . o artigo
:83, item II, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo -36 da
Lei n 9:4.345, de 26 de junho de 1964,
decreta:
Art, ll{_.Ficam iriclufdos no Quadro
dé"fl€Ssoal dá Buperirrtendêncía do
Desenvolvimento Eéonômíco- do' Nor-
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Considerando que; a '<Deolaraçâó
çâc incumbida de . formular':00 :projetos ~ atIvIdades a ,que sé. rcrerc-êste . Conjunta de Chanceleresdos:' países,
da-,Bacia do .Pr~ta,fir~ada,:;':!m..Bue..
Decreto.
nos <Au,es, eITl 27' .de fevereiro. de 19~7"
Parágrafo' único. "O"'Mii1istério do
recomenda.a instituição, em cede país.
Interior, designará Representante' [unde um àrgartismo nacional espectàüto', 'à' refer~da, Coordenação ~
aaoc, com o propósito de. centralizar
05: estudos e a apreciação dos respec-.
Art.4f,l:O Ministério da Educação e
tivos problemas, relativos àquela BaCultura deverá, dentro dos Planos. de
cia,
decretar
. . . "
..
Educação d9S Territórios Federais. eS
tímular e promover a crtacão de es...
Art. 19 Fica instituída, no Miniscolas ao longo das rronteíras, ;:ttélitério das Relações Exteríores.. a' Comíte de 150 quilômetros' a dentro das
missão Nacíonal. da Baôía do Praáreas dos Territórios Federais.
ta (COBAP), a que preside o Titular daquela 'Pasta, e; 'integrada pelo,
Art. 59 Os organismos de desenvolSecretário Geral Adjunto para Assunvimento, tais como a SUDAM, e -p
tos Americanos' e pelos RepresentanSUDENE, em cuja jur'ísdtçâo estiverer-. Integrados os Territórios Federais, tes dos seguintes' órgãos: Ministério:
da Marínhà, Ministério da Fazenda
deverão cooperar, no' desenvolvimento
e na execução dos planos de educa- Ministério do, Planejamento' €' Coordenação
Geral, Ministério das Minas
çâó
dos 'I'errítóríoa.:
e Energi~ Ministério dos Transportes,
Art. 69 Os Ministros de Estado da" - Minístério do Interior, Ministério das
Educação e Cultura edo Interior dísComunicações, Conselho de 'Segurança
porão. sôbre a regulamentação deste
Nacional e Estado-Maior das Fôrças
Armadas.
Decreto.
Art. 79 :f:.ste Decreto entrará em viParágrafo único. Em seus ímpeca-.
gor na data de sua publicação, revomentósv.o Ministro das Relações ·Ex-:"
gadas as disposições em contrário.
tenores .será substituído .•la presí..
dêncía da CQBAP pelo.Becretàrfa.GeBrasília, 25. de abril de 1968;
ral Adjunto para Assuntos' .êmeríca-.
1479 da' Independência e' 801? da
nos.
República.
Art;-2\1 A COBAP,' cuja ínstalação
A. COSTA E SILVA
se processará no prazo, 'máxime de
Tarso' Dutra
quinze .dias contados da data'<detpublicaçâo dêsteiDecreto, se reunírá no
Afonso A. Lima
Mínístéríc das Relaçôes . Bxte-íores,
por convocação de seu Presidente; seja
por, -Inícíatíva. dêste, seja por .propcs-,
DECRETON' 62.606 '-- DE .25 DE
ta' de qualquer. de seus membros.
'ÀBRIL DE' 1968 .
§ 1'9" K essas r€mniõespo<úrão serCria a comueao Nac~onal': da· "BaCia
convidados aco;mpareçer, pelo Preaído"Pra~a.
dente-do órgão, Representantes dos
Ministérios .. nâo.. integrantes da
O Presidente da 'República, no uso
COBAP ê dos Governos.' dos, Estados
das atríbuíçôes que lhe confer.em. os da'
região, interessados, em. .pontos ..da
artigos 8\1, 1, e J 19"é~83.,1I. VII e.
agenda .dós trabalhos. A ínícíàtíva co
VIII da Constituição,
convite poder;1,.partirde 'qualquer, dos.
Membros' da Comissão.
Considerando que ao Mínísténíojías
Relações Exteriores' compete. conduzir
2\1' Os Ministérios não .íntegran-,
as relações com, 'os .zstados.es-eangeí-, tes§ .da
.COBAP •e os -Governos aos E&-"
ros, bem como promover - programastados da: região poderão, sempre que'
de cooperação internacional; ,
julgarem converítente.v sortcttar. c,om
Considerando 'que para .ouesenvoí-, antecedência mínima' de quinze dias,
vímentc da Bacia- dorprata convcr- reuníâcjespecíal daCOInissáo: .. JlIÍ1.
gem não somente os ínterêsses dos
de que.,sejam,ouvidos os seus Eepre-:
diversospaises integrantes davárea,' scntantcs.
mas também o de..•rnídades federadas
bresneíras, aos quais importa asseguArk 39 No quadro .doa óbjet,ivQs: nà-:rar ccondtções 'gerais de entendímen-' cíonaís trelacíonadcs com ,ó d~'Sehvol:,
to e coordenação,
vimento multinacional 'integrado'.:'da.<
M

à

..
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Bacia .. do -P-rata, a COBA,P terá por
competência:
á) . provídencíar no sentido de que
sejam reunidas, classificadas' e analisadas tõdas as informações referentes
àquele desenvolvimento mtegrado:
paraêsse fim, os ôrgáos nacfonàís '
competentes deverão emprestar à
COBAP tôda a cotaboraçâó que se
fizer necessária;
b) opinar, ouvidos osórgá(Js nacionais competentes; .sôbre as obras
e empreendimentos nacionais -que, por
sua importância, possam .nrrutr. no
desenvolvimento multdnacíonal.: r.rtc ..
grado da região, bem como sôbre o
interesse,para: tal desenvolvimento,
de obras, ou empreendimentos que
forem levados à consideração do 'órgão multinacional, na forma do dísposto no item IIIda Declaração conjunta dos Chanceleres. dos países "da.
Bacia do Prata;
c) relacionar as obras e empreendimentos nacionais que, .por \suas implicações no desenvolvimento toultína-.
cional integrado da região. conaíde-,
ra devam receber atenção prioritária
por parte dos órgãos competen tes ~
d) solicitar a realização, oetosror-.
gãos nacionais competentes, dos estudos relacionados' com as obras'
empreendimentos que, em exa-ne preIímínar, se lhe afigurem neceasáníos
no quadro do desenvolvimento multinacional integrado da Bacia do Prata;
e} emitir parecer sôbre os' 'estudos
feitos em conformidade com o díspos-:
to na alinea d;
I) opinar, ouvidos os órgãos. nacío-naís competentes, sôbre as posstbflídades de cooperação técnica. e de apoio
financeiro, interno ou externo. 'necessários ao planejamento e" execuçâodas
obras e empreendimentos -de roeeresse para o Brasil, no' 'desenvolvimento
Integrado da região;
g). assessorar" sempre" .que solicitada e nl). litnite de sua competen'cia, .0
Ministro' 'das Relações .Exteriores na
condução dos assuntos afetos às seções .brasüeíras das comissões Mistas com, países. da, área, bem, como. no
exame dos .temas de, ínterêsse. para o
desenvolvímento Integrado da regtâo,
qúe vierem a ser, .tratadcs em, fôro ínternacional;
.
li) corresponder-se, atravéa üc l\hnístérío das Exteriores, e no limite 'de
suas atribuições, com as Comissões
c~mgêneres dos países da .área, com
VIstas ao. intercâmbio. das informações
referídasma alínea o, ',e

e

i) .eorresponder-se, ,através de SUa
Secretaria, ,OOIl1·':oS~rg,ã<>'~, nacíonats,
tanto federais' como estaduais.
Art. ,49 A. COBAP será. assistida por
uma Secretaria, .composta por .tuncíonárfos 'da Secretaria de Estadq. das
Relações Exteriores, designados' especialmente para êsse fim por Portaria.
ministerial.
Parágrafo umco. A·COBAp poderá
requisitar funcionários aos órgãos 'dá
Administração. Federal que, a seu jur...
zo, se façam: necessários para o per-.
feito desempenho de suas atribuições.
Art'. 59 O Chefe .da Divisão da
América Mertdíonal será o Chefe da
Secretaria, cabendo-lhe organizá-Ia
técnica e admíriístratívamente. Para
tal üm lhe são facultados O~ meios
necessàrtos, a' serem consignados no
orçamento do Ministério das Relações
Exteriores.
Parágrafo .'único. Periproposta aoChefe da Divisão, da Amértca Meridional, será designado um Secretário,
Substituto, o qual, no seu impedimento funcionará como Chefe da Secretaria..
Brasília, 26 de abril de 1968;
147Q da Jndependêncía e 80Q da.
República.

A.

COSTA E

Sn.VA

Luís Antônio, da Gama e Silva,
Augusto
Hamann
Radema~er
Grünewald
José de Magalhães Pinto
Fernando Ribeiro ao ..vaz
M arío David. An,drea.zza
Jose Costa Cavalcanti
Hélio Bettréo
Atoneo A. ··Lima'
Carlos F. ode Simas

DECRETO N9 62.607·· -

ABRn.· DE'19~8

DE

25

DE

Dispensa, 'em caráter: transitório; coa-,
dições peculiares' ae aeesso~:previs--,
tas no. Regulamento: da Lei de Pro.,..
moções de Oliciais da Aeronáutica.

o. Presidente da República, usando,
ôesutnbuíções uue lhe confere O ar-.
tigo .• ' ?~, ítem 1,1 da Ccnstituíçãc,
,
Considerando, as incumbências" .~o:
metidas na' Carta de Estruturação.
Básica do MinistéIioda Aeronáutica,
outorgada pelo Decreto nc 60.521; 'de
31 de março de 1967;

80
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Considerando o' reajustamento .de
efetivos proporcionado' para melhoria do Poder Aéreo-Naclonalv através'
da Lei no 5.376, de 7 de dezembro de
1967;
Considerando que o pleno e eücaa

aproveitamento dos benefícios dessa
Lei, de real
sígnifícâncía, prevê ú
preenchimento de claros' evescalonamenta respectivo, até 1970;'
Considerando que as condições de
acesso são estabelecidas na regulamentação aprovada pelo Decreto número 59.203, de 12 de setembro de
1966, conforme dispõe o art. 25 da
Lei no 5.020, de 7 de junho de 1966
(Lei de Promoções dos' Oficiais du

Ativa da Aeronáutica);

Considerando a Exposição de Mç-

"Uvas do. Excelentíssimo Senhor Mlnistro da Aeronáutica, decreta:
Art. 19 Aos Ofícíads da Aeronáutica, cogitados para' inclusão em '~lla
dro de Acesso para
Promoção uor
Merecimento, Escolha e Antiguidade,
'são dispensadas, nos anos de 1968,
1969 e, 1970, as condições pecuüares
de acesso previstas no Regulamento
da Lei de Promoções de Oficiais dUo
Aeronáutica, aprovado pelo Decreto
no 59.203, de 12 de setembro de 1966,
a seguir relacionadas:
I II -,---.

letra "b", nc 6, art. 22;
letra "b",'ll9,7, art. 22;

III -, letra "b", nc 3,art. 23;
IV - letra "b", ri'? 4, art. 23;
V-,---. números (1) e (2), 'letra '''2-'
-do nc 5, art.. 25; e
VI - nv 4, art. 26.
Art. 2'? Os oficiais que vierem e
.ser promovidos com os benefícios zrae
dispensas capituladas neste Decreto
deverão ser prlorttàrlamente designa.dos para atividades onde iniciem ou
completem o exerccín de funções de
aplícaçâo de -seus cursos legais d,,:
acesso.
Art. 30? aetc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dásposições em contrario.
Brasilia, 25 de abril de 1968;
1479 da Independênci-a e. aoO? da
República.
A.,

COSTA E SILVA

Márcio de Souza e 'Mello'

EXEcUTIVO'

DECRETO

:r,W

e,2.€Oa·- DE;

ABRIL T1E

26' Dlil'

1968'

Autoriza o funcionamento da f'acitldade de Direito do Distrito Federal
do Centro Universitário de Brasília
(CEUH) _ Distrito Feaerat,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'artigo 83, item n, da Constituição e
de acôrdo com o disposto no art. 23
do Deereto-Ieí mv 421, de 12 de 1'1I110
de 1938, decreta:
Art.. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Direito' ào
Distrito Federal, do Centro Universitário de Brasília (cEUB) -Di,:;~
trito Federal.
Art. 29 üate Decreto en trará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de abril de 1968;
1470? da .Jndependêncía e 800? da
República
A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO ,N? 62.609
ABRIL DE 1968

DE

26 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdadede Filosofia" Ciências e Letras, do Distrito Federal, do Centro Universitário de Brasília .....•.
(CEVE) - Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II" da Constituição' e
de acôrdc com o disposto no art. 23
de> 'Decreto-lei nc 421, .de 12 de maio
de 1938, decreta:
Art. jvPíca uutorízado o runcíonamenta da Faculdade de Filosofia,
Ciências e 'Letras, do Distrito Pederal, do Centro Universitário' de
Brasilía iCEUB) - Distrito Federal.
Art. 29 l3:steDecreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2'6 de abril de 19,68;
1470? da Independência e aOQ da
República.
A.

COSTA E SILVA'

'l'arso Dutra

ATOS

DECRETO N9 '62.510

---,>'

DÓ

8i

PODER ExtCUTIVó

DE 26 ·DE

DECRETO N9 62.612- DE 26 DE'

A,BRIL, DE' 1968

ABRIL DE 1968

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração do Dis~
.trítc Federal, do Centro Universi~
tório de Brasilia (CEUB) - Distrito
Federal.

Altera o enquadramento do 'Pessoal da
Estrada de Ferro Central do Brasil,
aprovado .pelo Decreto n 9 55.205, d~
11 de dezembro de 1964. para .o:.'Jfm
de excluir servidor indevidame~,te.
enquadrado.

o Presidente da' República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da 'Constituição e
de acordo com o disposto no art. 23
do Decreto-lei nc 421, de 12 de maio
de 1938, decreta:
'
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências _Econõmícas, Contábeis e dé Admínístra-.
ção do Distrito Federal, do Centro
Universitário de. Brasília (GEUB) -Distrito Federal.
Art. 2'? :f:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26' de abril de 1968;
1471? da Independência e 801?' da
República.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere ,O artigo 83, .. item lI, da Constttl:.içãoe
tendo em vista o disposto na Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960;
e o que consta do processo nc 9.356-67
do Departamento .Admínistrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retrncaôo o enouaoramenta dos cargos, funções e empregos do Quadro Extinto - Pai te n
(Estrada de Ferro Central do Brasil)
do Ministério dos. 'I'ransportes para o
fim de 'excluir 1 jum) cargo de Caldeireiro, A-1701.9.B, com. o "respectí-:
vo ocupante. João Zacarias d~ Olívetra, em virtude de se tratar 1(·' "servidor da Rede Perrovíàrta 'do Nordeste,
em cujo Quadro de Pessoal 'I Quadro
Extinto - Parte XV do Ministério
dos Transportes) foi enquadrado,. no
cargo de .Caldeíreíro, A-17ül, nível
12.A, por fôrça do qué .ccnsta do! neereto no 51.866, de 26 de março de
1963, que vinha prestando serviços nas.
oficinas da Estrada de Ferro Central
ao Brasil, . mediante autorização da
Rêde Ferroviária Federal So-ríedade

b. COSTA E Sn.VA
l'arso Dutra

DECRETO NO? 62.611 -:- DE 26 DE
ABRIL DE 1968

Inclui um Representante do Minisfé~
rio da Aeronáutica· entre os membros constantes do Art. 2Q do Decreto n9 60.347, de 9 de março de
1967.

Anômma..

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Art.
83, item II, da Constituição, decreta:
Art .. I'? Fica .ínctuído -um Represén-.
tante do 'Ministério. da:' Aeronáutica
entre -os. membros do, Grupe-Executé-.
vo <tas Indústrias, Mecânicás, -"..'. - - . ,,'
(OEIMECJ, de que trata O' Art." 29·
do Decreto 60.347, de 9 de março de
de 1964,
1967.

A;rt. 29 ,0 presente. Decr,eto_.entral:~"
em vigor. na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,.., 26, de.. abril du 18.68;
1479 da Independência e 809 da
República.
u

A. COSTA E,-'S:r:tVA
MárciO de Souza . e Mello
Edmundo de Mac'edd Soares

-

Parágrafo úníco . Em decorrência do
disposto neste artigo, o número de
cargos na classe B, nível 9, da; série
de classes de Caldeíreíro. do Quadro
de Pessoal da Estrada de Feno', Ocntraf do Brasil passa a ser de2DS'>Útuzentos e cínco) , havendo igual 'número de cargos preenchidos. na parte
correspondente à referida série de
classea-davrelaçâo tnomlnal anexe.. ao,
Decreto nv 55;.205", delLde dezembro
..

Art ..·29 :í!:ste'·Decteto entrará cmvsgor .na.tdatacde sua publicação,pr.evalecendo a retificação de que serrata a' partir da vigência- do enquadramenta considerado ínsubsístenee.
Brasília, 26 de abril de 1968;
1479 da Independência e 8.09, da'
República.
A;" GOSTA':E 'SlLVAi

Ma-tlo:':hci1id"' A.1icit~az'zá
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DECRETO N9 62.613 , ,A~Rn. _DE 19~8

DE

26

da .saúde individual, elaborado pelo
Mínístérío .da ..'Saúde, será. ~ por. este,

DE

Tr~'nsfere!Un/;6es (ltatiticad"as

()' ,P!e:s!d~h~éda:RepÜplica,_,tis~Ij~o
da,a:tnbUlçao que lhe cop.fere,Q,artigo
8~;; lt.em' II, .dac,onstituiç:ãQ>.e _tendo
em' .vIsta o disposto no artigo 11 'item
II.'Ao,:p~cr~to.- nc ,61.386; de:i9 de
setembro de 1967; decretá:
~l't~ 'lQ,Fic~m,transferidaB para
.Quadro· 'do Pessoalv-c- Parté, perma-,
l'lente··~o· Ministério ,:do..:;:" 'r'râosportes
as",. .seguíntes ,funções, grátiflcádas "da

°

;G.ont~doria'~Seccional',junto:3."Wilj.is-'
~os'I'ransportes, pertencentes ao
Quadro do Pessoal -:':"'Parte r-ermanente do Ministério da Fazenda:'

"téno

"
,
", , ' ' , ., ,
1.,'~·~côfit~ador'S~cc,ioI1al, SÚ!1bô1(j::2c<Pl
:1 _ Chefe 'da Turma'de':Crédit~s E::

gmpenhos, símbolo 5-F"
..') :;:'Chefe da Turma'dé'-'Es·ctit(!ra:..
çao, sjmboto 5-F
,,"
,.
1 .:.....: 'Chefe da 'Turma dê' Servi'ços
4,;l;lxHiares,; .símbolc lf).;..F
,A~t,. 29.>'No' exercício" .de 196'8.·,- -as
.
..
.
de
,,;sPesaa tcorrespondentes as runcões
~.qlle .sc .refere o ártfgo 1Q : scrâo
c:~~t~a.~as 'peia rtotacão ,pr{)pria do :Mi'-n~~terlO' . da, Fazenda.
'..
';\Art.: ~~':&t~
'entrará '~m; vigor
d t
dDecreto
.
··dn a.· aa·· e sua.publica("ão,"re.voga, as ,as, disposições emvccntrário;
;:ar~ília,
26 de abril de 1968;
1479 da .. Independência e 80? da
República:

;

·',A:..'

,COSTA, E SILVA-

;Férna,ndo, 'Ribeiró

ao :.v~!

Mário David Ap.dreazza;

DECRETO NQ 62:614

-:'DE

'ABRILDE 1968

26

DE

. ,

implantado .progressívamente, ínícíando-se a ímplantaçâó por uma fase experinlental, durante a qual e:nfunçâodas soluções recometictadas" peio
.~~et.ivodesempenho da 'coordenação
neste ato .ínstítutda, serão comnlementacos e, eventualriÍente, revistes os
princípios e, normas "adotados.
Art. 29 rcnquatito não ocorrer a eraboraçâo da legislação especifica e não
fôr- concluída' a 'reforma admínístraUva. do Ministério da Saúde;' as atívidades de coordenação e demára medldas referidas no artigo antertor tíca. râo a nargo-da Coordenacâo.Nacíonat
ela Assístêncía .Médica,;, ora errada no
,m~smo~inistéri()..díretamenté-subor-.
dínada ao Ministro,c~ma constituiçâo, atribuições "e: estruturaçêo jxóví.sorras que' forem definidas .em. atos
rnini~t,eriais.' '"",
'
Art,3Q Os 'órgãos da Adirlinistraç~o .: :Fede~·al; direta "ouindifet,~," terao em vísta, nas decisões e procedimentos relaõíonados vcom' as .atívtda-.
..dea médícõ-assístencíads 'que" praticam.
os principias, normas .e métcdos vdo
plano referido e firmarão os convênios
necessários à plena ímplantaçâo do
mesmo plano nas,,~:reas que' forem
~~~~Oe.,~dicadas .. pelo .Mínístérlo da

Parágrafo único, Para os efeitos do
a.rt. 1.29 da Lei n.'.3.,807",..:l~·26 de
...
..
.. . l .
ágôsto d~ .1960, aSat.ividades
decorrent~s do disposto neste Decreto, são COLl'-:síderadas. como serviços prestados à
Prevídênela socrai..
'
Art. 1 4 Q F i c a h a i n d a , - ' O : . M í n i s t é r i o da
Saúde autorizado a firmar'e)m -,OS
podêres públicos estadu-ais'e: iuunící. ve com pessoas fisicas .ou
' vjurfdí-.
'
pais
cas interessadas os convênios, ou' .con-.
tratos necessários à execução das-medidas' expressas no piano." de cootdenação.

Dispõe sôbre a coordenação ruiciotuü
'das' 'atividades deassiStê1,wia- rné-'dica.

Art. 59 Este Decr.eto entrará em vigor na data '. de 'Sua publicação, 'revogadas as disposições em cpntrãrio.

O Presidente da. República, usando
das atribuições que me conterc o artigo 83~ item lI, da Oónstnuícâo, de....
ereta:
Art. 1Q O plano 'de. coordenação das
atividades de proteção e recuperação

Brasília, 26 de abril" de 1968;
147Q da Independência
8tl\l da
República.

I

e

A. ' COSTA E SILVA
Leonel Miranda
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sinal. desde -queó'contratante riêo tenha atrasado as parcelas devidas.
Art. 59' Não 'poderão fir~~r conDispôe sôbre novos imóveis ccnetrui-: trato com a CQDEBRAS, __ para aquisíçâc 'de ímõveís, ,os .detentores de cardos pela CODEBRAS, pom recursos
go em. comissão,.. os ocupantes, rte fun'do Fundo' Rotativo HaNtac~()nql de. ções transitórias. salvo se forem tunçíonártos .públicos, .federais ... ou, autárBrasília e [ítumciamentae do .Banco
quicos' iotaaos permanentemente__ em
Nacional da ,Hab,itação,Brasília.
"
Art. 69',As ·escri~tiras·,de.cúl11rra,·e
O Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artj- vendavassínadasientre a;CQDEB:RAS
go83, item II da Ccnstitutcâo, de- e os adquirentes: serão gravaoas tcom
pacto adjéto de nípoteca, ,e . serão
creta:
transrertdás .ao Banco Nacional de
Art'. 1Q 'às ímóvefs construtcos pela Habíteçâo cerne garantia .de tmancíaCoordenação do 'Desenvolvímerito de
mento.
Brasília -, 'COpEBRAS,~óm 'fínan-.
Parágrafo . uni~o -'. As., escrtturaa ,dectamento do' Banco Nacional da Haverâó ter, obr1gatõrlamente., cláusula
bítaçâo oU com recursos' do Fuü~o Rb~
de'
preempção.:
.
tatívo Habitacional de Brastltaç crfado
pelo § 49 do art. 65, da Lei número
Art. 79' Nas opereçôes imobiliárias,
4.380, ,de 21 deagôstode 1964'·eJe- a CODEBRAS . cobrará juros de' 10%
gulamentado pelo Decreto n95639:3,
ao ano, calculados pela Tabéta -Prí-.
de , 27 de agôsto .de 1965;,cuta,couclusáo se efetiva após, avígênota dêste ce, dos adquirentes Jnpotecatues.
Art. 89 Para a rínalídade prevista
Decreto serão alienados aos legítimos
no art., 26 da Lei nv 4~ '728" tifo J4,dé
contratantes com prazo vião supertor
julho de 1!::165, no art, lQ da Ler. nua 18 anos.
mero 4.864, de 29 de novembro de. 1965
Art. 29'A Coordenação do'Desenvol-.
e no art. 19 do Decreto-Ieí ai.' ,19'; de
vímento de 'Brasília poderá contratar
de 'agôsto de .19,66. do" contrate
com futuros adquirentes, sob ti. forma' 30
constará, obrígatõrlamente, "na ,.:.1:111de incorporação, as construções dé seu .sula de-reajustamento, a·.re!a
vãoót1programa de, obras~,
ginal entreva prestacãovmen-ea uíe
'Art. '39 As pessoas que, já-fo-em.pro- amortização e juros. e o eetarrc-mmtmo em vigor na data da sua assméprfetárfas, promitentes comprartoras ou _tura~
. .,
,
cessionárias de 'imóvel restõéncíaf em
Brasília, rião poderão" adqutrrr imo§ 19 DUrante a: vigência ..ilo-,co1;l-'veís por este Plano Habitacional, salvo
trato, a prestação. mensal reajustada
acôrdo 'para devolução .do-tmovct an-.
não poderá exceder, em r~laçáoao
terior a .CODEBRAS.
saláríc-mtnímo em vigor, a. percentagem estabelecida: no :seu texto.
Parágrafoúnico~ Na .nípótese. de
aquisição nos têrmcs dêste artigo, as
§ 29 Cada' reajustamento :mt':'ara em
amortizações' a qualquer título reítáe vigor 60 (sessenta) 'lias depois dn data
serão compensadas no preço! do nôvo
imóvel, exceto a taxa de administra- da vigência do' salárío-rnínímo que o
ção de :2%. e os .prêmios .de .se~uro~ ..
autorizar, e a prestação mensal reajustada vigorará até .nôvo reajusta-Art. 49 A CODEBRAS contraoará
com os futuros adquirentes as .unídemento.
des residenciais -em construção ou-deArt., 9 9 Es,te decreto entrará em.vivrdamente programadas', mediante
compromíssó de pagamento de :dO%!'to
gor na data de sua publicação, 'revoYa.l0r atribuído ao imóvel em até ,24 gadas as disposições em contrario.
(vinte e quatro)' prestaçôestmensais
e sucessivas" vencendo 'juros de, lO~'O.
Brasiüa, 26 de abril de i968;
Parágrafo único. Caso a COJ1~t..-ccno
1479 da Independência e 80l;) da
termme antes de 24 (vinte e quatro)
República.
meses, prazo .em que se ríes.Iobta o
sinal, á CODEBRAs concederá novo
A. COSTA E SILVA
prazo de', 24 (vinte. e ,'quatro) 'I meses
neuo Beltrão
para pagamento do saldo devedor do
DECRETO N9·62;615'- DE 26;DE
ABRIL' DE 1968

114

ATOS DO. !PODER EXECUTIVO

D.8CRETO NQ" 62.615-;'" -

DE

28

DE ABRIL DE

1968

Transfere os militares ..à<Í' Aeronáutica, formados em Engenharia, para o
Quadro ele O tzczais Engenheiros.

o Presidente da República, usar-do das atribuições que lhe confere o
artigo 83, inciso II da Consf ítuíçâc e tendo em vista o disposto no artigo

13, § 29 do Decreto-Ieí TI. O 313, de r(d-e março de 1967, e arts. H, 49, ·89 e 99
da: Lei nv 5.343, de 28 de outubro de 1967, 'decreta:

Art. 19 .seram transferidos de seus respectivos quadros de origem, com
uestíno a formação do :<\!uadro de Oficiais Engenheiros, do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica da .é.trva os militares abaixo, de acôrdo com a,
procedência níerárquica ex-atente emD de março de 1967, de conformidade
cem o Estatuto dos Militares:
'
Art. ?V São considerados promovidos nesta data ao pôsto de ·1'? Tenente,
de conformidade com o artigo 6, ~'39 do Decreto-lei no 313, de 7, de março
de .19'67, alterado pela Lei nv r. 34S de 28 de outubro de 1967, os 29 Tenentes
dos Quadros lia Aeronáutica, qUE" optaram com base na legislação em vigor
pela inclusão, no' Quadro de Oficiais Engenheiros, assim comovoa 'Segundos,
Tenentes-Estagiários que obtiveram aproveítan.ento no estágio previsto pelo
s 49 do art. 6'? du Decreto-lei n": 313 de 'i de março de 1967, alterado pela
Lei no 5.343;--:ie 23 de outubro de 1967.
Art. 39"OS milítaree eonetantes do artigo anterior, que por ocasião da,
opçaoiá se encontravam s.c nôst. dé.Sv Tenente, serão numerados de
.acôrdo com a precedência hieràrqutca existente a 9 de março de 1967, com
base no Estatuto dos Militares, conforme o prescrito nó Parágrafo. 2Q do
artigc 69 do Decreto-lei número 31> de 7 de março de 1967, alterado pela
Lei nv 5.34G, de 28 de outubro d'" 1967.
Parágrafo único. Os cocsideradoa Sêgundos-Tenentes-Eatagtárlos, de
acordo com o número 4,' do 5 49 de artigo 6 Q serão numerados de acôrdo
com (. nv 3 dos citados parágrafos e artigo, tudo do Decreto-lei n9313, de
'J' de 'março de 1.967, alterado pela Lei nv 5.343, combinado com o item 3 do
artigo 89 do Decreto nc 62.2:l~; 'd~ 2 de fevereiro de 1988.
Art.. ,49 Em conseqüência do prescrito nos artigos 2Q e 39 constituída
a seguinte ordem híerárquíca, em 'continuação a constante do artigo
19 dêste Decreto:
é

... ','

,

'.'

'

'

"',

~

,

~

.

-Art , 59 O presente Decreto 'entrara em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de abrir de 1963; 1419 da -Independência, e 809 da República.
A. COSTA E SILVA

,Márçiode ,Souza.:Mel,lG
.Ócse quadros a cuc sc.rerere.n- aet. 19 foram puoücados.no :Diário Oficiat
de 8-5-i33e retificados, no de 147-5.;68.
-----'-~

DECRETO N9 62.-i316 - DE 29
ABRIt.DE 1968·

DE

oiit~rgà.4 cénúais'Ezitricl!s'.de'/1r!t~
acs Gerais S A., cctzcesséc vara
d,istribuirtnergia' elétrica .-,no~ __ tiistritos tle Cantagalo e santa .,Teres,a
·do 'Bonito, município 'de Pt;çah'fia~
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da .Repúbllca, .usando da atribuição que íhe.c confere o

artigo 83, .íternat,.. ~á'·Cons.tf[;ui~áo'" 'e
nos: .têrmos "do artig~~l 59, . dóDecreRO-'lei 'nQ8~2, de 11 ,<;le"nove:;nl:!l'<> d~··19~,8.
decreta:
Art.' 19 E' outorgada w.centrata
Elétricas de Minas, ,.G,eTILis. :8," .A.,
concessão para distril:jl,lir' "ell(r~ia., :€l~"
tnca .nos , distritos :de' .,(}antag.~J.o,,e
sa,Ílta. TereS:l,' 40' 'B.o~i'tb ~i(},: ,milllÍcmio
i(~.·,peçanhlI, .mstaõo.ce. rvt.w'h,s',HÇ) aís,

.ficaP-do. ª,utp:tizdctà,::,' a' ,'~$taiJ~J.~cet"os

tS

ATOS DO PODER ,ExECUTIVO

sistemas de' distribuição constantes do
projeto aprovado.
Art. 29 A concessíonária fica obrigada a cumprir o disposto no Códí-.
go de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos,
Art. ,39 A presente coneessãa vlgorará pelo prazo de trinta (JOj anos.
Art. 49 Findo o prazo de consessâo,
os bens e instalações que no momento existirem em função doe sei vríços
concedidos' reverterão à Uníâo,
Art. 51? A concessionária poderá requerer que a concessão aeja renovada
mediante as condições que vierem, a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a' oue .5€
refere -êste vartfgo até seís (t) meses
antes de -fíndar o prazo' .de vigência
da concessão, sob pena co seu suêncio ser interpretado como deslstênc.a
da renovação.
Art. 69 O presente decreto entrará
em vigor na data, de sua publicação,
revogadas as disposições em con trá':"
trio.

.

Art. 2(1' A concessionária fiCa., obrtgada a cumprir o disposto no. Cófugç.
de Aguas, eis subseqüentes· e seus
regulamentos.
Art. ·31? A eoncessíonárta vconcluírá,
as obras nós prazos que foram ttxe'dos no despacho de aprovação dos
'Projetos, executando-as ar: aeórdc
com os mesmos, com as modtttoações
que forem autorizadas, se necessanas
§ 19 A concessionária 'rícará sujet..
ia à multa diária de até ,\TC;r$ .-':::;1,00
(duzentos 'e vinte e um cruzelrcs no,
vos) pela inobservância occ, prazos
fixados na forma da legislação de
energia elétrica em vigor (! 'seus- regulamentos.
§ 29 Os prazos referidos nestr, artigo poderão ser prorroeadoa por ato.
do Ministro das' Minas e Energia. .
Art , 41? asee decreto 'entrará, em vigor na data da sua publicação, J;€Vogadas as disposições em vcontrárto,
Brasília, 29 de abril de 'Hj68;
1471? da Independência e SOI?.- da.
República.
A. COSTA E SiLVA

Brasília, 29 de abril .J.e 1968.
1479 da Independência e - 809'· da

José Costa Cavalcanti

República.

A. COSTA E SILVA
José Costa Casxücanti

DECRETO

NI? 62.617 ....:..: :úI: ~9_DE
ABRIL DE 1968

,

Autoriza a Einprêsa de Eletricidade
Vale Pararuuptmema S. A, a construir linha de tranemieeao,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe" eoufv-e o
artigo 83, item lI, da Constdttnçao e

nos têrmos do' artigo 51? do Decretolei nc 852, de 11 de novemb-o de 12/s8,
decreta:
.--:Art. lI?, Fica autorizada a Banprésa
'de Eletricidade 'Vale Paranapar.ema
S. A.,. a construir a linha. dê transmissão entre . a subestação de. R;r.11charia até a divisa' do Tjl11..'1~l'·lI~iode
'Rancharía como de Iepê, ~10 Estado
de São Paulo.
Parágrafo único, A referida linha
se , destina li. futuro. suprimento a
Rancharia. e Iepê ,

DECRETO

NI? 62,618 .-:- DE '29 D'I!:
ABRIL DE 1968

Transfere da Companhia Fôrça e Luz
a'e Guimarãnia S. A. para a Prc::"':
feitura Municipal de Guzma1 ôsua,
a concessão para produzir, t-rensmitir e distribuir energia r.lét?'ica.
, no distrito de Guimarânirt,l,wnicí_
pio do mesmo nome, Estado 'dt.
i
nas Gerais.

O Presidente da República, USal1do da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item lI, da Oonstdtuíeão p.
nos têrmos dos artigos 140 e 150 ao
Código dê Aguas, decreta:
Art.. I'?- Fica transrertda llar~. a
Prefeitura Municipal de Gutmarânía,
a concessão para produzir, t.ansmítír
e distribuir energia elétrtca nu dístrrto .de Guimerâníà, munícípto de TI1f!S-mo nome, Estado de' Minas j-.:·J'aIS' de
que era titular a companhia fi'.-);rça' e
Luiz de Guímarânía S. A. em vírtude do Decreto n925.528, de 17 'de se,'tembro de 1948.
Art. 29 Fica autorizada a nan-re,
rência, para a Prefeitura Muníclj.al

a6
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de Pernambuco em virtude cio Decreto n9'50;687, de 3.1, de maio..de 1&61..
ora transferida.
Art; 29 m-outorgada à Companhia
de Eletricidade' de pernambuco,' ~~n:
Parágrafo trnic()., A presente autocessão, para distribuir .ener,:úáelétrimação n:âpimporta.:lO rcconhect-.
ca n-os munícípíos de Capoeiras, :~ia.:
men:o do valor atribuído aos bens e
uisteiacões como vínvestímentc a' 'ré- chedoacBanta 'I'ereaínha I<Ül. Aguas
munerar, ,o qual será determinado Belas, Ipubí, Orocó, Mirandiba, Tupelo Departamento N a ~ i UL" a s ce panatínga, Flôres,' Amaraji, "Betãnia. ~
aacaosé do Egito, Estado de Pernam-.
Aguase Energia, do Minis{;rrío das
buco, ficando autorizada, a .estabelecer
Minas e, Energia • de conrorrciuade
os sistemas de dístrlbuíçãc L:WiStr.--m-'
com as leis, em vigor.
Art. 3Q A concessionárta fiGa . oort- tea' dosiprojetos -aprovados.
gada a ' cumprir O,'disposto LO <"'OOlg0
Art. 3 9 A concessionária fica obride Aguas <pecreto ne 24'.643, de ...O de
gada 'a cumprir o disposto ~iOÇ'~.cJgo
julho de 1934), leis" subseqüentes e
de Aguas, leis subseqüentes e seu.... reseus regulamentos.
'
gulamentos .
Art. 49 A presente concessão vígoArt,.- ',49 :B:ste: decreto entrara E'Jn vi'gor -na-üata da 'SUa publlcaçác Tt:.vCr-' rará pelo prazo de trinta (sr,) anos';
gadas as'-dísposícões em }~0nti áÚO~ .
Art.·59'Findo prazc de .conccssão,
os bens. e instalações que no mcmenBrasília,. , 29: de abril '.·de 1~68;
to, existirem em função. dos serviços1479, ' ,da mdependêncía e 809 da
:Rep~blioo.
'
concedidos, reverterão à trmao.
Art:69 A concessionárlà nOOf:i't, .re-.
A.. COSTA E SILVA
querer que a concessão seja renova-:
José, Costa Cavalcanti
da, median te' as condições. que vierem
a ser estipuladas.
DECRETO NQ 62.619 -r- DE, ~9 ca
Parágrafo único. A concessíonáría
ABRIL DE '1968
deverá entrar com o pedido . a, que .s~
refere; êste artigo até' sais . ~6J 'meses
antes de findar o prezo de 'Vigenc$
Transfere e outorga concessão, para
da concessão:' sob pena, do seu' snendist1:ib'Uir energia -eiétriai em divercio ser interpretado come- desíatência
sos municipios do Estado de pu'da renovação.
nambuco.
Art. ,79 O, presente decreto. entrará
em
vigor na data da sua pubhcaçào,
o Presidente da República, usenrevogadas as .disposições em centrádo da atrfbuíçâc que .the confere o
artigo 83, item rr; da, Oonscituíçãove rio.
Brasília, 29 -de abril «e i968;
nos, têrmoscdos artigos 140' ~l!>O do
Código, .de Aguas, combinados ,.Jm,',Q, 1479 da Independência e 80l?, ·da·
artigo 59 do Decreto-lei 1)9 '852, .te li
República..
de novembro de 19~8,e com. o artigo
A. COSTA' E SILVA
64 do Decreto no 41.019" de J6, de fe--,
vererrc de 1957.
soee costa Cav,alc'anti
, Considerando que pela, r'ortaria uumero ,17, de 10 de janeiro-de 1$;167, o
DECRETO Nl? 62.620
DE ,29 DE
Ministro das' .Mínas e Energia autoABRIL DE 1968
rizou a transferência dos bena .e• 111S-:
talaçôés. vinculados, eos servrçcs . de
energia, elétrica .em diversos -nunícíoutorga à Centrais Elétricas' do Ma:"
pios do Estado de 'Pernam.úuco,para
ranhão S. A. ccaicessõo para disa Companhia de Bâetrlcídade de Pertribuir energia elétrica. no muninambuco, ' decretar
cipio de I pixuna, Estado do M araArt. 19 Fica transrenôa ,:D'ar~ ao
nhão.
'
Companhia de Elet-ricidáde de :·Fefnambuco, a concessão, para utstnbutr
energia elétrica no muntcíplo nàweto Presidente da República, usando
ra. ~oya,Estado de Pernambuco, de da atribuição que lhe confere o
Que .era tdtular ro .Govêrnc co "E::.tAdo artigo 83, item lI, ·da -coastítutcêo e

dI" G,r;marânia, de tod0aSOSco'~ceI~~~~
Instalaçôes- vinculados
u
~, ........

ó

v
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nos termos do" artigo 59 do: 'Decretolei .nc 8,52, de 11 de. novembro de 193,8,
decreta:
Art. 19 :!t. outorgada à Centrais Elétricas do Maranhão 8;.·'A., concessão
para distribuir" energia. elétrica no
município de Ipixuna, Estado do M~
ranhâo, ficando áutorfzada a estabetecer os sistemas' de -dietribuíçâo 'constantes. do projeto 'aprovado.
Art. 29 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Códtgo
de' Águas, .Ieís 'subseqüentes e séus
regulamentos.
Art: 39 A concessionáría concluíra
as obras nos prazos que, foram fixa=.'
dos no despacho" de,' aprovação dos
projetos.cexecutando-as de acôrdo com
os mesmos, com' modífícações vque'<forem autorízadaa, se: necessár-ias.
§ 19, A inobservância, dos prazos fixados' ,sujeitará, .aiconccssíonáría 'à
multa diária de NCr$200,OO (duzentos
cruzeiros novos), até" a, publicação do
ato de prorrogação.
.
§ 29 Os: prazos 'l'e{er'idOs neste artigo, poderão ser prorrogados por 'ato
do Min~trO das', Minas e EIlergià.
Art. 49 A 'presente concessão vtgo.,
rará tpelo prazo .de trinta (~O)' a~os.
Art. 59 Findo o prazo de conces-:
são, os b,ens e.' instalações quê rIO momento, existirem em,' função cios,serViÇOS concedidos, reverterão à trnrão., .'
Art. 69' A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concession~ria
deverá entrar com, o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findara prazo de vigência
da concessão, sob pena do: seu aüênz
cio ser Interpretado 'como. deslstêncía
da renovação.
ATt: 7Q O' presente. Decreto entrará
em' vigor na data, da sua publíeaçâo,
revogadas as 'disposições em contrário.
Brasilia, 29 de abril de 1968;
1479 da, Independência e 809 da
República.
A.COSTA E SiLVA

José Çoeta Caoalcanti
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DECRETO NQ 62'.,621 ~ 'DE' 29 DE
ABRIL DE :1.968'
.
Autoriza a CompanlJia de Mineràção
Rio. Acima' á .unnor íimnito, no :1n.u-:nicip'iod~, S~rtta. Bárbara, Estado, de,

1Winas' Gerais,

O Presidente da' República, usando

da

atribuição

que

lhe. confere '.'f?

.artfgo ·83, ítem lI, da, Constituição ··e

nos vtêrmos do Decreto-lei nc ·227,< de
28 d,e:,)evereiro de 1967, alterado. peW:.
Decretc-Ieí ·nº318, de 14 , devmarço
de' 1967 (Código de Mineraçâç),

decreta:

. ',

Art. 19 Fica .autonaada Companhia
de Mineração; Rio Acima. a .1!:tyra,r,-)i~,
nhíto em. terrenos ele sua propriedade
nos imóveis Fazendas Ganda.re,la,~
Mato :grosso, 'distrito de . . Concéiçáo;
do. Rio-cncíma, município de' :,San.tà
Bárbara, EStado de : Minas "'Gerais;
numa área de novecentos hectares
(900 ha) , delímítada por um retângulo, que tem' "um vértice a'· UnI" 'inU
e setenta e seis metros (L076 rm , no
rumo. verdadeiro' de .sessenta. ,e:,n()v.~
graus' cinqüenta. e nove mínutõs -nOroeste '(69 9 59' NWr, do entrcnca-.
mente das estradas que ligam as sedes
das : Fazendas Mato Grosso "e (fanda""
rela àscídade : de Concelçâovdo-vêdo
Acima e <osvlados divergentes",q.c;~p',
vértice, têm os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: dois' 'fiu
metros (2.000. mj ," este (E);, quatro,
mil' e" quinhentos metros (4.500·m)·;
sul (8) ~ Esta autorização' é outorgada
mediante às, condições .'c onstantes 'des
arts. 44, 47 esuas alineaa:e 51"..çl~
Código de .Mineração, além de ,Duta:as
constantes' cig mesmo Código, não 'ex-.
pressamenté-vmerícíonadas neste Deereto.
Parágrafo umco. A, execução ,da
presente autorização }ica' sujeita: :ás
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51. 726, "de 19 dê) fevereiro de 19,6.3 e da Resolução no 3. de
.30 de abril" de 1965, da comissão .taacíonal de Energia. Nuclear.
Art. '2 Q . O concessíonárfo da autorízaçâc fica obrigado a recolher -aos
cofres públicos, na forma da lei,; os
tributos, que .rorem devidos à: União,
ao Esta,do e ao. Municipio, em cumprünento .do dispo1?tona ,Lei n9 4,425,
de 8 de 'outubro de.. 1964..
Art:' .3Q Se 'o" concessionário da autorização não .cumprir qualquer das
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Obrigações que lhe, Incumbem 'a, auto;
ríáaçâo de 'lavra será declarada, caduca ou nula, na forma dos artigos 65
e 66 do código de Mineração.
Art.

49 As

propriedades vizinhas

estão sujeitas àa servidões de solo e

subsolo para fins' de lavra, na rorma
do artigo 59 do cód-igo de Mineração.

Art. 59 A autorização de lavra terá
por título,' êste Decreto. que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão de'
Fomento da Produção Mineral do Ministério das Minas e ~nergia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 29 de . abril. de 1968;
147Q da Independência e 809 da
Repúbltca,
A.COSTA E -SILVA

José Costa Cavalc4nti"

DECRETO Ng 62.622 -'-

'DE'

29

DE

ABRIL DE 1968

Transfere da Prefeitura: MunicipaJ de
Jturuarusui para a Centrais Bletricas de 'Santa Catarina S.' A., a
concessão para distribuir. energia
elétrica no mumicipio de Jaguaruna, Estado de Santa C;atarina.

O Presidente da República, usando
atrfbuiçâo que lhe confere o
.ar tígo 83, item lI, da constituição e
nos termos de art. 150 do Código de
Águas, decreta:
Art; 1Q Fica transferida para a
Centrais Elétricas de Santa Catarina
S; A., a concessão para distribuir
energia elétrica no munícíplo de Jaguaruna, Estado de santa Cataruia de
que era titular a Prefeitura MUnicipal
de .Iaguaruna .em virtude do Decreto
D-Q'47.286, de 24 de novembro de H159.
Art. 2Q Fica aprovada a transferência dos bens e, instalações que vinham
compondo os serviços de distribuição
de energia elétrica no mencionado
município, da Prefeitura Municipal de
Jaguaruna para a Centrais Elétricas
de Santa Catarina S~ A.
Art'. 3Q A, concessíonárta fic'a, obrigada a cuniprir o ,dispost<>, no' Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
.da

Art. 4Q :tste Decreto entrará em
vigor na ctata· da sua publicação,
revogadas as disposições em con-

trano.

Brasilía, 29 de abril de 1968;
1479 da Independência e ao'? da
República.
A.

COSTA

E

S'n.VA

.rosé Costa Cavalcanti
DECRETO NQ 62.623 ABRIL DE 1968

DE

29

DE

Retifica o Decreto 62.255, de 12 de
'fevereiro, de, 1968.

O ,Presidente, da República, us~ndo
da atribuição que lhe confere o Item
II do artigo . 83 da Constituição, de,
ereta:
Art.. 1~ Fica retificado, na forma
abaixo, o Decreto nc 62.255, de 12
de fevereiro de 1968, que dispôs sôbre
"a 'convocação da, Conferência Nacional de Educação'. .
No artigo 2Q. onde se lê:
... da-B'ederaçâo Nacional de Estabelecimentos de Educação e, Cultura, ...
Leía.se:
...da Federação Nacional de Esta-'belecímentos .Particulares de Ensino,
da Confederação Nacional dos 'I'rabalhadores em Estabelecimentos de
Educação' e Cultura, ...
Art. 2Q ~te Decreto. "entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de abril de 1968;
147Q da Independência e 80Q da.
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso :outra

DECRETO N9' 62.624 ABRIL 45 1.968

DE 29 DE

Modificà o Plano, Geral de Convocação,' para o Ser-oiço Militar Inicial
nas Fôrças Armadas em 19-6'8. aprovado 'pelo. Decreto nÇl 60.970, de, 7 de
julho de 1967.

O Presidente da República, usando
das atribuições, que lhe conf-ere o artigo 83, item II da- ,qonptituição,. e de
conformidade com o parágrafo único-

.8lf
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do .art .. 26 do necrsto nv 57.654, de
20 de 'janeiro de 19&>, decreta:
Art. 19 Os itens 3.4.3 - Seleção
Suplementar. (C) e 3.6.1 -,Épocas de
apresentação para incorporação, do
Plano Geral de .Oonvocação para o
Serviço Militar Iniciar nas Fôrças Armadas em 1968, aprovado 'pelo -Decreto nc 60.970, de 7 de julho de ~g.s7,
no que concernc à 21)0 época de inconporação no Exército, passam a ter a
seguinte redação:
1'3.4:3 - seleção Suplementar (c)
b - No Exército:
2~ épocac de 8 a 1~ de Iulhorde

.1968...
"3.6.1 -

É:poca de apresentação
para incorporação:
- No Exército:
- 2~ época: de 8 a. 14 de julho de
1968."
Art. 29. ':E:ste decreto 'entrará em
vigor na' data de sue publicação.
Brasília, 29 de abril de 1968;
1479 da Independência e 809' da
República.
A. COSTA E SILVA
Augusto H a m a n

n

RaàemalCer
Grímeuxüâ
Aurélio 'de Lyra Tavares
Mâr,ció de Souza e Mello

DECRETO N9 62.626
DE 30 nE
ABRIL DE 1968
M'_

Altera prazo para apresentação eto
PÜLno Diretor de implantaçao oe
portos .pesqueiros.
G Presidente da República, no uso
das- atrib-uições que lhe' contere o ar-o
tígo 83,' item II da Constituição e
Considerando que a deüntçâo -is. potitica nacíonat de pesca, à caracterização e delimitação ~eog!-'áfic). 'da região, ou das' regiões, depende-da üxa,
çâo de elementos que deverão ser -cadastrados com base em pesqutsaa pautadas .em prévio e adequado planejamento, decreta:
Art. 19 Os trabalhos da- comtssac
instituída pelo Decreto 6t .156, de 16
deagôsto de 1967, para apresentação
do Plano Diretor ..de implantação e
exploração de portos pesqueiros deverão estar concluídos no prazo de 12
(doze) . meses a partir da data da pu,
-oltcaçâo dêste peereto.
Art. ,29 nste Decreto entrará em
Vigor na data da sua pubücaçâo, revogadas as díspoalcôcs em contrário.

Brasília, 30 de abril de 1968;
1479, da, Independência e 80Q da.
República.
A.

DECRETO N° 62.625 -

DE 30 DE

ABRIL DE' 1968
Declara de utilidade: pública a "Fun_
dação Gil Pimentel Moura", com sede em Lins, Estado de São P(l,ulo.
O Presidente da República, usando

da 'atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constibuíção e

atendendo ao que consta do processo
M.J. nc 15.424, de. 19-65, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade "públíca, nos têrmos do artigo
19 da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com, o art. 1.9 do Regula'menta aprovado pelo Decreto número
'bO.517, de 2 de maio de 1961, a "Fundação Gil .Pimentel Moura" .com sede
'em Lins - Estado de São' Paulo.
Brasília, 30 de abril de 1968;
147. da' Independência e 80;-9 da
REpública.
ç

A;

~TA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

COSTA' E SILVA'

MarioDav-id. Andrea<!za
DECRETO N9 62..627 -

DE 30 DE

ABRIL J)E 1968
Aprova o aumento do capital e oi. tere o artigo 79 dos estatutos sociais da Réde
ral S. A.

Ferrovil:íria Fede-

o Presidente -da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item lI, da Constdtutçác etendo em vista o que. estabelece oartigo 61, § 59; do jjeoreto-leí número 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Art. 1o. Fica aprovada a. resolu-.
câo. da assembléia geral extraordinária da Rêde. Ferroviária Federal S.A.,
realizada em 29 de dezembro de 196f3,
a qual aumentou seu capital social
para NCr$ 370.915.025,00 (trezentos
e
e setenta milhões, novecentos
quinze mil e vinte e cinco cruzeiros.
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novos) , e decorrentemente ..alterou o
artigo 79 de' séus: estatutos .sociais,
aprovados pelo Decreto n 942.381,-de.
'BO de setembro de 1957.

Art. 2Q O artigo 79 dos .estaoutos
sociais' da RêdeFerroviái-ia Federal

S.A.,'aprova4os 'pelo decreto citado'
no .artdgo anterior, passa a ter .a ,8e-

gu'interedação:
"Art. 79. O capital social é de
NCr$ 370.915.025,00 (trezentos esetenta" milhões, novecentos e
quinze 'mil e' vinte e 'cinco cruzeiros novos), dividido em
.
294~129.206 (duzentos e noventa
e qU,atro mllhões.. cento e vinte e
nove mil e duzentas e seis) ações
ordinárias e 76.785. 819 (setenta

e sets ,nülhõ~$, setecentas -e oi-:,
tenta e cinco mil e, oitocentas 'e
dezenove)
ações 'prererenotaís,
sem direito a' votoç no valor momínal de NCr$ 1,00 (um' cruzeiro nôvo) cada uma, nominativas
e integralizadas".
Art. 3<;1. astc Decreto entrará em
vigor na data de SUR publlcaçâóy re-,
vcgadas as disposições em' centrá1'10.

Brasília,

1479

da

República.

30 de abril de. 1968;
Independência 'e' 80Q da

A. COSTA

E

Sn.VA

José Costa. cavalcanti

PECR;ETO NI? 62.629
ABRIL DE 196~

Mario David Aridreazza

DECRETO N° 62.628 ABRn. DE 1968

o estabelecimento de usinas termelétrtcas, qualquer que s~ja ,a: potência
ou destinação da energia gerada.
Art. 2Q. Fica. delegada ao MinistIO de Estado das Minas e Energia
competência "para autorizar, as, amplieçôes e .modífícações ,das ir:st~la
ções vinculadas aos .se!VlçOS pub.1icl?s
de produção, transmíssáo e dístríbutcão de energia elétrica, executadospoFpessoas físicas ou jurídicas titulares
de manifestes ou declarações ...de usinas rermelétrtces, devidamente apro_
vades e registrados.
Parágrafo úntcó /- As modificações e
ampliações, a que se. refere o presente artigo; ficam condicionadas à previa aproveçâo: dos respectivos projetos pelÇl Departamento ~a~íon~l. de,
Águas e Energía do Ministério' das
Mínas e Bnergia..
Art. 39 ãiste Decreto entra em.'vi 7
0'01' na data de sua publicação" revo,~
gadas as disposições em, contrárío..
Brasília, 30 'de abril de 1968;
1479. da ,Independência e 80<;1' .da
República.
A. COSTA E SILVA

DE

30

DE

Delega competéncia ao Ministro de
Estado das Minas e Energia e dá
outras providências.

O presidente da República, usando
da atribuição que. lhe. confere o aTtigc83, item II, da 'Constituiçâo e
nos têrmoa cdos .artígos n e 12 do
Decreto-lei n« 200, de 25 de fevereiro
de 1967,çombinado como disposto
nos artigos 19 e 29 do Decreto núme-.
1'0,62.460, de 25 de março de' 1968,
decreta:
Art. 1° Fica delegada ao Mínístro de' Estado 'das .Mtnas e mnergta
competência .para 'expedir...portanes
de .. outorga e transferência. de' concessões para' 'd~stril?Uiçã~ de energia. elé;
trica"I1a .forma, da legislação' em. vigor; bem' 'como 'de 'autorizáções''"para

DE

30' ,DE:

Autoriza a Rêde Ferroviária Federal
S. A. a' ceder bens de sua proprie.dade e dá outras ,providências;

O presidente da Repúbli-ca, usando:
das atribuições que 'lhe confere o ertigo 83, item II, da- .Constdtuiçâo, decreta:
Art. 10 Fica a Rêde Ferroviária
Federal S. A. autorizada a ceder
Prefeitura' Múnícípal 'de Nôvo Cruzeiro, Estado de
Minas. Gerais, .~
bem que constituem. a Usina Elét~l..
ca de 90 KVA, instalada em Teófllo
Otoni. que fazia parte do acervo da'
Estrada de' Ferro Bahia e Minas,
atualmente em processo de erradícacão.
Art. 2.° Feita a avaliação dos
bens, a serem cedidos, a Rêde Ferr<r.-"
viária Federal S. A., provjdencíarâ ~,
transferência definitiva' dOS, bens
mencionados no' artigo 19, me;di~.w
redução de seu éapital social, em ímà

91

A'TOS DO,PODER ExECUXIVO

portãncta ,.cori'e:sPôndénte,. Qu~m~
pensando coU1 ' os recursos destinados
a ínvestímentós decapitaI, na mesma

.Parágrafo ,único.,' Essit"redução _incidirá-apenas, ,~bre·as ações- da SO-::
cíedade pertencentes à União . Fe...,

Art. 3Q Este Decreto entrara, em
vigor na data.. de sUa publicação, re-:vogadas as disposições em contrário;
Brasília, 30 • de abril de 1968;
147Q da. Independência e' 80Q' da
República..

'Art.4.Q ~ste Decrete> entrará . em
vigoi' na data, de sua publicação, re-:vogadas as 'disposições em contrário.'
Brasília, 30 de abril de 19'58';
147Q da Independência e 80º .da

emprêsa.;:

'

.

República.
A.

A. COS'IA E Sn.VA
Mário"' DtLvid .Anareaexa

DEORiETO N.Q 62.630

déral ,

'

COS'IA

E

SILVA

Mario Da'lJid

DE'

30 DE

,AJ;lRIL DE, 1S68

Dispõe sôbre. a competência do M~
nietro dos Transportes para autorizar a Rêde
Ferroviária .Federal
S: A.a promover a cessão de parte de eeu-ccerco patTimdnial, e dá
outras 'providências.;

Anareaeea

DECRETO NQ 62.631 -

ABIW;.-DE ,~968

DE 3'0' DE

".

Autoriza o funcionamento o:a"FacuL
dade de Engenharia ·de.' São José
dos Campos, da rumaaçao' Valeparaibana de Ensino - .Sdc Paüto'.

o -Presidente da _, República; usando da atribuição que lhe confere o
83, item lI,' da Constdtuíçâo 'e
o presidente, da .Repúblíca, no uso .artigo
acôrdocom o disposto no artigo'-23
das atribuições que lhe confere: o '. ar- . de
do Decreto-lei n Q421, de 12 de mato
tigo 83, item n, da Constituição,de- de
19-38, decreta:
ereta:
'
Art.
19 Fica autorizado .c runcíonaArt. 1.0 , Ao' Mlnlstro " dbsTransmentoda Faculdade de .Engenharta de
portes compete autorízar a Rêde FerJosé dos Campos, da Fundação
roviária Federal S. A. a promover São
Valeparaíbana de Ensino, no Estado
a cessão gratuita ou em condições
de São Paulo.
especiais aos Estados e Municípios,
da parte de seu acervo patrimonial,
Art. 2Q zste Decreto entrara em vicorrespondente a trechos ferroviários
gor na data de sua publicação.
suprimidos que, a seu critério, 'não
Brasífía, 30 de abril de 1963;
sejam .úteís ao servtçó ferroviário,
147Q da Independência e SO'J da
Parágrafo- único. O disposto neste
República.
artigo se aplica aos demais bens ínA. COSTA E SILVA
tegrantes. ãõ acervo, partrimonial dá
R:êdeFerroviária Federal S .. A. que
Tarso Dutra
forem julgados desnecessários
aOS
objetivos da SOciedade.
Art. .2.? A cessão a que se refere O
artigo' anterior verificar-se-á-quando
DECRETO NQ 62.632 - DE 30 DE
se 'tratar de, aproveitamento econôABRIL DE 1968
mico de tnterêsse nacional e será feita
mediante têrmo ou: contrato no qual
Autoriza o timcíonamento de Curso
constarão. expressamente, as condide Administração da Faculdade .:de
..ç6e.s estabelecidas, tornando-se nula,
secmomía e Finanças do Rio ·de. Jaíndependentemente 'de' ato especial;
neiro.
se se' der ao bem apltcaeão diversa-dá
que 'lhe tenha sido destinada.
O' Presidente da Repúblíca.. usando
Ar't., 3.9, 'A Rêde Ferroviária Fe:da atribuição que lhe confere o Atem
l i .do artigo 83 .da Constítuíçao de
deral S. ,A. procederá à 'avaliação
acõrdo com: .o disposto noiartãgo 23
doa bens 'a serem cedidos para ,redu'::'
ção de seu capital social, em Impordo Decreto-Ieí nc 421" de 11 de: maio
tância' equivalente.
de 1938,~,:tend.o em vista o Quecons-

ATOS 00
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ta do Processo no 37.297-66" do Ministério da Educação' e Cultura, decreta:
..'
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Admímstraçâo, da
Faculdade, de gconomía e Finanças
do Rio de 'Janeiro.
Art. 29 sáte Decrete entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 30 de abril de 1968:
da Independência e 809 da
República.
1479

A.

4"..OSTA E SILVA

Eepúblíca ,

A.

Tarso Duira

DECRETO N9 62.633

do Decreto-lei nc 421, de 11-de maio
de 1938 e tendo em' vista o que consta do Processo n Q 45.652..,.65, do Ministério da Educação e Cultura.vde-.
creta:
Art. 19 Fica autorizado o Iuncíonamenta da Faculdade de, Direito de
Guarulhos, no Estado de São Paulo.
Art. 29 ltste Decreto entrará em vi.,
gcr na data de sua publicação.
Brasífía, 30 de abril de 1968;
1479 da Independência e 8.0":' da
COSTA E SILVA

Tq,rso Dutra

DE

30 aa

DECRETO N9 62.635

::>E 30 DE

ABRIL. DE 1968

ABRIL DE 1968

Autoriza o funcionamento da I"aculdade de Direito de São Carlos.

Autorzza o Serviço do Património dUl
União a aceitar a doação. do 'terreno>
que menciOna, situaào no 'Muntc1pio de Santa Cruz das Palmeiras
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
II do artigo 83 da Constituição, de
acôrdo com o disposto no artigo,' 23
do Decretc-Ieí nc 421, de 11 de maio
de 1938, e tendo em vista o que 'consta do Processo no 43. 923~66, do Ministérío da' Educação e Cultura, .decreta:
Art. 19 Fica autorizado o func'onamenta da Faculdade de Direito, de São
Carlos, no Estado dé São Paulo.',
Art. 29 üate Decreto entrará em \'igor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1968;
1479 da Independência· e 30<) da
República.
'
A. COSTA

E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N9 62.634

DE 30 DE

ABRIL DE' 1968

Autoriza o .funcionamento da Faculdade de Direito de Guarulhos ' - S.
Paulo.

O Presidente da República, usando

da atribuição que .he confere, o Hem

I1 do .artígo 83 da Constdtuíçân, de
acôrdocom o disposto no artíg» 23

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. artigo 83, item- n, da .Constítuíçâo t de,
acôrdo com 'os artigos, 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fíca o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que, de acôrdo com a Lei Municipal nv 322, de 8 de dezembro de'
1966, o Munícípio de Santa Cruz das
Palmeiras, Estado de São Paulo, faz'
à União Federal do terreno oon,- a
área de 282,72m2 (duzentos e ementa
e dois metros quadrados e setenta' e
dois decímetros quadrados), situado na
Ruà Treze de, Maio, esquina da aU.R
Prudente de Moraes, naquele Muntcípío, de acordo com os aretnentos
constantes do processo protocolizado,
no Ministério da Fazenda sob o número 159.007, de 1967.,
Art. 2~ Destina-se o terreno a quese refere o artigo anterior à construção do prédio da-Agência Postal ' 'I'elegraríca local.
Brasília, .30 de abril de 1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.

4", ,'C~i:iSTA ,E

SILVA

Antônio Delfim' -Netto

ATOS DO: PODER. ,ExECUTIVO

DECRETO Nº 62.636 - DE :30 DE
ABRIL' DE 1968
Acrescenta paragrafo ao artigo 1~ do
Decreto nº 62.320, de 28 de teuereíro
de 1968.

O,P!esidente da Repúblíca, no -uso
'da atrmuíção que' lhe confere lJ artdgo 83, item lI, da Constittnçâc, deereta:
Art. llc O artigo 19 do Decreto numero 62.320, de 28 de tevereuu de
1968, fica acrescido do seguínt.e Dará-graro:
Parágrafo único. Ficam cransrert-.
oas também para o Departamento de
Arrecadação as atribuições, previstas
no art. 50 do Regimento do Departamento do jmpõsto de Renda, epi ova-.
do pelo Decreto no 55.855, de 'l4 de
março d~ 1965, abrangendo, apenas.
as atividades constantes do art.ígo 42,
§ 19, letra "a", item 1; artigo 4::l. ~
;15\ letra "a""item 1; artigo 4'i, § 2Q ,
rene "a", itens 1, n, !11,V, .\TI ~ VI~;
artdgo 47. § 2Q, letra "b" :~tel.1s 1" .<-1,
UI, V" VI e VII; artigo, 4:1, § 2'1 letra c, itens I, 11, III, V, VI f- VII;
-artdgo 47, '§ 3'.!,letra <la". itens 1. II
e rn, artigo 47, § 3Q, letra "b". itens
:i 11, In e IV; artigo 47, § .3'\ letra
"c", itens 1,. 11 e 111.
Art. 2º O presente Decreto entrará
'em' vigor na data .de sua pubücaçâo
'revogadas as disposições em contrarío ,
Brasília, 30 de abril de 1968;
147Q da Independência e 80º da
RepUblica.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

93

de Minas Gerais S. A., a concessão
para distribuir 'energia elétrica ~o
município de Ilicínea, Estado de MInas Gerais.
Art. 29 E' outorgad a à centrais
Elétricas de t".:inas Gerais S.A., concessão para distribuir' energia elétrica
no município de Ilicinea, noE?tado
de Minas Gerais, ficando autorizada
a instalar o sistema de distribuição
que rõr necessário e constante do projeto aprovado.
Art. 3Q A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código de Aguat>, leis subseqüentes e seus
regulamentos .
Art. 4~ A presente concessão vigonora pelo. prazo de trinta (30) anos.
Arb , 5Q Findo o prazo de conces-.
são, os, bens e ínstalaçóea .que, no
momento existirem em função dos
SErVIço.:.
concedidos
reverterão
à
União.
. Art. 6° A concessionárta poderá
requerer .que a concessão seja renovada- mediante as condições que víererr. . a. ser estipuladas.
Parágrafo único. A, concessionária
devera entrar, com o pedido a que se
refere êste 'artigo até seis (6) .n:es~
antes de findar O, prazo de vigencia
da', concessão sob pena, do seu silêncio
ser _interpretado como desistência da
re~ovação.

Art , 7Q ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicaçã?,. revogadas a- disposições em contrário.
Brasília, 30. de abril de 1968;
147º da Independência e· 80Q da
República.
A. COSTA' E,SILVA
José -Costa Cavalcanti

DECRETO N9 ·62.637
ABRIL 'DE' 1968.

DE 30. ~DE.

Revoga '0 Decreto númeto 61-.073, 'de
26 de julho de' 1967 e. ,da outras

-ooiaencios,

'O' 'Presidente da 'República,' 'usando
atrtbuiçâc.-que Ihe confere-o artigo
83;,item rt, d?<,Constitaição einos
'termos .dos artigos 140 e 15.0 do" ,.çó~i-:
gude Agüas combínados bem o ar tígc
'59c d o Decreto-lei n9852,de 11 de .novemtiro de 1938. decreta: .
Art. 19 Fica revogado '0: Decreto
nv 61.073, de 26 de julho::·'de'·1967" que
transferiu para' a, centrais Elétricas

da

DECRETO N962'.638
_DE'30DE
ABRIL DE 1968
Declara a cessação da eXploração dos
serviços de energia elétrica pela
'Prefeitura Municipal de Campina
Gmnde no distrito-sede do munieípio de Campina.Grande; Estado
,da Paraiba e _ outorga concessão a
Cbmpanhic de Bletriciâaâe ·da Borborema, no distrito-sede do muni.
etoto .de Campina, Grande, Estado
cta 'Paraiba~

O ·Pre'sidenteda'· Repúbüca.ousandó
da atribuição que lhe -conrere':o artigo

94

ATOS DO. PÓDER EXEêUirtvo

83. ttem, TI, ,da 'Constãtuíçâoie nos
têrmos dos artãgos 140 ,e 159'do'Cõdi~
go de Aguas· combinados com-o artigo 59 do Decreto-lei nv 852," de 11
de novembro de 1938, ar'tígo 10 db

Decreto-lei
junho de

número

2.28.1,"·.,de,,·5. de

1940, artigo

1~,

do

De-

creto-Ieí.mv 7.062, de 22. de novembro
de, 1944 e artigo 64 do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,

decreta;
Art. 19 E' declarada a. cessação
para os efeitos do art. "139, ,pa!ágrafo
1Q do Código de Aguas.. da exploração .."dos, serviços de energia elétrica
no distrito de Campina Grande, -munícípío do .mesmo 'nome, Estado da
Paraíba, de que era titular -a Prefei-"
turatMumcípal de Campina" Grande
(por Declaração de usina termelétri~a apresentada. no processo D.Ag.
2'.-21g:...11,' de ecôico' com ,o, parágrafq
único do art. 1L do .uecreto-reí numero 2;281 de 5 'de junho "de' 1940).'
'Art. 29 Fica: autórízada .a ·tninsrerêncta, para a Companhia -de Eletricidade da Borborema, de 'todos os
bens e Instalações vinculados aos ,ser.,.
viços de energia elétrica em Campina
Grande.
"
"
. ""
Parágrafo único, A presente eutorizaçâo 'não importa no. reoonhecimente .do valor. atrlbuldovaos, )]~ns· e
mstalaçôés ' como, investimento" a" remunerar;
qual será-vdetermíriado
pelo Departamento Nácíonal de Aguas
e ,',Energia,',do:' Ministério' das' Minas\:e',
r.Ener~ia,,:de conrormtdade-com as .jeís
em vigor.
Ah''- ' 39,.E' .outorgada. à .Companhía
de Eletrícídade da Borborema, coneessâo para, distribuir energia elétrica
no dístrtto de Campina, Grande, ,mu-:nícípío do .mesmo nome, no EStado
da Paraíba.
Art:· 49 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subeseqífentes e seus
regulamentos,
Art. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta ,(30)
anos.
Art.. 69 Findo' o prazo de' conceasão, os bens e instalações,' que- no momente "existirem em função 'dos. ser-,
viços concedidos' reverterão àVnião~
Art. 7? A concessionária poderá
requerer" que a, concessão seja renovada mediante as' condições que vierem
a -ser estipuladas.

o

Parágrafo 'único. A coneeàslõnârfa
deverá entrartcom' o-tpedído a que se
refere êste ac-tígo até seis (6) meses
antes' de' .findar' o .praao- de vígêncía
da cconcessâc sob pena, .do-seu sílêncio ser interpretado como, desistência
da renovação'.
Art. 8Ç' aste Decreto entrará cem
vigor na data da sua publicação; ';re'vogadas as dísposlçôes em contrário.
Brasília, '30 de abril de".1968;
1479 da' Independência e 80Ç" da
República.
l'

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DEQRET(j .'N9 '6-2.'639

-;-,'pE
ABRIL' DE 1.968

30

DE

ou.oraaÓconeessac à, TV"':' Educadora'
de PQnü?-, Grossa, t.tna., para este'belecer 'l.!-m,a. estação. de 'radiodifu:..
são des()1ZS e ímaçens (teieoísãov,
na ,citJ:ade dt'J Ponta Grossa, ,Estado
do.paraná..
Q:-,Presidente' da República, ..usando
da atrdbuíçâo. que lhe .eonfere 'o ~ artigo
83,. item II, da Constituição ,e tendo
em vista -o disposto. no art. :89,: ítem
XV,, letra "e", da mesma: Constituiçãc e o que consta no,'Edital 1),9 68--ti6-

CONTEL, decreta:

,.

\ Art~ ,.Ú:". Fi~a.outorgac,ta .: concessão
TV' ~ Educadora, de ponta orossa
Í,tda., nos têrmos cío art ". 28 do Regulamento dos-Serviços;',deRadiodirusão.: para .estabelecer, na cidade' de'
Pontà Grossa, Lstado do Paraná; 'sem
'direito de exõlustvídade, uma .esteção
de radiodifusão 'de sons e' 'imagens
(televisão). umtaando..o. canal 7.
Parágrafo único. O contrato' decorrente desta concessão obedecerá' as
cláusulas que com este baixam rubricadas pelo Secretárto-Geral do
Ministério das Comunícaçõegoe- Presidente do CONTEL' - e deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias
a 'contar da data da publicação dêste
Decreto no Diário Oficial da 'União,
sob pena de/se tornar nulo,de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 2Ç' Revogam-se as: dísooatéões
em contrário.
Brasília,30 -de aoi-íl de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

a

A; 'COSTA E SILVA
Carlos.· F. de Símas

9S
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DEORET:O,N9

62~MQ

DE ,3Q,DE

ABRIL; DE 19-68

ÀUtoriza o Serviço,do·Património da
umao a aceitar a~oação do terfeno 'que mencionei; sit'll.:arlo ,np/Municíp,io de Uniiio (J)e VitÓria, estaao
de ',Paraná.
O, Presidente da República; usando
dà'atribuição que,Ule confe:re,"o' artfgo 83, item ri, da .oonstttutçãoe de
acôrdo com os artigos. 1..165' e i:180
do Códígc Civil" decreta:

Art. 19 Fica oBervíço doPatrímôa -acettar ' a
doação que, deacõrdo com a Lei Municipal nc 560-,66, de, 21 de dezembro
de,'1966;>'O Município- de .Uníâo-de Vi...
torra, zstadotdo Paraná, 'faz 'à, União
Federal 'do 'terreno" .com a ârea : de
1,462,7,8 -rea xmn "qmttrooeIltos::e sesscnte.e dois metros tquadrados .e',~e
tenta e oito decímetros. quadrados)',
.situado na Rua Nossa Senhora do Rócío.v esqutna da Rua: Professôra AmasiUa;. naquele -Munícípto, de .acôrdc.
com-os-elementos .constantes dovprc-'
cesso 'protocolizado .no .Munisténo -da
Fa~e~,cia' sOb:.o nÇl,:129,.009~ d~, 1951.-:,'
Art: 2Çl Destina-se o .térreno .a ..que.
se refere o artigo anterior ao Ministério,:'da, Agricultura, (Divisão de',Deresa Sanit~ria' Vegetal).

nío. da;' união autorízado

iBrasília, c' '30 de .abríl de - 1,'968;
147Çl .da Independência' e '~809 "da
República.

s: "'cosTA; E,SrL.yA
An'tonio 'Delfim Netto

DECRETO N9 62.641
DE :'!Q
ABRiL DE' ·19-68

DE

Retifica o Decreto ,n9 61.842, de 5 de
"aezemmo de 19,67.
, "'O Presidente 'di República, usando

da" atribuição que lhe confere o artigo 83~ item lI, da Constituição: ,8 de
acôrdo com os artigos 1.165 e L180,
do' Código Civil;' decreta:
Art. 19 O artigo 1Q do Decreto número '-61. ~2, de, 5 de dezembro de
1967, publicado, no Diário' Ojidal do

dia 7 do,: m~sIllo mêa .e. retificado no,
dei, dia:,'lssegUinté" "pàssà'i.a 'VIgorar
com :a,seglfinte' redação:
"Art. 19"Fica o Serviço doPa.~
trtmônío da união autorizado a
'aceitar a -doaçâó que, de cácônlc
com a Lei' Municipal .no 558", de
20'dejúnho de 1967, ojvrumcipío
de 'Santa Rosa' de Viterbo,E&tado de São' Paulo, ras ',à "União
Federal do terreno com a: área
de,717,32 mâ rsctcccntos .e ueaessete, metros, e"trinta e·, doís. decímetros' quadrados), ,s:ituadl) na
Rua .oondessa Filomena, 1\,IIata,":
razao, naquele Município, de
acôrdo cornos -'elementoscons~
tentes do -processo protocolizado
no' Ministério da zéeenãa. .sob onc 15~.005, qe196.7/'

.

,.

..

,Art. 29~ste' Decreto entrará em.
vigor "na data de sua publicação;,revogadas ..as . disposições em contrário.
Brasília, 30, de abril de 1968~
14.7Çl· 'da Indepéndêncía e 309 da.
·Repiíbl~ca.·
,
A;:',COSTA" E Srf.VA

Â'ntoniá 'Deljim Netto

DECRETO NÇl' 62'.642
MAIO, DE

DE,2"',DE

1968

Declara' deutilidaàe ,publica,-, pará.
fins, dedesap'roprült}do, 'em jaiior'da
Companhia Vale' .do 'Rio D'o~e,
área· 'de' Úrraqiié 'mencÚ:ma': .

a

d"Presidente' da República," usandO: qa 'fitribuição' que, Ih.e, contere ,o
art. '83, item .H, da' Oonstítutcâo é
nos termos do Decreto-lei nv '3.365,
de 21 de. julho de 1941, alterado pela
Lei nc 2.786, de 2' de maio de 1956, e
do art. 7Çl do Decreto-Ieí-ns 4.352, de
1 de junho de 1942, decreta:
Art. ':}9· É· declarada de utilidade
pública; para fins de desapropriação,
em favor da Companhia Vale do -Río
Doce; uma. faixa. de terra qom .a .área
total de 7.583.000 m2,para .a construcêo de uma vartante da "Estrada
de 'Ferro Vitqria-Mil;1as, área essa-situana no Munícípíc de Nova Era, E9tado cde Minas Gerais.
Art. ·29" A faixa de terra mencionada
no artigo antetãor é representada por
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uma poligonal, cujos vértices têm as
seguintes coordenadas;
Vértices
Aocíssas
Ordenadas'
A O
A 1
A 2
A 3
A 4
A 5 .........
A 6
A 7
A 8
A 9
AlO
Al1
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
B21
B20
B19
B18
B17 ........
B16
1315
B14
B13
B12
Bll
BlO
B 9
13 8
B 7
B 6
B 5
B 4
B 3
B 2
B 1
B O

60.500
47.520
59.540
48.700
58.400
47.400
. 57.600
47.800
57.040
47.200
57.100
46.600
56.800
46.600
56.800
47.6ÔO
57.440
48.300
56.8ÔO
49.100
55.90051.500
55.800
52.800
55,200
53.400
54.700
54.300
54.100
55.700
54.100
56.100
53.900
56.300
53.400
57.800
53.560
58.800
53.360
59.400
52.600
60.700
52.88062.200
52.500
63.000
52.900
63.300
53,200
62.400
52.900
60.800
53.600
59.800
53.900
58.800
53.760
57.800
54.200
56.500
54.460
56.260
54.400
55.760
55.000
54.400
55.340
54.000
55.400
53.700
56.100
52.900
56.200
51.700
56.800
50.100
57.060
49.200
57.830
48.580
58.000
47.800
4~ .800
58.400
59.360.
48 ..960'
59.940
48.960
60.500
48.080

Parágrafo único. As coordenadas
.antertormente' indicadas são. referentes ao sistema em que o RN 124, .cote
580,574;,dq' CNGE" cravadóvno 29 .de.grau - da iescadarta da Matriz' ~eJcão
Monlevade, tem como coordenadas:
"x
y

=o 45.683.09
=
35.624.80

Art. '39 Para' -ós-ereítós do' disposto
no -art. 15 do Decreto-lei n» 3.,365, de
21 de julho de' 1941, . a desapropriação
.a .que-se .rerere êste, Decrete é: declarada _:d,~ caráter urge:nte,·-devendo: a
-Comparifua 'Vale do ' Rio 'Doce pro":

movê-la em seu próprio nome, e com
seus - recursos exclusivos ..
Art. 49 :e:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôas em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1968;
147'? da
Independência e 809' da
República.
A.

COSTA

E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N'? 62.643 MAIO DE 1968

DE 2 DE:

Autoriza estrangeiros a ,adquirir; em
transferência de aforamento, _/1ação
ideal de terreno de marinha, no F stado da Guanabara.

o Presidente da República, usaredo - da' atribuição que' lhe contere o
artigo 83, item n, da Constituição e
tendo em vista o disposto r.. ü artigo
205, do Decreto-Ieí nv 9.'760, de '5 ~e
setembro de ,1946, decreta:
~:rt. 1.0 Ficam Renê Dubíni e Jean":'
. ne Blanche Dubínt, ambos de nacíona-.
Iídade francesa, autorizados a adquirir, em transferência de aforamento,
a fração ideal de 0,04000 do terrer-o
de marinha situado na Avenida Atlântica n- L424; esquina da rua Ronald
de Carvalho nv 21, correspondente ao
apartamento nc 1. 001, no Estado da
Guanabara, conforme processo pretocolizado no Ministério da Fazenda 800
o. n º90. 390, .de 1967 ..
Art. 2º O presente Decreto entrara em vigor na data de' sua, publicação, revogadas. as' disposições em contrário.
.
Brasítía, 2 de maio de 19GB;
147º da, Independência e 809 da
República,
A.

COSTA· ESILVk

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 62.644· MAIO DE

'DE

J DE

1968

Declara·· de. :utilidade púb~ica.o '''ins~
tituto de. Cegos padre.- C(Liqo",:com'
sede em São Paulo~ E,stado de São
Paulo.

,O Presidente, .da. Repúblícav usando

dl,\. asrtbuíção- que 111-8. .conrere -o co-t:

83, ítem lI, da Constituição c aten-.

ATOS DO PODER ·ExECUTIVO

dendo ao que consta do Processo M .•1.
S2.686 de 1963, decreta:
Artigo único. ~ declarado oc utsncace pública, nos têrmos .10 art . 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de__ 1935,
combinado com o art. 19 do-Regulamenta aprovado pelo Decreto número
50.517 de2 de maio de 1961,0 "Instituto 'de Cegos padre Chico", com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Brasília, 2 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 ée
República. '
A. COSTA E SILVA
Luis-Antônio da Gama e Silva
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mero 29, de 1967, o Acõrdo Cultu-nl,
assinado entre o Brasil e Portugal, em
Lisboa, a 7 devsetembrc de 1966;
Ehavendó' o referido Acôrdo entrado em. vigor, de conformídane C:1.'n
seu artigo XVIII, a20 de abril de
1968;

Decreta que o mesmo," apem:o .po:'
cópia ao presente Decreto, seja exe-

cutado e cumprido tão Inteíramente
como nêle Se .contém.
Brasília, 3 de maio de 1963;
1479 da Independência e 80Q dão
República.
A.

C~STA E SILVA

Mario Gibson Alves Barbcza:

DEOREI'O N.' 62.645
MAIO DE

DE 3

DE

1968

Autoriza o Ministro dos Transportes
a assinar os contratos 'de concessão
dos' Termmais Saiíneíros de Macau
e Areia Branca, no Estado do Rio
Grande do NOrte.

o Presidente da República, usando
das . atrfhuíçôes que lhe contere
o
item -TI do art. 83 da Constituição
e tendo em vista o -que consta do
processo TI.o 3.153-68 do MinistérIo
dos Transportes, decreta:
'
.<\.rt. 15' Fica o Ministro dos Transportes autortzado a, assinar oom vt'er-.
mínal Salineiro de Areia Branca S.A.
- TER8AL e com, Terminal de Macau S. A. - TERMASA, os contratos
de construção e de exploração, por
concessão, dos Terminais Saünelrcs
de Macau e Areia Branca, no Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2.9 nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de -maío de 1968;
1479 da Independência e 809 da
F,epública.
A. COSTA E SILVA
Mario David Andreazza

DECRETO N9 62.646 MAIO DE' 1968
Promulga o

DE

3

Acôrdo .Cultural,
Portugal.

DE

com

O Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legíslatdvo nú-

ACORDO CULTURAL ENTRE O
BRASIL E PORTUGAL
O' Govêrno dos, Estados 'Unidos do
Brasil e o Gcvêrno Português
.
.
Tendo em vista que o Acõrdo de
Cooperação Intelectual firmado entre
ambos os Governos, em ví.ísbua, e 6
de -dezembro de 1948, Já não corrcs-,
pende ao crescente desenvolvimento
das relações de ordem espiritual entre
oS' dois .países.
Cônscios da comunidade de traãí-.
ções e das afinidades em que se .haseía a vída cultural de, seus povos.:

Reconhecendo as "reais vautagena
que podem advir de uma aproxímacac
maior entre os dois povos nos dowímos da educação, das letras. ciências,
artes, técnicas e .do esporte,
Interessados na Integração cada vez
maior dos povos de LÍngua portuguesa
e na preservação e progresso da curtura luso-brasileira, resolveram ceíebrar um Acórdo Cultural e, para esse
nm, nomearam seus Plenípctencíáríos,
a saber;
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, o Sennor J uracy Magalhães, Ministro de Estado
das ~elações Exteriores;
O Presidente da República ne POltugaí, o Senhor Alberto,-Fra:lcO rroguelra, Ministro dos Negócios Estran.;..
geíros,
Os quais, após haverem trocado. os
seus Plenos poderes, achados em ooa
e devida forma, acordaram no Sf7guinte:
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ARTIGO I

Cada Parte Contratante compromcte-se a apoiar a obra que no respectivo território, realizem as instítuíçôea
consagradas ao estudo, a Investiga..cão ou pesquisa e a-lifusáo d&. edtura da outra Parte -Contratante, promovendo, com esse - fim, o' tntercàmbio de pessoas, troca de informações
e permuta de material. .
ARTIGO II

Cada Parte Contratante esrcrca-seá por .promover no _território da OUtra:«' conhecimento do seu patrtmõníc cultural. por meio de Iívrce :'lP:cíédícos e outras publtcaçôes.Lconferen..;
cíaa.. concertos, exposições. exítncócs
cine~atográficas e 'teatrais, e manífestações .artistícas semelhantes, atividades desportivas, programas .radíofônícose de' televisão e demais meios
apropriados.
"
2. A Parte· Contratante promotora
das atividades' mencionadas \:0 parú-.
grafo pr-imeiro caberá o encargo das
despesas dela' decorrentes, ãevendo aParte em cujo território se - rcalrzam
as manifestações, assegurar tôdu a assistência 'e a concessão das facilida.ües ao seu alcance,
3, A todo o material que riaer parte das referidas manifestações será
concedida, para efeito de -desembara-.
ço alfandegárío.. isenção de dírettos e
demais taxas portuárias.
ARTIGO m
Cada Parte Contratante promoverá, através de instituições. públicas ou
privadas. e especialmente íustitutcs
científicos, sociedades 1~ escrrtcres e
artistas câmaras e institutos de livros, o envio regular, de suas puolicacões com _ destino 'a bibliotecas a
que se -refere o artigo X, § 2~
2. Cada Parte Contratante estímuIará a .edição, a co- edição e a ímportação das obras literárias, arttstícas,
cíentrncas e técnicas _de autores li&-cionaís da outra Parte.
3. - Af:, Partes Contratantes estímuIarão entendimentos entre. os órgãos
de, classe representativas - de: tndústcie
do ítvro, com vistas
realização de
acôrríos sôbre a tradução oe co-os
estrangeiras para a' língua portuguêsa
e sua respectiva edição.
4. As Partes Contratantes organfzarâo, através de seus serviços comà

patentes. a distribuição coordenada
das reedições de obras àásatcas e das
edições. de obras originaís reítaa em
seu território. em número suficiente
'para a divulgação regular ãa respec-.
tíva .cultura entre ínstituíçôes e pessoas interessadas da outra Parte.
ARTIGO ri

Cada Parte Contratante, como. cu-.
jetívc de desenvolver o intercâmbio
entre os dois países no domínio da
cinematografia, estimulará e favorecerá a co-produção defílme..s nos
têrmos do presente Acõrdo .
2. Consideram-se co-produção, para
os efeitos acima,' a produção conjunta de mmes cinematográficos por .ir..
ganízaçôes ou empresas 10s oois -oat-.
ses. com a colahoraçàc de attíscas etécnicos de ambos, e' em que a parttcípaçâo" tínanceíra de cada Parte Contratante' em cada .empreei1dilnent-o
não seja inferior a 40%.
3. Quando terem .apresentados projetos, de excepcional interesse ~;.:·ltl1
ral, a critério da Comissão Mista de
que trata o artigo XVI, ou q:.18 exljam investimentos fínanceíros muito
vultosos, a partícípaçào mtnorttá-ia
poderá ser eventualmente redusíôava
trinta por cento. medían-e prévta
aquiescência expressa das autcrtdades
competentes dos dois oaísee.
4. Os rümes realizados em regime
de co-produção cínematográfíca na
forma dêste /artigo serão -onsídera-.
dos, nacionais pelas autoridades competentes dos dois países e gozaràa dos.
beneficios e vantagens que a legisIaçâc de cada Parte Contratante as·segurar às respectivas oroducêes ,
5. Os projetos de co-produção cínematográfica deverão ser submetidos
á aprovação das autoridades compe-tentes ,deamJbas as Partes COntratantes, pelo menos 90 dias antes oa
data prevista para o início' d~l, filmagem. As mesmas autoridades, uma
vez aprovados os' projetos, nscanzarâo o cumprimento das suas díspostçôes, examinarão e' resolverão M' ~i
rtcuioaocs que se. apresentem no aphcação das disposíçôee sôbre co-produçôes cinematográficas, dêete Achrdo, fixando as' regras: de proceuímento' a que atenderão os co-urocrutores
Iusc-brasüeíroa .:
ARTIGO V

Cada Parte Contratante protegerá.
em seu .territórioos .direitos de pro-
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prfedade artistiea, intelectual e creuuüca, originária da outra Parte, de
harmonia com as convenções ínterr-a..
cionaís a que tenha aderido ou t'l?nha a aderir no rururó.
2. Igualmente estudará 1\ merccr
forma para conceder aos autores da
outra Parte o mesmo tratamento oue
o outorgado aos autores nacícnaís
para o' recebimento de seus dírettcs.
ARTIGO VI

Cada Parte Contratante ravorecer.á
e estímulará a cooperação er.. tre 9S
respectrvas Universidades, instituições
de ensino superior, museus, bíbliotecas, instituições cientificas '.e,'tecnológicas e demais entidades cujcurata.
ARTIGO VII

fusão da. língua portuguesa e da cultura luso-brasileira, promoverão a
criação de centros conjuntos para di-..
ulgaçâo internacional da língua. e da
cultura de ambos os países, e eoumularão as iniciativas privadas 110
mesmo sentido,
ARTIGO X

Cada Parte Contratante Iavcrec-rà
a' criação. e a manutenção. em seu
território. de' centros e institutos para
o estudo e a dírusâo da cultura da
outra Parte.
2, Os centros 'e institutos acima
referidos compreenderão bibliotecas,
núcleos de bibliografia e documentação, discotecas à dívulgaçâc da
outros destinados à dívurgaçâovda
cultura 'literária, .artística' e científica
da Parte' interessada a que estarão
franqueados à' consulta pública.

Com o fim de promover a rea lízaçao de conferências, estágtos, cursos,
ARTIGO XI
investigações ou pesquisas ~ute:rri-··
tório da. outra Parte, cada parte, ConCada Parte 'Contratante promoverá
tratante favorecerá e estimulará o ininclusão nos seus' programas nar.íotercâmbio de professôres artistas cl-.. anais
nos vários graus e ramos de t=-uentlstas, investigadores ou pesquisado- . sino da' literatura, da' Hístórra.tdares, técnicos e demais representantes Geografia e dos, .demaís aspectos culde outras atividades culturais.'
turais da outra Parte,
a. As Partes Contratantes procura2. Cada Parte Contratante' emperão também prestar ~ódaa assistên- nhar-se-á no sentido de que 'seus-licia uecessártavaqueles 'Jue, elll vir..· vros. didáticos não contenham ínfortude no parágrafo' anterior, viagem em
mações errôneas sôbre a vida e os vamíssâo cultural da, outra !?4rte.
Iôres culturais da outra Parte',
3. As Partes Contratantes procuraARTIGO. XII
rão. fomentar as viagens de estudo de
universitários da outra F'arte ao seu
Cada
Parte
Contratante concederá
terrttorto, quando devidamente er eanualmente .bôlsas- de estudo arna-«
dencíadoa pelo Ministério d0.S Relada outra Parte jrossuídorea de
ções Exteriores do Brasil e pelo Ml- cíonais
nístéríc dos' Negócios Estrangeíros de diploma universitário, ororíssíonats
beraís, técnicos, cientistas, investigaPortugal, assegurando·-lhes· tôdas as
dores ou pesquisadores c -ar-tístaa, a
facilidades ao seu alcance;
fim de aperfeiçoarem seus ccuheoí-.
mentos ou realizarem ínvestíguçôeaou
ARTIGO vrn
pesquisas no campo. de suas especiaCada Parte Contratante promoverá lidades. As bôlsas de. estudo deverão
ser usadas em território e Instituia. criação, nas respectivas trutver-iôa-.
des, de cátedras dedicadas ao estudo ções naeíonaia de cada Parte Contratante.
da história, literatura e demais aspectos culturais da Parte co-sígnutáría.
ARTIGO XIII
2- As Partes Contratantes procuraCada
Parte
concederá
rão coordenar as atividades dos Ieí-. equívalêncía de,Contratante
estudos aos necíónaíe
torados do Brasil e' de Portugal nus
de qualquer dos dois países que teoutros países.
nham tido. aproveitamento escolar em
estabelecimentos de ensino da, outra
ARTIGO IX:
Parte, para. o .efeito. de serem transAs Partes Contratantes, prociaman- feridos para os seus próprios estabeíecímentos
de' énsíno de" mesmo grau
do a identificação do seu' íntcrêsse
comum na tarefa de fomentai' a di':" ou. admitidos nos de grau subseqüente.
íí-
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2. A equivalência será estabelecida
em face da documentação constceraua idônea e devidamente Iegalízada e sem levar em conta diferenças
regulamentares de duração dor; cicios
de estudo, procedendo-se, entretanto,
a necessária concillaçào didática e
curricular.
3. Reconhecida a equívalêucra de
estudos de um dos graus, a admíssâo
no grau subseqüente Iar-se- -a. segun-.
do as condições estabelecidas por
aquela - das dUM legislações que no
caso rõr mais favorável ao ínteressado.

4,- Os alunos que se desloquem de
um pais para o outro e queiram nele
prosseguir seus estudos; serão autorazados, a titulo excepcional, c mateiculàr-ee fora do prazo, de modo a não
sofrerem prejuízo pela .aíta de ccín.,
cidêncía nas épocas escolares.
5. Cada Parte Contratante ccncedera, para efeito' de .ingresso -em suas
Universidades, ou Institutos ísclados
de ensino superior, dispensa ce provas . vestibulares ou de aptidão ,aos
nacionais de ambas as, Partes, portadores de certificado ou diploma de'
conclusão de curso. 'de nível médio, expedir.o por estabelecimento de .ensíuo
de ume das Partes Contratantes, ten.>
do em conta a alta média do uproveitamentoescolar na forma da leg-islação mais favorável vigente numa
das Partes Contratantes. 'Os pedidos
de matricula nessas' condições serão
encaminhados por .vía diplomática. e
dependerão também de. passaporte de
viagem com visto regulamentar. Nos
demais casos, a matricula' será concedida depois da~. respectivas 'provas
de. admissão, efetuadas em estabele-cimentos de ensino superior de uma
das, Partes e desde que os beneficiáríçs reúnam as condições legais de ingresso .
6. No caso de ingresso. sem' exame
de admissão," em conformidade com
o disposto no parágrafo precedente,
o estudante só poderá obter, transferência para o estabelecimento de
ensino do pais onde fêz os estudos de
nivel médio ao fim de um número ae
dois anos, salvo, tratando-se de 'belsísta devidamente credenciado ou, excepcionalmente, de, estudante que, por
suas condições peculiares venha, a ser
consíderado pelo, respectivo . govêrnc
em situação semelhante.
·7. Para que os principias do- presente artigo. possam -receber nos-doíapaí-;

EXECUTIVO

ses idêntica aplicação, as soluções que
cada um adotar serão imediatamente
levadas ao conhecimento da Comissão
prevista no Artigo XVI a fim de que
esta estude e promova a sua unüor-.
mízaçâo.
ARTIGO XIV

Cada Parte Contratante reconhecerá, para efeito de exercício de prctís .
são em' seu território, os dtptomas a
titulas profissionais idôneos expedidos
por institutos de ensino da outra Parte e desde que devidamente legalizados e emitidos em favor de nacionais
de uma ou da outra Parte, tavorecendo, em caso de inexistência ou diterênça de curso, as' necessárias adaptações para o mais próximo.
ARTIGO

xv

Cada 'Parte Contratante reconhecerá a validade, para efeito de matrfcula .em curso de aperteíçoamento .e
de especíallzação dos fiplomaa ve u.,
tulos -profíssíonaís 'idôneos expedidos
por estabelecimentos de ensino con-.
gêneres da outra Parte, desde que os
referidos documentos estejam devidamente legalizados, e .seus vportadorea
sejam nacionais de uma ou da our.ra
Parte.
ARTIGO XVI

Para zelar' pela aplicação do presente Acôrdo, será, criada uma C01i1;s-~
são Mista, constituída por três representantes de cada Parte Contratan-.
te, a qual se reunirá quando necessário e alternadamente na capital dos
respectivos paísea.
2. Na referida Comissão deverão estal' representados os Mlnístérros das
Relações Exteriores e da Educação e
Cultura, do Brasil e os Mínístérfcs dos
Negócios Estrangeiros e ia Educação
Nàcíonal de Portugal. A Comíssão
será presidida por. um dos representantes do país onde ee realiza a reunião ,e a ela poderão ser agregados
os técnicos e assessõres julgados necessários.
3. Caberá à referida Comlssâo estudàr e propor as medidas adequadas
a boa execução do presente Acôrdo.
ARTIGO XVII

O presente Acôrdo substituirá, a
partir da data da sua entrada em vigor, '''9 Acôrdo de Cooperação Inte-
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nômicas entre os dois países e de
aproveitar ao máximo a complemen1948,
tarâedade atual e potencial de suaa
economias, e
ARTIGO XVIII
Considerando que foi revogado, mediante" troca de notas de 7 de, seO presente Acõrdo entrara em vitembro de 1966, o Acôrdo Comereíal,
gor trinta dias. depois. da troca dos
Instrumentos de Ratificaçâo, a crc-. de 9 de novembro de 1949, e ne 14
tuar-se na cidade de Brasília e sua de setembro de 1954,
vigência durara até seis :nR~;CS após
Resolvem concluir um Acordo ue
8 data em que ror denunciado por
Comércio a vigorar no terrttorro bra-.
uma das Partes Contratantes.
sileíro ·e nos territórios portuguêses do
Continente e Ilhas Adjacentes e das
Em re do que, os Plentpotenctáríos
acima nomeados assinam e selam . o Províncias Ultramarinas e, para esse
fim, nomearam seus Plenipotenciápresente Acôrdo.
rios; a saber ;
Fp.it(" em Lisboa, aos sete dias do
O Presidente da República dos-Esmês de setembro de mil novecentos
tados Unidos do Brasil, o Seúnor 311e sessenta e seis, em dois exemplar es
igualmente. autênticos .. - Pelo Go·' racy Magalhães, Ministro de Estado
das Relações Exteriores,
vêrno dos Estados Unidos do Brasil
--'- Juracy Magalhães' - Peto GJVÔ1'-;'
O Presidente da República Porru-.
no Português . ....:... Franco .Nogueira.
guêsa o Senhor Doutor Alberto Mar-.
cíanc Gorjão Franco Nogueira, Mi:...
ntstro dos Negócios Estrangeiros,
DECRETO NQ 62.647
Dl! 3 DE
os quais após haverem exibido seus
MAIO DE 1968
Plenos Poderes, 'achados em coa e devida forma, convieram nas disposíPromulga o Acôrdo de Comércio com
ções seguintes:
Portugal.

lectual entre o' Brasil e Portugal". assinado em Lisboa a 6 de dezembro de

ARTIGO I
O Presidente da República
O Govêrno dos Estados Unidos de
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo nú- Brasil e o Governo de' Portugal .t 0,mero" 30. ~e 1967, o Acôrdo de co-. marãc as medidas que forem necessárias para promover o crescimento e a
mercio assinado entre o 'Brastl e Pur-.
tugar, em Lisboa, a 7 de setembro' de diversificação do intercâmbio comercíal centre os' dois 'países, levando em
1966;
conta, especialmente, as necessidades
E havendo o .referldo Acôrdo en- criadas pelo processo, de traustorma-.
trado em vigor, de conformidade com
ção de suas respectivas economias.
seu artrgo VIII, a 21 de abril de 1958;
Sem quebra dos compromissos in-.
Decreta que o mesmo, apenso -pcr
ternactonats a que ambos os países se
cópia ao presente Decreto, seja exe- encontram obrigados, deverá ser mscutado e- cumprido tão mterramente títuído o melhor' tratamento possrvel
como nêle se contém.
aos produtos com Interêsse no comér-.
Brasília, 3 de maio de 1~6r,; cio luso- brasileiro.
147Q da _ Independência e ,80<;>·. ela
ARTIGO II
Repúolíca ,
Os pagamentos detqualquer natu-,
reza relativos a operações diretas -enA. COSTA E Sn.VA
treos dois países passarão a efetuar-.
Mário Gibson Alves Barboza
se em moeda de livre oonversíbífídade 'a partir da data ' da' 'entrada em:
ACORDO DE COMÉRCIO ENTRE OS .vígcr do presente Aoôrdo,

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E
PORTUGAL

o Governo dos Estados Unidos, do
Brasil e o Govêrno de Portugal,
Animados do propôsíto de emprestal'. maior dinamismo às relações eC:JI

O Banco do Brasil·S.A .. e.o Banco
de Portugual adotarão", por troca de
notas, as dísposíçôesmécessárras para
por termo, a· partir -da data supra,
ao Convenio.ajustadoentre os. dois
Bancos em- .conseqüência do disposto
do artigo 911' do- Aeõrdo: celebrado 'em
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9 de novembro de 1949, entre Q Governo dos Estados Unidos dI) -Brasil
e o Governo de Portugal. _O saldo
que a conta aberta nos térmoa do
retertdo artigo' apresentar à data da
expiração do Convênio, será utilizado
pela. parte credora durante o prazo -de
seis meses a partir da mencíonada

data, para o pagamento das onerações em curso, ainda nao Iíqmctaôas,

mes semelhantes, comerciais.. indus-.
triais, agrícolas é artesanais, nomea-.
dameute: o benefício ele ímportaoào
temporária, a dispensa do pagamento dos direitos de ímportaçao pera
mostruários e material de propaganda,
e, de um modo geral. '3 simplificação
das rormaltdades aduaneiras, nos casos e condições previstos. nas respectivas legislações nacionais.

bem como para apagamento _de mer-

cadorias do pais devedor a
pelo ,pais credor, ou para
outro pagamento a efetuar
monetérta do país devedor

importar
qualquer
lia "área
mediante

prévio acôrdc dos dois Governos. Q.

saldo que a 'referida conta apresentar
no fim daquele período de seis - meses será imediatamente pago petc
Banco devedor, em dólares dos Estados Unidos da América.
ARTIGO II!

o Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil e o Governo de Portugal darão -tôdaa es: facilidades para a celebração de' acôrdos de complementacàc
industrial; entre empresas .Pt'&SUe1r8s
e portuguesas: Para .êste efeito as autoridades de ambos os países sotícua-.
rao a colaboração dos correspcndentes setores privados a fim de 4u~, com
'a maior. brevidade, se procedam, 8 os
estudos' e .se tomem as miciativas nara
a realização deste Objetivo.
'
ARTIGO 'IV

.$. fim de facüítar a criação de zcnas rrancasvpara produtos'. orrgmários do Brasil e .de . Portugal, a que
se refere Q art. 89: do: Tratado de, C~
mércío de, 26 de. agôsto .de 1!}33, 'ego
que uma dás Partes maníreste : tnterêsse ' pelo . eatabelecímento de uma
dessas zonas em qualquer -parte do'
território brasileiro ou dos eerrltórlos
portugueses, .o Govêrnc- dos' Estados
Unidos do Brasil e o Govêrno de Por-.
tugal promoverão. a constituíçâo de
grupos ~e trabalho' especializados, formadoe por peritos dos' 101S,' países,
com o objetivo de acordarem nas soluções de todos os. problemas que para
êsse efeito tiverem' de ser consídezac

oca.:

'

ARTIGO V

O Governo. dos ES,tados Unidos. do

Brasí!' e o Governo de 1?ortugal acca-

claro em conceder entre si tôdas as
facilidades .nec'~ssáriaspara:. ·.realizacão .ue exposíções.. feiras OlI certa-

a

ARTIGO

VI

Em ordem a fomentar as relações
econôrulcas entre os dois países é tns-

tttuíde a Comissão Econôrruca Luso-

Brasileira que .terá a composição e o
mandato seguintes:
19 Serão membros da Comissão:
a) os representantes .dós diversos
órgãos otícíaís do Brasil e' da .Portugal particularmente interessados;
b) os' representantes das entidades
privadas para tal convídactcs pelos
respectivos Governos.
29 A Comissão terá por mandato:
Çl) examinar periódicamerite o intercâmbio comercial entre as cduas
Partes e apresentar sugestões VIsando
à ativação' de. comércio reciproco;
b) dar parecer' sôbre quaisquer con-'
sultas feitas pelas autoridades .ce uma
das Partes com vista a )esolver quaisquer dificuldades ou problemas que se
suscitem 'no seu comércio ou relações,
econômicas;
.
c) 'examinar quaisquer quessôes suscitada" pelas Partes relativas à execução do presente Acordo e quaísquér
emendas ou aditamentos que a evolução do 'Comércio entre as Partes ou
a. das suas .respectivas economias possa sugerir;
d) promover estudos. e fazer recomendações .sôbre a. íntensífíoaçâo .tão
rápida quanto possível ca -oopevacão
econômica entre as' duas' Partes, nomeademente para os fins. do a1''tigo m.
§ 19'A Comissão reunír-se-á pelo
menos duas vezes' por ano, altemada-.
mente no Brasil e em Portugal. § 2" O Govêrno dos '!:stados Unidos do Brasil e o Governo de Portugal nomearão, dentro do prazo ele
30 (trinta) dias, a contar da data. de
assinatura do presente Aoôrdo, os
membros que integrarão as, seções brasileira e portuguêsa da referida Comissão.
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ARTIGO VII

O presente Acôrdo será' válido por

um período inicial de CInco. anos' con:tacos a partir da data ia sua en trada
em vigor. A menos que uma uotíncação de denúncia seja feita por uma
Parte à outra Parte seis meses antes
do têrmo daquele período o Acordo
renovar-se-á .por tácita reeonducaopor períodos sucessivos de um _ano.
Neste caso; poderá ser denunciado por
aviso 'prévio de três tneses ccontados
a partir do têrmc do período para o
qual haja sido reconduzido.
ARTIGO VIII

O presente Acõrdo será ratuíceno
de conformidade com as disposições
constitucionais de cada uma das ?ar-tes Contratantes e entrará em vigor
um mês após a troca 'ias tnstrumentos de ratificação, a .efetuar-se em
Brasília, no mais breve prazo possí-

veL
Em fé do que, os Plenípotenclàr-íos

acima nomeados firmaram o presente
Acordo e' nêle apuseram os seus reg-o
pectívos selos.
Feito na Cidade de Lisboa, em dois
<exemplares, ambos em língua poctuguesa, aos .sete dias do mês ce setembro de mil novecentos 'e sessenta- e
seis. "-"-- Pelo Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil - Juracy Magathdes
Pelo Govêrno de Portugal, A.
Francv Nogueira.

DECRETO N9 62.648 MAIO DE .1968

DE

3

DE

Inclui o Centro de Instrução "Al?nz,...:
rante Wandenkolk" na "Estrutura
Orçtmsca do Mi'msterio cta Marinha.

O Presidente da República" usando
da atrfbutçâo que lhe confere o artigo 83, inciso lI, da Constítuiçâo, deereta:
Art. 19 11: incluído na Estrutura
Orgânica do Míntstério da Marinha,
0/ Centro
de Instrução "Almirante
'wandenkotk", com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado' da Guanabara.
art. '29 O 'Centro de InstruçaO'" ALmirante Wandenkolk". é subordinado
ao Diretor-Geral do nessoaa. da Marinha e terá SUa organização e atívidades regidas pelo Regulamento para
os centros de Instrução da Marinha,
aprovado pelo Decreto ,nº 42. 253,ue
11 de setembro de 1957.

Art. 39 ll::ste Decreto entrará em ví-,
gor na data de, .sua publicação. revosadas es disposições em contrário.
"arasüta, 3 de maio de 19&3;
147º da jrídependêncta e 809 da
República.

A'.

COSTA E SILVA

A n gu e t o

aruneuxua

Hamann

DECRETO Nº 62,:649 MAIo DE ,1968

naaemoxer
,DE

3

DE

Inclui o Centro de Instrução "Almi-:
rante TamamàA-rén na Estruturo. Organica do Ministério da Marinha.

O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, inciso H, da' Constituição, de'ereta:
Art. 19 11: incluído na EstrutUra
Orgânica do Mmístério da Marinha,
o Centro de Instrução "Almirante
'I'amandaré", com, sede na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande 00
Norte.
Art. 2º O Centro de Instrução "Almirante Tamandaré" é subordinado
ao Diretor-Geral do Pessoal -da Marinha e -terá sua organização e atívtdades regidas pelo Regulamento. para
os Centros' de Instrução da Marinha,
aprovado pelo Decreto n9,42.253, de
11 de setembro de 1957.
Art. 3º ll::ste Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as d-iSpOSIÇ~ em contrário.
Brasília, 3 de maio de 19-68;
1479 . da Independência e -SOº da.
República.
'
A.COSTA E Sn.VA
A 'u g u s t o H.cimann Raãe,maker
Griineuxúâ

DECRETO. N9 62. 650
MAIO' DE 1968

DE 3

DE

Inclui O Depósito de sobressctLentes
para Navios, na ,Estrutura Organica
do Ministér,io !ta MarinfW.

o Presidente da Repúblícà, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 83, inciso. lI, da Constituíçâo, decreta:
Art. ,19 11: incluído na EStrut.ura
Orgânica do Ministério da Marinha,
o Depósito de. Sobressalentes p a r a,
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Navios, com .sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 29 O Depósito de -Sobressalen-

tes para Navios é subordinado à Di-rctona de jritendêncaa da Marinha e
será regido pelo Regulamento de -Depósitos Primários, aprovado pelo Decretun<? 46.425, de 14 de jUlho·de
1959.
Art. 39 ~ste Decreto entra em vigor na data de .sua publicação, rEvogadas as dísposíçôes em contrárro.
Brasília, 3 de maio de 1968;

147'? da Independência
República'. A. COSTA E SILVA
A u 9 u s-t o H amann
Gríineuxüâ "

DECRETO Nº 62.651 -

e

809

da

Rcuienuücer
DE

3-

DE

MAIO DE 1968

Inclui a Estaçáo Rádio da Marinha
em Salvador. Estado da Baltia; _na
Estrutura' orgânica do Ministerzo
da Marinha.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 83, inciso li, da Constituição,' decreta:
Art. 19 :Jt Incluída na Estrutura
Orgânica do Ministério da Marinha
a Estação Rádio da Marinha em Salvador, Estado da Bahia.
Art. 29A Estação Rádio da Marinha em Salvador é subordinada ao
Comando do Segundo Distrito Naval
e reger-se-á por regulamento 3.: ser
aprovado pelo Presidente da República.
.àrt, 39 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publtcação, revogadas as dísposíçõas em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
A u g u s t o H amann Raâemaker
Grünewald

DECRETO N9 62.652 ,...;.... DE· 3 DE
MAIO DE 1968
Inclui o Serviço de seleção do. 'Pessoal da Marinha na Estrutura orgdnica do Ministério da tâorímna ;

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

tígo 83, inciso lI, da Constituição, decreta:
Art. 19. :É: íncluído na Estrutura
Orgânica <to Ministério da _Marinha
o Serviço de Seleção do Pessoal da.
Marinha, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 29 O serviço de seleção do:
Pessoal da Marinha é subordinado a
Diretoria do Pessoal da Marinha' e
. tem sua organização· e atividades re.
gidas pelo Regulamento aprovado pelo
Decreto nv 59.459, de '7 de novembro
de 196,6.

Art. 3<:1 Este Decreto' entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de maio de !968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
U g U s t o Hamann
, Grünewalà

Raàemalcer

~

DECRETO N9 62..653 ,- DE 3 DE
MAIO DE 1968
Apr.ova o Regulamento pU'7t1. o Centi o
de Reparos Navais "A.lm·i"i:ante coxr

o Presidente da República, usando
da atribuição .que Ihe confere o Artigo 83, inciso lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regüwmento para o Centro de Reparos Navais
"Almirante Cox", que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado
da Marinha de Guerra.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pucltoaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

.

Auousto Hamaaui Iteâemaker
Grünewalà
Regulamento para o centro de Repa.ros Navais "Almirante Cai;"
(ÇERNAC)
CAPÍTULO :1

Dos Fins

Art. ·1 Q O centro de Repares Na...
vais "Almirailte Cox"
(CERNAC).
criado pelo Decreto nc 62.322,. de 29
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de fevereiro de 1968, é o Estebelecímenta da Marinha de Guerri que tem
por finalidade a reparação de navios
da MG.
Parágrafo único. O CERNAC,' sem
prejuízo da finalidade para a qual foi
criado, prestará serviços aos Estabelecimentos doa MG sediados no Recife, e poderá executar obras extraMarinha, em caso de disponibilidade
de mão-de-obra.
Art. 29 Para a execução de sua finalidade, cabe ao CERNAC:
I - a reparação. da-navios da MG,
à, conta' dos créditos e recursos postos
sua disposição nara êsse fim;
Il - a reparação e a manutenção
de bens móveis e imóveis da MG no
Recife,
conta dos créditos € recursos postos à sua disposícào para êsse
fim; e sem prejuízo d-os serviços do
item I acima;
,
III - . f l reparacão de' navios não
tncorporados à MG, uacíonats ou estrangeiros. sem: preiuízc dos serviços
dos itens I e II acima:
IV - a prestação de serviços extraMarinha, sem prejuízo dos encargos
referidos nos itens anterlorea.

II! - Um O) Oficial Superior, da
ativa, doCo:-po de- Engenheíroue Técnicos Navais ---, Chefe do Departamento de Produção;
IV -. Um (1) Oficial Superior, da
ativa do Corpo de Intendentes da Marinha -Chefe d-o Departamento Comercial,
i V - Oficiais dos .dlversos Corpos e
Quadros. de acôrdo com a Tabela de
Lotação .
VI -r- Praças do CPSA ou CPSC~N,
de acôrdo com a Tabela de Lotação;
V:I - Funcionários Ci.VIS dos QuG.drcs do Pessoal do Míntstér:o da M'arinha. de acôrdo com a lotação' numértca -reapectiva:
VIII - Pessoal .admitido na forma.
da Art. 23, incisos I e II da Lei numero 3.780, de 12 de julho de H!üO.
Parágrafo único. O Pessoal será nomeado ou designado, de aoôrdo com
a, legislação. em vigor.
Art. 6QO Regimento Interno do
Centro. de Reparos Navais "Almíran-.
te Cox" preverá as suas funções gratificadas. a fim de serem criadas na
conformidade com a legislação emyigoro

CAPÍTULO II

Das Disposições :Gerais

á

à

cAPÍTULO IV

Da Orçanieaçiia
Art. 3Q O CERNAC é subordinado
ao Comendo do 39 Distrito Naval.
Art. 49 O CERNAC dírfgído por um
Comandante (CERNAC-01), compreende três (3) Departamentos, a saber:
I - Departamento de Administração - (CERNAC-10);
II ~ Departamento de Produção
lCERNAC'20) ;

III -

Departamento Comercial

<CERNAC-30) .

Parágrafo único. O CERNAC dispõe, ainda, de uma Secretaria
.
(CERNAC-02), diretamente subordinada ao Comandante.
.
CAPÍTULO III

Do Pessoal

Art. 5Q O CERNAC dispõe do se~
gutnte' pessoal:
I - ·Um O) Oficial Superior, 'da
ativa. do Corpo da Armada - Comandante;
l i - Um (1) 'Ofícíal Superior,' da
ativa; do corpo da Armada ~ Chefe
do Departamento de Admtnístraçâo:

Art. 7Q nste Regulamento será complementado por um Regimento Interno, que deverá ser elaborado e aprovado de acôrdo com as normas em
vigor.
CAPÍTULO V

Das Disposições Traneiiórias.

Art. 89 Dentro de noventa (90) dias,
contados' a partir da data da publí-,
cação do presente Regulamento, em
Boletim do Ministério da Marinha, o
Comandante do 39 Distrito Naval submeterá
apreciação do Ministro da
Marinha, via Estado-Maior da Armada e Secretaria Geral, (l anteprojeto
de Regimento Interno elaborado pelo
Centro de Reparos Navais" Almirante
Cox" (CERNAC).
Art. 9Ç O Comandante do Centro
de . Reparos Navais "Almirante Ccx"
(CERNAC) fica autorízadc' a baixar
os atos necessários à adoção "as disposições do .presente Regulamente, até
que seja aprovado o .H.egimento Interno.
Brasília, 3 de maio de :1968. - Au~
à

gusto ttomaim; Ractemaker Grünewalà

-

Ministro da Marinhà.

.
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DE

Dispõe sôbre a criação da, Coordenação de Habitação de lnterêsse gccuü ~ da Área Metropolitana do
Gramâe Rio, e dá outras -prooiâén-

das,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o. A~
tígc Bâ, incisos II e VI da constítuíção, e considerando que o problema
das favelas nos Estados da Guanabara
e Rio de Janeiro não pode ser equa.,
cíonado isoladamente e reclama cdiretrizes que conduzam a: soluções adequadas e comuns às duas unidades
Jederatívas decreta:
Arü. 19 E' criada a Coordenação
de Habitação de Interêsse eccíar da
área Metropolitana do Grande RlO,
com a atribuição de elaborar e fazer
executar um programa continuado de
habitação de Interêsse Social, na área
denominada metropolitana do .Grande
Rio, com os seguintes encargos e atrL
buíçôes:
a) reunir elementos essenciais de
pesquisas, planos, programas, projetos e estudos existentes, através dos
órgãos competentes" oficiais ou. não,
sôbre as favelas e seus ocupantes nos
Estados da Guanabara e Rio de Janeiro;
b) promover levantamentos econô,
mico, social e territorial, bem como
propor legislação especifica visando à
formulação e execução de um programa continuado de desfavelamento
a curto, médio e longo prazos;
c) credenciar, dentre os diversos órgãos e entidades, existentes nos .doís
Estados, aqueles que terão a reapon.,
sabilídade de Agentes Executores, para
a efetivação do programa de destavelamentoj
.
\
d) promover a participação técnica
e financeira dos Estados, Municípios,
entidades de crédito, inclusive o BNH,
nos programas e planos que os 'Agentes Executores vierem a realizar;
~n Propor a utilização de áreas de
terras pertencentes à União, aos Es.,
tados, Municípios, INPS e demais entidades públicas,· bem como a .desa'proprtaçâo por interêsse social, de
áreas 'pertencentes. a particulares
quando julgadas essas medidas neces,
sárías.. à execução dos programas adotados.
.
Art. 2(1 A Coordenação de .nabtteeêo de In térêsse .Social da Area Me...
tropolítana do Grande Rio' será exer-

cida por um Coordenador' designado
pelo Ministro do Interior, por ~ndlc.
cação da Diretoria do Banco Nacional
de Habitação.
§ 19 O Supervisor da Coordenação
de Habitação de Interêsse Bocíal d:a
Area Metropolitana do Grande RIO
será nomeado pelo Ministro do Interior,
,
§ 29 O cumprfmento das tarefas
referidas no Artigo 19 do presente decreto será da competência e. responsabilidade de um Grupo. Executivo composto de três 'membros indicados pelo
Supervisor da Coorden?-ção de. Habitação de rnterêsse Social da Area Me-:tropolitana, mediante entendimentos
com os Governadores dos respectivos
Estados, e nomeados pelo Ministro do
Interior.
Art , 39
O Coordenador' poderá
determinar ao Grupo Executivo que
, proceda a concorrenClas para . a
execução de projetos específicos,.· cre~
dencíando as entidades para o acompanhamento, fiscalização, pagamento,
recebimento da obra e vença das habitações concluídas,
Art. 49 O BNH fixará, em comum.
com .0 Supervisor, a estrutura, da Cc,
ordenação de Habitação' de Interêsse
Social' .da área Metropolitana do
Grande Rio e . baixará as Instruções
que se 'fizerem necessárias à fiel
execução do' disposto neste Decreto.
Art , 59 Os, runcíonártos do Grupo
Executivo e da Coordenação serão requisitados,preferencialme~te,'dentre
os servidores do BNH e dos Governos
Estaduais,
art. 69 zste ' Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as dtsposlçôes em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1968;
1479 da Independência e ~OQ da
Repúblíca ,
A, COSTA E SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO· N9. 62,655 :MAIO DE 1968

DE

3 rra

Regulamenta q: execv.,ção de, serviços
de Eletrificação Rural -meâiomie a?ltO'rização para uso privatiVO, e dá
outras providências.

O Presidente 'da República, usando
da atribuição que lhe ·oonfere o artigo
83, item lI, da constituição e:
Considerando a necessidade 1e baixar normas que incentivem edi.z.cipli-
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nem a execução dos serviços de eteert,
rícaeão rural, decreta:
Art. 19 E' considerada eletrtfícaçào
rural a execução de serviços de transmissão e- distribuição de energia elétrica destinada a consumidores Iocahzados em áreas fora dos perímetros
urbano e suburbano das sedes municipais e aglomerados populacionais
com mais de 2.500 habitantes, e que

maior, da área a ser eletrificada, indicando: os principais acidentes e ..nví-,
sas de municípios, prováveis pontos
de cargas com o valor estimativo dea,
tas, bem como as propriedades rurais

se dediquem a atividades ligadas di.....
retamente à exploração agropecuária,

1 - declaração expressa co concessionáriodo serviço público de energia elétrica local concordando em fazer o- suprimento de energia elétrtca
ao requerente ou autorizando-o' are...
ceber a energia elétrica .de outra origem desde logo indicada e localizada,
para fim de redistribuição;
.
2 - prova da constituição e registro do requerente no órgão competente;
3 ~ declaração de responsabilídade
técnica pela manutenção e operação
do sistema elétrico, firmada pela ecn-.
cessionária do serviço público de energia elétrica, responsável pelo suprimenta desta, quando o organismo não
tiver condições de fazê-lo;
4 - prova de idoneidade fínanceira do requerente;
5 - fichas cadastrais de cada um
dos consumidores ruraís a serem beneficiados ;
6 _ orçamento e descrição detalhada da obra e dos objetivos imediatos
e futuros a que se, destina o uso de
energia elétrica;
7 ~- origem dos recursos fínancer..
ros'
8' - projeto simplificado contendo:
planta baixa em -escala 1 : .. 20. DOO" ou
maior" da área a ser eletrificada, in'dicando: os principais acidentes e divisas de municípios, prováveís ' pontos
à.'e 'cargas com. o valor estimativo destas, bem como as propriedades rurais
vizinhas;
9 - planta na escala de 1:2.000
da rêde de distribuição, quando o sistema elétrico-se destinara eervír Jl-glo",
merados populacionais' de menos de
2.500 habitantes na forma do Arr, 19 •
Art. 59 Fica revogado o Decreto número 1.033, de 22 de maio. de 1962.
Art.. -69 As modificações e ampliações dos sistemas ce transmíssâo e
distribuição de energia elétrica que
forem objeto. de permissão do t.lmistro das Minas e Energia será-o 0'I!!1U",:
nícadas ao Departamento Nacional de

ou a consumidores localizados naquelas áreas, dedicando-se a quaisquer tépos de atividades porém com carga ligada de até 45kVA.
Art. 29 Depende de permissão' fe=

deral, por ato do Ministro das Minas
e Energia, a execução de obras de
transmissão e distribuição de energia
elétrica destinada ao uso privativo de
consumidores rurais, individualmente
ou associados.
Parágrafo único. A permissão rederal não confere delegação de Poder
Público.
Art. 39 Os serviços de eletrtfícaçáo
rural, para uso privativo. poderão ser
executados por pessoas físicas JU ju-rfdícas, 'na forma da legislação em -vt,
gor e do presente regulamento.
Art. 4° O requerimento de permtssão será dirigido ao .Ministro das MInas e Energia, através do Departamento Nacional .de Águas e Energia,
(DNAE), e instruído com os seguintes
documentos e dados:
§ 19 quando o requerente fôr pessoa
física:
1 - -declaraçâõ expressa do concessionárío do serviço público de eaergia elétrica local concordando em razer o suprimento de energia eletríca
ao requerente ou autorizando-o a ~2
ceber a energia elétrica de outra ortgem desde logo indicada e legalizada,
para USO próprio;
:1 ..,...... ficha cadastral do requerente;
3 - declaração de responsabthdade
técnica pela manutenção e operação
do sistema elétrico, firmada pela con,
cessionária do serviço público de enérgia elétrica, responsável pelo supri-'
mento desta;
4 :-- orçamento e descrição detalhada' da obra e dos-objetivos ímedíatos
e futuros a que se vdestdna o lISO .da
energia elétrica;
5 -'- projeto simplificado contendo:
planta baixa em escala 1: 20. IJOO, OU

víatnnas:

6 - desenho das construções típicas
de estruturas usadas na obra.
§ 2 9 quando o requerente fôr pessoa
[urídíca:
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Acuas e Energia do 'Ministério das
Minas e Energia, para efeitos estatts-.
tacos.
Art. 79 O Departamento Nacional
de Aguas e Energia do Ministério das
Minas e Energia expedirá -no prazo
de _180 (cento e oitenta) dias, instruções complementares ao presente Regulamento.
Art. 89 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contra-,
rio.
'
Brasília, 3 de maio de 1968;
147'=' da Independência e 809 da
República.

.

MAIO

e atendendo ao que consta do Processo M.J. nv 11.211, ele 1.967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos' termos do artigo
1Q da Lei nc 91, de 28 de agôsto de
1935, ccmblnado com o art.igo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
'119 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"CaSo3- do Menor Abandonado:'. com
sede em São João Del-Rei, Estado de
Minas Gerais.
Brasília, 3 de meio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e SHt'a

A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 62.656, -

DE 3 DE

DECRETO

DE 1968

Declara d'e" utilidade púb,ica o "Instituto Cel. Benjamin Ferreira Guimarães", com. sede enz.. parêl de lIfznas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da. República; "usando
da atribuição que lhe v)u,"~re o artigo 83, item II, da Constituição
e atendendo ao que consta do Processo M. J. no 4.134, de 1967, deereta:
Artigo úníco. E' declarado de utilidade públloa, nos têrmos do artigo
Q
1 da Lei no 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 1Q do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 5{).5.17. de 2 de maio de 1961, o
"Instituto Cel , Benjami-n Ferreira
Guimarães" com sede em Pará de: JvIinas, Estado de Minas Gerais.
Brasilía, 3 de meio de' 1968;
1479 da Independência e 8{)9 da

República.
A. COSTA E SILVA
Luis' Antônio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.657 -
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DE

3

DE

MAIO DE 1968
Declara de utilidade pública, a ,.Casa
do Menor Abandonado", cOm sede
em' São João Del-Rei, Estado de
Minas, Gerais.

O, Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe confere o .artrgo 83, item II, da Constituição

N9
62.658
MAIO DE 1968

-"

DE 7 DE

das

Autoriza o. M,intstro
Minas e
Energia, em nome da união, a assinar Convênio com o Banco Nacional do Desenvolvimento Sconómico, e, dá cutrae providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere '0 a.rtigo 83, item II, da Constituição, decreta: ,
Art. 19 Fica o Ministradas Minas
e Energia, em' nome da União, auto.rfzado a assinar Convênio com o
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico (BNDE) para adiantamenta, ao Departamento Nacional
da produção Mineral, de 'recursos até
o montante de NCr$ 10.000.ooo,no
(dez milhões de
cruzeiros novos),
destinados à execução das pesquisas
necessárias à determinação do verdadeiro valor das jazidas de sal-gema
e sais de' potássio _. Projeto Potássio - na área da Reserva Nacional,
de que 'trata o Decreto nv 61.15-7, de
16 de agôsto .de 19$7.
§ 19 O
reembôlso dos recursos
adiantados será feito à conta do Fundo Nacional de Mineração, instituído
pela Lei nc 4.425, de 8 de outubro

de 1964.
§ 29 Uma vez firmado o Convênio,
o Banco Nacional do Desenvolvimento 'Econômico ficará, autornãücamente, autorizado a receber junto ao
Banco do Brasil S,.A., nas épocas
próprias, as quantias necessárias ao
reembôlso, referido no parágrafo an-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

110

tenor, nas condições a serem estabelecidas no mesmo Convênio.
art. 29 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

7

de

maio

1479 da Independência
Repúblíça..
'

de ' 1.988;
da

e' 809

A. 'COSTA E ,SILVA
José 'Costa Cavalcanti
Hélio Beltrão
.

DECRETO N9 62.659 -

DE

7 -DE

MAIO' DE 1968

Declara qe utilidade
pública, para
fins de âesapropriação, as áreas necessárias à derivação das águas do
rio Jaçuaripe, no Estado -da Bahia,
para abastecimento da indústria a
ser- znstalada pela "Usina .Siãerurgica da Bahia S.A. USIBA".

O Presidente da República, usando

promover a desapropriação das rereridas áreas e benfeitorias, e a crctua r depósito provisório, nos, têrmos
do artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, para ocupação das áreas identificadas.
'
Parágrafo único. Nos termos e para os efeitos do art. 15 do Decretolei nv 3.365, de 21 de junho de 1941.
modificado- pela Lei nc 2. 78i3, de 21
de maio de 1956, a desapropriação' é
declarada de caráter urgente.
Art. 4Q 1;:ste Decreto entrará- em vi.,..
gor na data de sua publicação, revogadas as .dísposíçôes em contrário.
Brasília,
7 de maio
de
1968;
147'? da Independência
e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 62-.660 MAIO

DE

1968

-DE

7

DE

da atribuição que lhe confere o artigo 83 item lI, da Constituição
e Autoriza a firma DIFER-Diamant€s
tendo em vista '0' disposto no artigo
Industriais Ltda. a com orar pedras
151, letra b, do Código. de Aguas (Depreciosas.
creto nv 24.643, ·de 10 de julho' de
1943); no Decreto-lei no 3.365, de 21
O Presidente da Repúatlca, usando
de junho de 1941; no artigo 16 da
da atribuição que lhe confere o arüLei nv 3.692, de 15 de dezembro de
go 83 número I'I, da'. Constituição e
1959; e· no Decreto n9 60.578, -de 10' tendo em vista o Decreto-lei .n.v 466,
de abril de 19B7, que outorga concesde 4 de junho de 1938, decreta:
são
Usina Siderúrgica da Bahia
Artigo único. - Fica autorizada a
S.A. - USIBj\ para derivar as águas
do :rio Jaguaripe, no Estado da Ba- uírma DIFER - Diamantes Industriais, Ltda., eatabelecídavne. Capital
hia, para fins índustríaísv.decreta i
do Estado de São Paulo, a comprar
Art 19 Ficam declaradas de .utdli- 'pedras preciosas, nos têrmos do Dedade pública, para .ereíto de desapro- ereto-lei nv 466, de 4 de junho- de
prtaçãc do domínio 'pleno, as áreas e
1938. constituindo título desta- autoribenreítortas .nelas existentes, necessá- zação uma via autêntica do presente
rtas à 'derivação das águas do rio .JaDecreto.
guartpe, no Estado da Bahia,' nos têr-,
Brasília, 7 de maio de 1968;
mos do Decreto nv 60.578, de 10 de
147'? da Independência e 80Q da
abri' de 1967, compreendendo as áreas
.
para implantação da barragem do República.
mesmo rio e para a bacia de acumula-A. COSTA E SILVA
ção e respectiva zona de proteção, no
Antônio Delfim Netto
Munícípío de Lauro de Freitas, e para a adutora 'até 'a usina siderúrgica.
DECRETO N9 62. 6i31 - DE 7 DE
da referida
sociedade .de economia
MAIO DE 1968
mista, no Muntcípío de. Simões ?ilho.
Art. 29 As áreas e. benfeitorias reAprova as normas para contrdtacôo
feridas no artigo anterior são as dede pessoal técnico especiaiizudo de
finidas e individualizadas nos projenível médio e superior pela CC}JJústos, aprovados na conformidade do ar-.
são -Naciotuü de Energia Nuclear.
tígo 2° do Decreto nc ·60.578,' _pe 10
de abril de 1967.
O Presidente da República, usando
Art. 39 Fica autorizada a Usina .Bf- da atribuição que lhe confere i» a-rtigo 83•. inciso lI, da consütutção; e
derúrgtca da Bahia S.A. ...,.. USJ;:BA a
á
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nos têrmos do parágrafo único do ar-.
tago 19 da Lei nc 5.299, de 23 de junho de 1967, decreta:
.
Art. 19 Ficam aprovadas as normas
pertinentes a05 contratos de P~::S')31
técnico especíalizaôc de nivel medío
e superior, para os serviços ca Oomís;
são Nacional de Energia Nuclear ..
(CNEN); que acompanham êste Decreto, assinadas pelo Ministro de Estado das Minas ,e Energia.
Art. 29 ~te Decreto entra em vigor na data de sua' publicação, revcgadas as disposições em contrário.
de maio de 1968;
da Independência e ·80.9 da
República.
Brasília, . 7

147.9

A.

COSTA

E

SILVA

José Costa cavalcanti

NORMAS PARA CONTRATAÇAO
DE PESSOAL

TíTULo I
Da introdução

Art. 19 Além dós atuais runoiona;
rios integrantes do respectivo Quadro
ce Pessoal regido' pelo Estatuto dos
Funcionários' Públicos Civis da União
e dos servidores requisitados, 5. (':1)missão' Nacional de Energia :Ni'ldear
- CNEN contará com pessoal admitido soh o regime da Consolídaçâo das
Leis. do Trabalho ..
Art. ,29 O pessoal contratado no regime da CLT integrará quadro próprio,
compreendendo atividades de magís...
térto, cientificas, técnicas e admrniatratívas ,
Parágrafo único. O quadrovde que
trata êste artigo, indicando numêrlcamente as funções e empregos e res~
pectdvos salários, será elaborado 'Pela
C.N .E.N e submetido à aprovação do
Presidente da República,. através uh
Ministério das Minas e Energia, observando-se o mesmo procedimento
sempre que tiver de ser revisto para,
conformar-se às exigências do prcgraroa de atividades da q.N .E.N
Art. 39 Os servidores' da. Untâo ou
de Autarquias 'Federais, inclusive da
C ~ N .E. N, técnicos de nível médio e
superior, . poderão firmar contrato de
trabalho. com a CNEN pára o preenchimento de emprêgo' técnico esseoa-

111

lizado de nioei anéiiio ou eunencr, ob....

servado o disposto nos artigos 11 e
12 dêste Regulamento.
§ 19 A celebração do contrato de
trabalho de que' trata êste.ertrgo será precedida de consulta ao' Míntstério, Autarquia ou. órgão .diretamente subordinado ao Presidente da República a cujo Quadro de Pessoal per.,
tença o servidor.
§ 2 9 Enquanto vigorar, o contrato, de
trabalho de que trata êste artigo," ficará suspensa a vinculação do -ervídor ao respectivo cargo, para todos
os efeitos ressalvada a contagem de
tempo para fins de aposentadoria e
dísponíbilidadé,

§ 39 No cálculo dos proventos de
aposentadoria dos servidores -iao será considerada nenhuma retribuição
decorrente do contrato de trabalho a
que se refere, êste artigo, ainda que a
aposentadoria ocorra na vigência do
contrato.
Art. 49 Na fixação dos salários ao
pessoal contratado pela' CNEN . para
empregos técnico-especializados de nt.,
ver médio ou-superior, .oeque 'tra'::.>i.o
artigo antecedente, não será onngarõrtamente observado o limite maxímo
de retribuição legalmente fixado para os- servidores civis e militares.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se, .ígualmenta. aos salarios das funções de confiança que sejam privativas de técnicos especializados de nível médio ou superior, respeitada a definição contida -nos arti:"
gos 12 é 13 dêste Regulamento.
Art. 5Q A admíssâo do pessoal técnico especializado de nível médio e
superior será .precedída de seleção e
realizada pela' CNEN. e destinada à
verificação da habilitação legal, para
o exercício profissional e à avaliação
das aptidões ex'gtdas para o' exercicio da atividade especializada do
emprego, tudo de acôrdo com e.s normas baixadas pela Comissão Delíberativa da Autarquia, tendo em vista
as diferentes especialidades.
Art. 69 Os demais servidores: da. '.
CNEN, regidos pelo' Estatuto dos joun-,
cíonártos Públicos Owis 'da União; in~
clusíve os que, se encontrem em, exercício na comissão como requísítadoá, poderão firmar contrato de trabalho com
a mesma Autarquia para preenchimento, doa empregos que não envol-.
vam atívldade técnico-especializada.
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§ 19 E' vedada a celebração
trato para o preenchimento
prêgo a que sejam inerentes
ções idênticas às do cargo

de conde .,eIf.latrnnnocupado

pelo servidor.
§ 29 Enquanto 'vigorar o contrato {te
trabalho de que trata êste artígo, fl..:.
cará suspensa a vinculação do servidor ao respectivo cargo, para todos os
efeitos; ressalvada a contagem de tem-po para fins de aposentadoria e dis-

ponibilidade.
§. 3Q .Nc cálculo dos proventos ele
aposentadoria dos servidores nàc será
considerada nenhuma retribuição decorrente do contrato de trabatnc a
que se refere êste artigo, ainda que a
aposentadoria ocorra na vígêneia do
contrato.
TíTULO

n

Do ·quadro de pessoal regido pela CLT

Art. 7R O quadro de pessoal a que
se refere o art. 29 dêste Regulamento
ccnstdtuírsse-á de:
I - empregos; e
II - funções de confiança.
Art. '8Çl O emprêgo terá denominação própria e a seu ocupante competirá o desempenho de atribuições lneM
rentes às atividades da CNEN.
Parágrafo único. Pára cada empr
go ou função de confiança haverá uma
especificação própria, aprovada pela.
Comissão Deliberativa com base 110S
elementos ,fornecidos pelos vários Ó1'"""
gâos da CNEN, compreendenrto:
a) síntese de atribuições e respcnê-

. sabílídades ; e

'

condições básicas .e especiais, para o desempenho.
Art. êv Os empregos serão, isolados
ou constituirão carreiras.
Art. 10. Os empregos isolados e .as
carreiras integrarão. .de acôrdo com a
natureza das atividades, os seguintes
b)

grupos:

'

I - Técnico Especializado de _.Nível Superior;
II - Técnico Especializado de Nivel Médio;
III - 'I'écníco-clentifico;
IV - Auxiliar;
V - Subalterno.
Art. 11. Integrarão o Grupo I OS
empregos técnteo-especíarízartoa de ní....

vel superior, assim considerados aquêles a, que sejam' inerentes atrtbutções
de natureza técnico-científica. cara
cujo exercício seja indispensável for...
mação de nível. superior acrescida de
conhecimentos tecnotógícos espeotaós
relativos ao campo da energia nuclear.
Art. 12. Integrarão o Grupo TI os
empregos técníco-especíalizados- de nível médio, assim considera-dos aquêles
que importem em relativo grau de
responsabilidade e autonomia de
ação, requerendo de seu ocupante tns-.
truçâo equivalente ao curso médio de
2Çlciclo, acrescida de conhecimentos
tecnológicos especiais, relacionados
com o campo da energia nuclear.
Art. 13. Integrarão o Grupo In os
empregos técnico-científicos. assim
considerados aqueles cujas atrtbutçôes
requeiram formação de nível suoerior,
sem especialização diretamente relacionada com o camro da energia nuclear.
Art. 14. Integrarão o Grupo IV os
empregos auxiliares, assim considera-.
dos os que correspondam a ativêdadea
técnicas de grau médio sem especranzação diretamente relacionada com o
campo da energia nuclear. bem como
a atividades burocráticas.
Art. 15. Integrarão o Grupo V os
empregos subalternos, assim constderados os que correspondam a serviços
braçais 'e atividades similares,
Art. 16, As funções de confiança
atenderão aos encargos de chefia. assessoramento e secretarrado, .atríbuíndo-se aos respectivos ocupantes os salários que forem aprovados pelo P:'€,-'
stdente da República em anexo 80
quadro a que se refere o artigo 2Çl,
Art. 17. A fixação dos salários pa-.
racada. emprêgo ou função decorrerá dos resultados de pesquisa reauzada no mercado nacional de tracaího,
considerando .as unidades congênerea,
observada uma escala de avahaçâo
com base no complexo de atribuições
e responsabilidades e demais especíncacões Q'O emprego ou função preVIa..mente aprovadas.
TiTULO

m

Do preenchimento

Art. 18. Os empregos serão preen-.
chídos por admissão e promoção e .as

funções de confiança por designação.
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CAPÍTULO I

Da admissão

Art. 19. A admissão aos empregos
'técníco-especializados de nível médio
e superior, constantes dos Grupos I e
I! Indicados no artigo 10, far-se-á
através da celebração de contrato m ..
dív'duals de trabalho por prazo índeterminado, mediante o cumprunen.,
to das exigências estabelecidas no.
Consolidação das Leis do Traoalho,
após a seleção dos candidatos nos têr-.
mos do artigo 59 dêste Regulamento.
Art. 20. A admissão aos empregos
constantes dos Grupos III, IV e V, indicados no artigo 10 far-sa-á através
de contratos individuais de trabalho
por prazo indeterminado, medfan'e o
cumprimento das exigências estabelee
cídas na Consolidação das Lets ,do
Trabalho, após a seleção dos -andída-.
tos em concurso público de provas ou
<te provas e títulos realizado pelo Depàrtamento Administrativo do Pessoal
C.ivil, salvo nos casos em que houver
expressa delegação de competênera..
Art. 21. Os 9{) (noventa) dias Imediatamente subseqüentes à admissão
serão considerados de estágio experimental, em que serão apurados em
cada caso:
I assiduidade;
II pontualidade;
III - eficiência;
IV - habilídade;
V . - -íniciatdva:
VI - comportamento disciplinar;
VII senso de responsamhdade
funcíonal:

VIII -- educação.
Parágrafo único. O contrato da u-a.,
.balho fará expressa referência ao disposto neste artigo.
Art. 22. Expirado o prazo de estágio experimental, em cada caso, o chefe imediato encaminhará ao Diretor
do Departamento de Adminlstracâo da
·CNEN, dentro dos três primeiros dias
úteís seguintes, relatório acompanha·dcrde parecer conclusivo sôbre a COl1=
tinuidade do contrato de trabalho.
Art. 23. São requisitos essenciafs
para a' admissão, além da habilitação
em concurso público de provas ou de
provas e títulos nos casos em que é
exigível:
,I -'- idade mínima de 18 (dezoito)
.anos:

II -'- comprovada idoneidade morar:
aptidão física e mental "V~ri:""
ficada através de inspeção médica;
IV - aprovação, quando determinado, em investigação psicológica ou exame psícotécníco:
V - pleno gôzo dos direitos polí...
tícos;
VI - apresentação prévia de:
a) carteira profissional;
b) certidão de nascimento 0:1 do",
curriento que legalmente a suostdtua ;
c) prova ci'e quitação com, o servi. ço Militar;
,
â) tículc de eleitor atualizado;
e)
documentos comprobatórios df)
habilltaçào legal necessária para
o
exercício do emprêgo, quando a atiVIdade corresponder a exercício p-rofissional regulamentado.
Art. 24. O contrato de trabalho per
prazo indeterminado para o preenctnmente de empregos técnicceespecialí-.
zados de nivel médio e superior, eonstentes dos Grupos I e II indicados no
artigo 10, será precedido, em (jacta caso, da admissão de candidato como
estagíárro, pelo prazo de 1 (umj -ano,
mediante o pagamento da fração do
salário previsto para o emprego no
quadro de pessoal.
Art. 25. Na designação para M Unções de confiança serão observados,
no que couber, os requisitos 'para o
preenchimento de empregos.
lI! -

CAPiTULO II

Da promoçâo

Art. 26. Promoção é o ato peio qual
o empregado passa a preencher em-.
prego vago de classe salarial ímedtatamente superior dentro da respectiva
carreira.
Art. 27, As promoções de pessoal
regido pela CLT serão realizadas semestralmente, de acôrdocom as ncrmas que forem estabelecidas pela' Comissão Deliberativa .ía CNEN e com
base no conceito funcional atribui.to a
cada' empregado pelo respectivo chefe Imediato, segundo formulários pró~
prroa.
TíTULO IV

Da substituição

Art. 28. Poderá haver substituícâo,
quando ocorrer impedimento temperá-
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rio àe ocupante de função de confiança e será remunerada por todo o
período.

Art. 29. Os substitutos serão previamente designados pelo Presidente
da CNEN.

TíTULO v
Da vacância

Art. 30. Os empregos serão considerados vagos quando ocorrer:
I - rescisão de contrato de brabalho;

n -

IH -

promoção;
aposentadoria;

IV - retôrno ao vinculo estatutário;
V - reiêcrmento.
TíTULO VI

Da remoção

Art. 31. Remoção é o deslocamento
do empregado para preencher claro
de lotação' de órgão em local -ãtverso
daquele em que estiver servindo é serã efetivada por ato do Presidente da.
CNEN.

Parágrafo único. A remoção, qual-

quer que seja o local a ser designado,
não constitui alteração contratual, por
quanto é considerada condição ue próprio contrato 'de trabalho.
Art. 32. A remoção far-ae-á:
I - a pedido do servidor, ·~. tendida
a conveniência do servidor;
11 - "ex orrtcto", no ínterêsse da
admínistraçâo .
TiTULO VU

Dos contratos e do regime de trabalho
CAPiTULO I

Dos contratos

Art. 33. A prova do contrato d.e
trabalho é constituída pelos registros
na Carteira Profissional.
Art. 34. A Carteira Profissional será obrigatoriamente apresentada, 110
ato de admissão, contra-recibo, pelo
empregado, à Divisão' de Pessoal, a
qual terá o prazo improrrogável de 48
(quarenta e oito) horas' para nela
anotar, especificamente, a data da admissão, a remuneração e condições es.
peciais, Se houver.

EXECU,TrVO

Art. 35. As condícões do contrato de
trabalho só podem ser .alteradas por
consentimento mútuo e desde que não
impliquem" direta ou lndíretamerue,
em prejuízo para o servidor, corno tal
não se considerando o seu retôrno ao
exercício de emprêgo. quando deshga-.
do de função de confiança.
CAPíTULO' II

Da duração do traba.Jho

Art. 36. Os servidores da CNEN. estão sujeitos' a jornadas de 8 ~,üto~
horas, salvo se, por determinação expressa em lei, houver outro limite estabelecido para as categorias em que
se enquadrem, ainda que sob o regi-,
me de dedicação exclusiva.
Art. 37. Durante o período de trabalho, fixado pelo Presidente da ..
CNEN, haverá íntervalo mínimo de 1
(uma) hora e máximo de 2 (daas) .
Art. 38. Por necessidade do aervíco a jornada de trabalho poderá ser
prorrogada por até 2 (duas) coras,
ou, excepcionalmente, por maior tempo, observadas as disposições da CLT.
Art. 39. Perderá o salário correspondente ao repouso semanal remune...
rado o empregado que faltar ao serviço, sem causa justíficadac.
a) nos dias precedentes e subseqüentes aos do repouso;
b)nos 2 (dois) dias consecutivos.
lmedlatamente anteriores ou posterfo..
res ao do repouso.
CAPíTULO TI!

Do horário especial

Art. 40. Ao servidor estudante poderá ser concedido horário especial de
trabalho.
Art. 41. A concessão do horário es,.
pecial poderá acarretar dimínuicãc de
horas de trabalho semanais ou mensais e, neste caso, haverá uma, redução salarial a ser fixada pelo Presídente da CNEN.
Art. 42. O horário especial será d-eterminado de modo que a ausência
do servidor estudante não prejudique
o ínterêsse do serviço.
Art. 43. A concessão do horário es",
pecíal se fará mediante comprovação,
por parte do Interessado, de que está
matriculado em Escola Oficial ou
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Cursos Oficializados, e a requerimento

CAPÍTULO

A concessão semente será mantida mediante a comprovação perfódica de bom aproveitamenta.
Art. 44. Não será permitida a 10"'calízaçâo, de servidores estudantes, em
cada unidade, em proporção acíma de
1 para 5.

Das férias

dêste .
Parágrafo único.

CAPíTULO IV

Do ccntrôle de [requéncui

Art. 45.- Para fim de comprovação
da presença do servidor poderão ser
utilizados:
a) _ registro automático de entrada
a saída em relógio de ponto;
b) registro de comparecimento dlário, com assinatura, em inodêlo próprio, -no Início e término do exoedtente.
Art. 46. O servidor perderá:
I - a remuneração do dia, se não
comparecer ao serviço, salvo mote \/0
'legal ou moléstia comprovada;
II - um têrço da remuneração 'diária no dia em' que comparecer ao súr,,.
viço dentro' da hora seguinte ~ marcada para inicio dos trabalhes, ou
quando se retirar na última hora do
final do expediente:
In .- um têrço da remuneração
durante o afastamento por motivo de
prisão preventiva, pronúncia por crime comum ou denúncia por . . r ime
.funcional ou ainda .condenação por
crime inafiançável em processo no
qual não haja pronúncia.
Art. 47. A perda de salário a que
se refere o item I do Artigo anterior
não invalida a constante do Artigo 36.
Art. 48. Faltando ao serviço ou
chegando atrasado, por motivo justo,
o se-rvidor poderá ter o seu dia BOOnado, a. critério do Diretor do Depar"tamento de Administração, QUVld:) o
Chefe Imediato.
Art. 49. As faltas e impontualidades abonadas nãc poderão ultrapassar, respectivamente, 6 (seis) no
ano civil e 1 (uma) hora em cada
mês.
Art. 50. As faltas e impontualidades, mesmo quando abonadas, serão computadas para efeito de outras concessões em que a assiduidade
e a pontualidade sejam considera-

das.

V

Art 51 O servidor. após cada
período
12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, gozará, oongatonamente, férias de 30
(trinta) dias corridos.
Art. 52. As férias serão sempre
gozadas no. decurso dos doze meses
seguintes à data em que às mesmas
tiver :Feito jus.
Parágrafo úntcc, Excepcionalmen-.
te,,,e por necessidade de programação pre-estabelectôa de trabalho, as
férias poderão sec antecipadas, a critério do Diretor de Departamento de
Aômímeu-ação.

de

Art. 53. Os empregados terão direito a fRLM depois, de cada pertodo de 12 tôoze) meses, a que alude
o, Artigo 52. na seguinte proporção:
a) 30 (trinta)
dias corridos aos
que tiverem ficado à disposição do
empregador durante os 12 (doze)
meses e ~§.G tenham mais de 6 (seis)
faltas ao SErviço, justificadas ou não,
nesse período;
b) 20 (vinte) días . corridos aos que
tiverem ficado à disposição do empregador por mata de 250 (duzentos
e cinqüenta) d'es em os doze meses
do ano contratual;
c) 15 (quinze) dias
corridos aos
que tiverem ficado à disposição do
empregador por mais de 200 (duzentos) dias;
d) 8, (nit(.) dlas corridos aos
que
tiverem ficado à disposição do empregador menos de _200 e mais de
150.
Art. 54, Não terá direito a férias
o empregado que. durante o . período
de sua aquisição:
a) retirar-se, do trabalho e não fôr
readmitido dentro do prazo de 60
(sessenta) dias subseqüentes à sua
saída;
b) permanecer em gôzo de licença,
com. percepção C!-e salários, por .mats
de 30 (truita) dtas:
c) receber auxílio-enfermidade por
período supertoi a 6 (seis)
meses,
embora descontínuos.
Parágrafo único: A interrupção da
prestação de serviço, para: que possa
produzir efeito legal, .deverá ser registrada na Carteira. Profissional do
empregado.
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Art. 55- Não

serão

descontados

do período aquisítívc do direito a fé-

nas:
a)

as faltas abonadas até o má-

ximo previsto no Artigo 50:
b) a au.sencía do empregado por

motivo :11->. acidente do trabalho;
c) a suspensâc. por motivo de inquérito admímstrativo,
quando
a
decisão fôr favorável ao servidor;
d) as licenças e afastamentos consíderados corno de efetívocexercicío .
Art. 513.

A época.

de gôzo de fé:....

rias será fixada de acôrdo com uma
escala prévíamente organizada e
aprovada pelo Diretor, (10 Dep:ilrtarnento <18 Armríntatração.
§ 1ÇI A escala d~ que trata o pre-

sente Art,~gú deverávser encaminhada, pelos Onefes da:.. respectivas' uni-

dades, à Otvisâc do Pessoal, até 30

de outubro. que a remeterá ao Depar tamento de Administração
para
aprovação:
§ 29 As aiteraçõe-, na escala, qu-e

só poderão ocorre. poz estrita necessidad e .'.lo servíçc só, serão concretizadas ~JOr soltcítacâc ' dos Chefes
respectívos, com até 30 (tririta).dias·
de anteceôéncié encaminhadas
ao
Diretor do) Departamento de Administração ;; a crítérío dêste.
Art , 57. A concessão
de férias
será regtstraôa, prévia e obrigatõrta-.
mente, no" 1.IC'ha, individual e na Carteira Pronssionar de: servidor, que
deverá apresentá-Ia -para tal fim, à
Divisão do Pessoa: e, será comunicada ao empregado por escrito, com
antecedência de 8 (oito); dias.
Art. 53, OiJagamento da importância re!~::iva ac período de férias
será antec'pado quando o servidor
assim o desejar E será realizado até
a véspera, cc afastamento.
Art. 53, É vedada a acumulação
de períodos de férias ..
Art. eu. As renas serão' concedidas em um Sc período.
Parágrafo único. Iâxcepcionalmen-.

.te, as férias serão concedidas, quando o serviço assín, o· exigir, ein 2
(dois) pe-íodos, Um . dos quais não
poderá ser ínferícr a 8 (oito) dias,
ressalvando os maiores de 50 (cinqüenta) anos, cujas férias serão
sempre concedidas de uma só vez.
Art. 61. A época da' concessão
das rértas será a que melhor consulte Os interêsses da C.N.E.N_.

Parágr:ifo único. Os membros de
uma "amtua terão direito a gozar
férias no rnesmo período, Se, assim o
desejarem ç. se dlSSG não
resultar
prejuízo para o serviço.
Art, 62. Não haverá, pagamento,
em dinheiro, de períodos de férias
não goza-tos.
Art. 63: QuandJ da rescisão do
contrato de trabalhp, receberá o servidor a importância relativa ao periodo de férias cujo direito já tenha
adquirido.
CAPíTULO VI

Dás folgas de campo

Art. 64. Em cada período de 30
(trinta) cces corridos ' OU 60 (sessenta) . interpolados de trabalho no
campo, os eervídores da CNENfaráo
jus a 4 (quatro) dias úteis de folga,
no máximo, sem prejuízo das férias
regulamentares a que porventura tiverem direito, consideradas as condições r;:;~.;j anais.
Art. 65. Os períodos de serviços
no campo, assim como os servidores
a usufruir do beneficio' desta folga,
deverão se! rigorosamente previstos
com a antecedência mínima de 10
(dez) dias do iních, da missão.
Art. eg. Fica estabelecido um
máximo' d'; 6 (seis) meses para
acumulação dos períodos aquisitivos
do direit0 à folga.'
Parágrafo único. Em casos excepcionais, em que ífque comprovada
absoluta necessidade do serviço, permitir-se .,1, a acumulação de 1 (um)
ano de serviço no campovpara gôzo
dessa fO:.!~â,
Art. 67 O chefe da missão deverá comunicar à Divisão do Pessoal a
folg-a a .:}Llt: tiver direito o servidor
no dia em que se der o término do
trabalho de campo.
Parágrafo único O servidor gozará Sua tolga nos primeiros 30
(trinta) otas a contar do término
do trabalho de campo; ultrapassando
tal período perderá o direito à mesma.
Art. 68. A licença não poderá ser
fracionada, ressalvados os casos de
estrita neeesstdade do serviço, devidamente comprovada e a critério do
Diretor, do Departamento de Administração.
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Art. d9. Perderão direito à folga
Os servidores que: .
a) forem cemttioos, ou exonerados
das funções que exercem na CNEN,
por quaisquer motivos;
b) íncnrrerem no caso previsto no
parágrafo único di) Artigo 68;
c) tiverem 2 (duas) ou mais faltas no serviço no período mímmo
aquisitivo da folga, uêste que consideradas tnjustlfícadas,
CAPÍTuLO VII

Das licenças e outros afastamentos
Art. 70. Berá., concedidas aos
servidores
Iícenças
expressamente
previstas na. Consolidação das Leis
do TrabfJJho.
Art. 71. A licença por motivo de
doença 3E'U.l remunerada; terá a duração máxima de 15 (quinze) .días e
será concec.ida mediante Inspeção
médica pela Divisão de Saúde e. Aasístêncía.
Art. 72. A partir do 169 dia,
quando fôr o caso, o servidor ficará
em gôzo de beneficio pela Previdência Social percebendo, a título de
complementação, a diferença entre o
salárío ';; o valor de citado beneficio.
Art. 73.' A servidora gestante será concedida, mediante inspeção médica, realizada pela Divisão de Saú:de e Asststêncla, licença' por 3 (três)
meses, com vencimento. ou remuneração.
Parágrafo único. Salvo prescrteâo
médica 'e:n contrário, a licença será
concedida aos 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de gestação.
Art. 74_ Será considerado como
de efetivo exercícío .o não comparecimento ao trabalhe por motivo de:
I TI -

férias: .

casamento
8 (oito) dias
corridos,
III - luto por falecimento de cônjuge, pala, -filhos ou irmãos
8
(oito) dias corridos;
IV - uàscímento de filho 1 (um)
dia'
V - no decorrer da primeira semana do nascímento do filho, para.
registro - 1 (um) dia;
VI ..:...... hcença por motivo de· doença (art. 72);
VII - [urt ou outro serviço obrtgatórío por lei;
VIII - licença à gestante (Art.
74) ;
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IX -

doaçàc voluntária de sangue
em cada 12 (doze) meses de trabalho 2
(dois) dias:
X - r.rãnslto, n., caso do deslocamento para outra sede até 30 (trinta) dias.
Art. 75. No curse de quaisquer
da:s licenças que lhe forem concedidas, o servidor abster-se-á de atividade remunerada, sob pena de interrupção llnf"diata =ia'> mesmas.
devídamvnre compr-ovada -

CAPÍTULO

VIII

Da estuõiliâaâe ,e indenização
Art. 76. O servidor adquire estabilidade depois de 110 (dez) anos de
erenvo exercício na CNEN desde que
não tenha optado pelo regime do
Fundo de Garantas do -rempo . de
Serviço.
. .
Art. 77. Ao servidor não optante, .que nâo tenha adquirido estabilidade e cujo contrato de trabalho
s-eja rescmdído POI" convehíêncta da
CNEN, ti sprus de completado 1 (um)
ano de serviço, será devida indenização,_ calmnada na baSe de 1 (um)
mês de salário por ano de efetivo
exercício.
Art. 78. Computar-se-ão, na contagem de tempo 'dE:" serviço, para
efeito de indenização e, estabilidade,
os períodos de licença para o' serviço rrulttar ~ os df; afastamento por
motivo de acídeme de trabalho.
Art. 7g. Para fim de estabilidade
e indenização, as frações de tempo
superíorea :a 6 (seis)
meses serão
arredondaaas para 1 . (um) ano, exceção rec.a ao primeiro ano da vigência .do contrato de trabalho.
Art. 30. U servidor que incorra.
em justa causa, de acôrdo com a fe-.
gíslação .vigente, será demitido', sem
direito a indenização, devendo a demissão ser precedida de inquérito"
admímstratívocsen, prejuízo da competente apreciaçâc judicial, no caso
de -haver o servidor adquirido estabilidade.
CAPÍTULO

De

IX

aviso préuío

Art.' 81 Para rescisão do contrato de trabalho, a parte que tomar a
iniciativa- - a CNEN ou o servidor
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.deverá cientdücar a outra dêsse

propósito com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.
Art. a2. Quar>.dn
a rescisão ao
contrato de trabalho fôr trrícíatíva da
CNEN, poderá essa dispensar o cumprimento do período de aviso prévio,
pagando ao servidor, desde logo, a

remuneracáo correspondente a 1
(um) 'm,§s de salaric e autorizando o
seu afastamento imediato do trabalho.
Art. a3.

Poderá ser autorizado o
afastamento imediato do servidor,
quando tór SUa a iniciativa para a
rescisão de contrato de trabalho e
se houver concordância da cheífa
imediata.
Art. 84. Durante o período de
aviso prévio, quando a responsabili-

dade pela rescisão couber à

será a [ornada

d·~

CNEN.

trabalhe do servi-

dor reduzida de 2 (duas) horas diá-

sem prejuízo do salário normal.
Art. 85. 11: facultado à servidora
grávida solicitar rescisão do contrato de trabalho, sem cumprimento do
período de aviso prévio, desde que
comprovadr, em atestado médico, ser
o trabalho prejudicial à gestação.
ri~,

vm
Das vantagens
TÍTULO

Art. 86. Além do salário, os empregados' da CNEN fazem jus ainda
às seguintes vantagens:
.
I - ajuda de custo;
II -

m -

diarfas ;
gratáficaçâo por

plementares:

horas

Art. 88. A ajuda de custo será
arbitrada pelo Diretor do Departamento de Administração e calculada
tendo em vista os encargos de família do servidor, as condições de vida
ria nova sede e as despesas provávcis
de instalação.
Arb , 89. A ajuda de custo nào
poderá ser inferior ao montante da
remuneração mensal do servidor, nem
exceder de 3 (três) vêzes êsse mesmo
valor.
Art. 90. O servidor removido, além
da ajuda de custo, terá direito a passagens e transporte de bagagem, para
si e seus dependentes.
'
CAPiTULO II

Das Diárias

Art. 91. As diárias a 'que fac-àc
jus os servidores, quando viajarem
em objeto de serviço. serão fixadas
pelo Diretor do Departamento de Administração e vartarâo dé regíáo para
região, segundo os recursos do meio
e condições de vida, na forma da tabela especifica.
Parágrafo único. Não farão jus a
diárias os servidores .íntegrantes de
planos de operação de campo, constentes do Artigo' 96.
Art. 92. As diárias, concedidas a
titulo de indenização de hospedagem.
alimentação e transporte urbano, setão devidas desde o dia do embarque
até o do regresso do servidor.

su-

IV -

adicional regtonaà;
salaríc-famtlia;
VI - por aulas mínístradas:
VII - por encargo de auxiliar ou
V -

membro de banca e comissão de
concurso;
VIII - gratdfícaçâo do Natal (Lei
no 4.090 e Decreto nc 1.881-62);
IX - gratificação por hora de
vôo;
X_ gratificação por operar com
substância radioativa.
CAPÍTULO I-

Da ajuda de custo

Art. 87: A ajuda de custo ser
concedida ao servidor que fôr removido por Interêsse do serviço.
à

CAPÍTULO

m

Da Gratificação por horas Suple-

mentares
Art. 93. A gratificação por heras
suplementares, será remunerada com
acréscimo de 25% (yinte e cinco por
cento), se fôr diurno, e de 50% (cín-.
qüenta por cento), sendo noturno, sõore o salário-base, calculado na forma
da lei.
Parágrafo único. Compreende-se
como trabalho noturno o executado
entre as 22 (vinte e duas) e as5 (cinco) horas.
Art. 94. Os titulares de íuncõee
de confiança não farão jus. à gratificação por horas suplementares.
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CAPíTULO IV

Do Adicional Regional

Art. 95. O adicional regional e a
compensação financeira paga a servidores, em operação de campo, rnandados servir em determinadas regiões
de precárias condições de vída, em
conformidade com planos preestabe'e-

cídos.

Art. 96. O adicional regional consistirá' de um acréscimo percentual e
variará de região para região,' segundo .os recursos do meio e condições de vida.
'Art. 97. O adicional regional será
devído apenas enquanto o empregado
prestar serviço na região contempla-da com a vantagem.
Art. 98. O adicional regional' continuará sendo pago, na mesma base
em que
empregado vinha recebendo
nos seguintes casos de afastamento;
. a) acidente no trabalho; .
b) licença médica' ate 15' (quinze)
dias na região;
c) atendimento a intimação judicial ou policial;
'd) convocação pela Justiça Eleito.ral ou pelo Tribunal d eJúri;
e) viagem em objeto de serviço, na
área. de atuação da própria Unidade,
ou fora dela, por -designação do Diretor do Departamento de Exploração
Mineral ou do Presidente da CNEN,
pelo prazo máximo de 3 .(três) meses.
Art. 99. A continuidade do pagamento do adicional, nos casos de atastamento, excetuando os do artigo anterior, constituirá falta grave (la autoridade que determinou ou permítju o pagamento, por prazo superior
a 15 (quinze) dias.

°

CAPiTULO

v

11~

EXECUTIVO

da CNEN, desde que sem prej ulzo do
horário do. trabalho a que- estiver sujeito o empregado.
§ 19 Ao pagamento da gratificação
de que trata êste artigo fará J.US o
servidor em cujo contrato de trut.alho
não 'esteja especificado que, entre suas
atividades, se inclui a de ministrar
aulas.
§ 2 9 A compensação de que trata
ãste Artigo será estabelecida pela Comissão Deliberativa e variará em função do grau do nível do curso em
que sejam ministradas as aulas.
CAPÍTULO VII

Do encargo de Auxiliar ou Membro
de Banca e Comissões de Concurso

Art. 102. O servidor indicado para
exercer as runçôes de auxiliar ou
membro de bancas e comissões de concurso poderá perceber uma gratificação, de acôrdo com tabela preestabelecida.
CAPÍTULO VIII

Da Gratificação por H ora de Vôo

Art. 103. A gratificação por nora
de vôo é uma compensação peto desgaste orgânico dos servidores Ilgados
à pesquisa de minério nuclear, em
atividades de aerocíntílometrfa, legalmente determinadas, segundo progresso oficiai preestabelecido pelo Departamento da Exploração, Mineral e será concedida segundo tabela previamente aprovada pelo Presidente da
República.
CAPÍTULO IX

Da

Gratiticaçãc

por Operar
Substâncias Radioativas

com.

CAPÍTULO / VI

Art. 104. O servidor que operar diretamente com substâncias radioativas ou próximos às fontes de trradraçâo e sujeito a receber doses de radiação superiores a valôres previamente
fixados gozará dos direitos e vantagens previstas na lei número 1. 2a~, de
14· de novembro de 1950 e respectív«
regulamentaçãç.

Da Gratificação por Aulas Ministradas

CAPÍTULO x

'Art. 101. A gratdtícaçâo por aulas
ministradas consistirá de uma cempensação rínanceíra, por aulas dadas
err, cursos' especiàlizados do ínterêase

Dos Descontos e Reposições

Do Salário-Família
Art. 100. O salário-família será
concedido ao empregado na forma e
nas condições previstas na legislação
trabalhista.

Art. 105. Além da contribuição
pará a .Previdênc~a Socíal, .dos dea-
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contos instituídos por lei e das consignações autorizadas, nenhuma outra
parcela será deduzida da -retrfnuíçào
de servidor.
Art. 106.

As importâncias pagas

indevidamente ao servidor serão descontadas de sua remuneração; em
parcelas mensais não excedentes de
10% (dez por .cento) da mesma, salvo
em 'caso de rescisão do contrato de
trabalho, quando as reposições deverão ser feitas de uma só vez.
TÍTULO IX

Do Regime Disciplinar
CAPÍTULO I

Art. 107. São deveres do servidor:
I - cumprir- os horários de trabalho estabelecidos;
11 -- acatar ordens dos seus superiores, executando com aêlo e presteza os trabalhos que lhe' forem determinados;

In -- comportar-se com ordem e
discíplína;
IV ~ manter reserva sôbre os assuntos do serviço de natureza sígí-

Iosa;
V - tratar com urbanidade os cheres, os colegas e o público;
VI - zelar pela utilização e manutenção do material e equipamento
que lhe forem confiados;
VII - apresentar-se corretamente
trajado e em perfeitas condíçôes de
asseio pessoal;
VIII ~ manter conduta moral e
social adequadas; .
IX - comparecer à inspeção médica
quando determinada pela CNEN;
X rrequentar os cursos e prestar as provas que a Comissão organizar em caráter obrigatório;
XI - fornecer à Divisão do Pessoal
os dados que lhe caíbam.. necesaártos
à manutenção atualizada de sua ficha cadastral;
XII - observar as normas legais e
regulamentares;
XIII ~ levar ao conhecimento da
autoridade, superior irregularidades de
que tiver ciência em razão do cargo:
XIV permanecer na repartição
durante as horas de trabalho.

EXECUiTIVO
CAPíTULO .lI

Das Penalidades

Art. 108. Os servidores estão sujeitos às seguintes penalidades:
I - repreensão por escrito;
11 suspensão até 30 (trtnta).
dias;
III
suspensão convertida em
multa:
IV - rescisão do contrato de trabalho.
Art. 109. As penalidades serãoaplicadas em fac-e da gravidade da.
falta cometida, considerada como
agravante :1. reincidência.
Art. 110. Constituem falta gravepara rescísao do contrato de trabalho.
do servidor:
I - ato de improbidade;
11 incontinência de conduta OU:
mau proeedímento;
111 - negociação habitual em .ser-.
viço, por conta própria ou alheia;
IV - condenação criminal, passada em julgado, case não' .tenha havido suspensão da execução da pena;
V - desrdía no desempenho das.
respectivas tunçõea; .
VI - embriague? habitual OU em,
serviço;
VII - violação da salvaguarda deassuntos sigilosos.
VIII .-- ato de indisciplina OU deinsubordinação;
IX - aoandono de -emprêgo;
X - ato lesivo da honra e boa fama, pratícadc no' serviço contra
qualquer pe-ssoa, 0:.1 ofensas físicas.
nas mesmas condições salvo em legitima defesa, própria ou de outrem;
XI prática da íosos de azar;
XII - incitar, promover, tomar
parte ou f azer propaganda de grevede qualquer natureza ou finalidade,
bem como pertencer a partido politico, associação, clube ou grupo prcóbído como nocivos c), ordem social ou'
política.
'
Art. 111.
São competentes para,
aplicação de penalidades' aos servidores;
I - a chefia a que estiver subordinado o servidor, no caso de repre-.
ensão po:rescrito;
11 - c Diretor do Departamentode Administração nos casos de suspensão, ouvido o órgão de pessoal;
lI! - o Presidente da CNEN nocaso de rescisão do contrato de trabalho.
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§ '19 A penalidade
constante do
item I do presente artigo, de competência do chefe imediato do servidor, deverá ser comunicada· à Divisão .do Pessoal para o respectivo registro.
§ 29 Quando Soe tratar
de fa~ta
que recomende o imediato afastamento do servidor o Chefe imediato
poderá ôeterrnína, êsee afastamento
até a der-reão do Diretor do Departamento je Administração ou do Presidente da CNEN, conforme o caso.
Art. 112 Ao servidor é permitido
requerer, representar, pedir . reconsideração :: recorrer. desde que o faça com urbanidade e em têrmos,
§ 19 Nennuma solicitação,' inicial
ou não, qualquer que seja a sua forma poderá:
"
a) ser. dírigída a autoridade incompetente para decidi-la;
b) ser encaminhada senão por intermédio da autoridade a que estiver
direta e imediatamente subordinado
o peticionário.
§ 2° O prazo para interposição de
recurso de 'que trata êste Artigo é
de 10 (dAzi dias. a contar da ciência
oficial cor parte do servidor.
§ 39 O chefe imediato terá .o prazo de 8 :llitu) dia.. e, para encaminhar
a solícítaçâo e a autoridade competente 30 rtrtnta) dias para decidir.
§ 49 A vista do recurso; a autoridade que Impôs a pena poderá reconsiderar a sua decisão.
CAPíTULO III

Dos inquéritos

Art. 113. ~"l1alquer irregularidade
que envolve prejuízos' ao serviço, à
boa ordem ou ao patrimônio da
CNEN, e cuja autoria ou responsabilidade 'não se apresente claramente
definida, e, ainda, qualquer ocorrência que constitua falta grave para
demissão do empregado será, objeto
de investigação, por via de ínquêrtto, determinado pelo' presidente
da CNE:'f.
Art. 114. A execução da investigação será atribuída a uma Comissão de Inquérito, designada pelo -Presidente da CNEN e constituída de 3
(três) servidores da CNEN, um dos
quais investido na qualidade, de presidente.
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Art. 115. Os trabalhos da Comissão de Inquérito preferem a qualquer outro têm caráter urgente e
devem ser concluídos dentro do
prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 115 A Comissão de Inquérito
apresentará relatório no final de
seus tr aba'hos, que se comporá de
duas partes: a primeira conterá a
síntese concatenada dos principais
fatos apurados, inclusive depoimentos, e a parte conclusiva precisará a
natureza Ga ocorrência e capitulará
as responsabilidades.
§ 19 Antes da
apresentação do
relatório a que 5,:" refere êste Artigo
a Comissão dará vista' do processo
ao (s) índíctado (s), quando houver,
facultando-lhe (s) a apresentação da
defesa no prazo de 10 (dez) dias.
§ 29 Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum de 20
(vinte) dias.
.
§ 39 .achando-se o indiciado em
lugar incerto, será citado por edital,
com prazo de 15 cqirínze) . dias.
117.
Será
designado ex
Art.
otfício, sempre que possível, servidor
do mesmo grupo para defender o indiciado rever.
parágrafo único. Se o servidor se
recusar, sem motivo .devidamente
justificado, ao desempenho da missão prevista neste Artigo, incorrerá
em sanção dísciplrnar por desobedí-.
êncla..
Art. :;'13. O inquérito 'administrativo para efeito da rescisão do contrato de trabalho do servidor estável reger-se-á pela. legtslaçao .trabaIhista..

Art. IH. Será determinada pelo
Presidente da CNEN a suspensão
preventiva do servidor, quando tal
medida Se tornar necessária, a fim
de que J mesmo não possa influir na
apuração tia falta cometida.
-Parágraio único. Desde que reconhecida a tnexistência de falta, será
tornada sem efeito a suspensão preventiva, assegurando-se ao servidor a
perçepçao da retribuição correspondente ao período de' afastamento e
a contagem. dêste como efetivo exer-.
. cicio.
Art. 120. No caso de aplicação da.
pena de suspensão,
computar-se-á
como Integrante da mesma o prazo
de afastamento. já ocorrido por motivo de suspensão preventiva.
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TÍTULO X

Do treinamento e assistência
cAPíTULO r

Do treinamento
ArL 121, A 'CNEN promoverá, em
convênio com entidades de ensino,
e, de acôruo com ce programas elaborados pera -Oormssâo, COm a colaboração dos diversos setores, cursos
de treinamento e especialização: profissional,
'
Art. 122. Os planos de treinamento a serem postos em prática
poderão incluir alem de cursos próprfament-, ditos, estágios em outras
entidades, de morte a ser obtido um
intercâmbio de experiência que possibilite o aperfeiçoamento de técnicos
e métodos de trabalho.
CAPÍTULO 11

Da

assistência

Art; 123. A CNEN poderá, na forma dos planos que forem estabelecidos pela Comissão Deliberativa, dar
assistência a-os seus servidores, objetivando prmcípalmente:
'I - ásarstênciavmédico-hospítalar-.
odontológica; (normas em vigor);
II - Assistência social;
TIl _ Assistência financeira (convênio) ;
IV
Asslstencia habitacional
(convênio) .
TÍTULO XI

Das disposições finais

Art. 124. O Departamento de
Admínístràcác é-' o órgão responsável pela fiel observância das disposições contidas nas presentes Normas,
competindo-lhe além. de, propor à
autoridade superior as regulamentações complementares que se tornem
necessárias,
submeter à' apreciação
da Prccuraooría Jurídica as dúvidas
que ocorrem sôbre a aplicação das
citadas dtsposlções ,
Art. 125. O presidente da CNEN e
o Diretor do Departamento de Administração poderá; delegar, em' ato
próprio. as competências que lhes
são atrlbutdas nestas Normas.
Art. 126 As invenções, porventura
realízadaa pelo contratado sob ore-

gime destas Normas, pertencerão à
CNEN.

Art. 127, Nas Carteiras Profissionais dos atuais contratados serão
consignadas as mooífícaçôes constantes das presentes Normas.
Art. 128 Estas Normas não se
aplicam <1..0S setores de atividade i~
duetríal de. CNEN os quais conttnuam regidos pela" normas entâo vi,...
gentes, ate a sua transformação em
emprêsa subsidíarta..
Art. t29.
Estas Normas entrarão
em vigor na data de sua aprovação,
revogadas aa disposições em contrário e particularmente as Resoluções
CNEN.;4/65 e 2/66.
José Costa

Cavalcanti.

DECRETO N9 62. fi63 DE 1968

DE 7 DE MAIO

Concede à sociedade AgênciaEFE
S/A, autorização para funcionar na
RepúlJ~ica do Brasil.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arü.'
83 item li da Constituição e nos têr-.
lhOs do Decreto-ler nv 2.627, de 26 de
setembro de 1940, decreta:
Artigo único, :É: concedida à sociedade Agência EFE S/A, com sede na
Cidade. de Madri, Espanha, autorização para funcionar, pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, na Repúbííca
do Brasil como agência de noticias,
com o capital uestínado às atividades
da filüil brasüeíra, fixado na ímpor-.
tâncía de NCr$ 2.700,00 (dois mil e
setecentos - cruzeiros novos), consoante Resolução adotada pelo Conselho
de Admttüstraçâo, em reunião realí-.
zadaa ':n de junho de 1967, mediante
as cláusulas que a' êste acompanham,
assinadas pelo Ministro de Estado da
rndnsma e do Comércio, obrigandose a mesma sociedade a cumprir integralmente as lei-s e regulamentos em
vigor, ou que venham a vigorar, ~ô
/bre o ocjeto da presente autorízação,
ficando no entanto. impedida de exercer as atividades prescritas no art.
166 e S~Uf) parágrafos, da Constituição.
, Brasília, 7 de maio de 1968;
147Q da Independência e 809 da

República.
A~ COSTA ÉStLVA

Edmu:ndO de' lWJ.cedo Soares
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DECRETO N° 62. 6ü3 -

DE

8

DE

MAIO DE 19,6'8

Reajusta a retribuição da Diretoria
da Comissão do -Pumc do Carvão
Nacional.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, ite:n H, da constituição e
tendo em VIsta o que consta da E.M.'
no 80--68, do Ministério das Minas e
Energia, decreta:
Art. 19.A$, gratificações especiais
do que trata o Decreto nv 60.72:3" de
12 de maio de 19'67, ficam fixadas
nos seguintes valôres mensais:
NCrS

Presidente
913,80
Vice-Presidente
858,00
Diretores
804,00
Art. 29 Os valôres fixados por _êste
Decreto terão vigência a partir de 1°
de janeiro do corrente ano, sendo
deduzidas das gratificações a serem
pagas, com referência aos meses vencidos do presente exercício, as importâncias já recebidas pelos dirigentes da Oomíssão do Plano do Carvão Nacional, de acôrdo com o De~~~~ nc 60.723, de 12 de maio de
Art. 3.9 :ttste Decreto entrará em
vigor na data dfJ sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio de 1968;
da Independência e 809 da

147 9

República,
A. COSTA E

Sn.VA'

José Costa cavalcanti

PECREmJ

N° 62.664

DE 8 DE

MAIO DE 1968

Redistribui, COm os r e s p e C t iv o s'
ocupantes, para o Quadro de' Pessoal -, Parte 'Especial--.,;.. do JJepartamento de Polícia Feâertü, do
Ministério da Justiça, cargos originários do Lloyd nrccüeíro - Patrimônio Nacional, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item li, da constituição e ten-
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do em vista o disposto no ai'tigo- 99.
~ 29, do Decreto-lei, nc 200, de 25- de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1(> jeícsm redlstrfbuírtos, no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
_ do Departamento de Policia Federal, do Mmístéric ua Justiça, com
os respectivos cargos, os servidores
Walter Moraes e Benícío Ba'Jsta Pires, ambos Radiotelegrafistas
do
Quadro de Pessoal - Parte Suplemental' - ' do Ministério dos Transportes (art. 19 do Decreto ..úmero
60.339, de 8 de março de ltJô7).
Art. 2(> O Mlnissérfo dos 'I'ransportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Departamento de Polícia Federal, no
prazo de 30 dias, a contar da publicação dêste decreto, os assentamentos individuais dos funcionários movímentados por fôrça do' disposto neste ato.
Art. 3.9 O disposto ,neste Decreto
não homologa situação que, em vírtude de sindicância, mquértto administrativo ou revisão 'de enquadramento,
venha a ser consíúerada nula. .Iegal
ou contrária a normas legais ou adminisbratívas aplicáveis
espécie.
Art. 4.9 Este Decreto entrará em vígor na data de Rua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de
maio
di: 1968;
14'79 da Independência e 80'" da.
á

República.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e ;;ilva
Mário David A ndreazza
DECRETO N'" 62.665
MAIO DE 1968

DE

8

DE

Regulamenta a Lei número 50413, de
10 -de abril de 1968, que institui, em
caráter
temporário, ,a licença extraordinária e dá outras, providencias.

O Presidente da Repúbiíca. usando

da, atribuição que lhe confere o artigo 83, item' lI, da Constituição, de-

creta:
Art. 19 A licença extraordínárta,
ínstítuída pela, Lei número 50413, de
10 de abril de 1968, poderá ser COn-'
cedida aos seguintes servidores que a
requererem até iv de junho de 1969
e que satisfaçam as. condições estipuladas neste decreto:
a) funcionários efetivos do serviço
Civil ao Poder' Executivo da umao,
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b) funcionários efetivos das Autarquias Federais;
c) tuncfonártos efetivos dos Terri-

tórios Federais; d)

funcíonâríos efetivos do' Estado

do Acre pagos pela União;
e) empregados da, União e de Autarquias Federais sujeitos ao regime
da Consolidação oas Leis do Traba-

lho, desde que estáveis.
§ 19 Incluem-se nas' alíneas a. b, e
e os servidores da União e de Autarquias Federais a aervíço de Sociedade

de Economia Mista, Emprêsa Pública
ou Fundacâo equiparada (artigo 49, §
29, do 'Decreto-lei número 200, de 25
fevereiro de 1967).
.
§

29 Não fará jus a esta licença o

servícor que, na data da publicação
da Lo; número 5.413, de 1968, estiver

em gôzo de licença para. tratar de interêsses particulares concedida por
período superior a .seís .meses .
Art. 29 A concessão da licença extraordinária a, que se refere o artigo
anterior ficará subordinada ao ..nterêsse do serviço e deverá circunscrever-se aos cargos, funções, 'setores e
locais de trabalho em que houver excesso de pessoal, competindo aos Ministros de Estaã.'o definir os cargos,
funções,
classes e séries de classes
atingidos, inclusive em relação às Au;

tarqutas.
§ 119 A concessão da licença ficara
inicialmente circunscrita às unidades
administrativas da União e das Autarquias Federais localizadas no Estar-do da Guanabara,
podendo, entretanto. o'> Ministros de Estado estender
a medida a outros setores' e locais de
trabalho, em atenção à existência de
pessoal. excedente nas repartições dos
respectivos Ministérios e "Autarquias
vinculadas.
§ 29 A licença não poderá ser' concedida a médicos, dentistas: pessoal
de enfermagem. engenheiros, economistas, estatísticos, datilógrafos e a
ocupantes. de outros cargos ou séries
o.'e classes de que careça a Administração Federal, a juízo do Departamento Administrativo do Pessoal Civfl. (DASP) ,observada a ortentacão
do Ministério do. Planejamento e Coordenação Geral.

§ 39 Na hipótese de existir, em determinado s-etor, excedente naqueles
cargos ou séries de classes a que se
refere o parágrafo anterior. deve o
DASP ser Imediatamente cientificado
do fato, para o fim ti'e se promover a
necessária redistribuição. do servidor.
Art. 39 São, ainda, condições para
a concessão da licença extracrdínáría:
I -:... mínimo de quatro anos de efetivo exercício: e
TI - desnecessidade de subsutuíção.
Art. 4t,l A licença extraordínária
será concedida, inicialmente, por prazo não inferior a 1 (um) ano, nem
superior a 3 (três) anos. podendo ser
prorrogado, por
períodos sucessivos,
até completado o total de 6 (seiS)
anos.
§ 10 Nos 3 (três) prtmeiros anos, 'o
funcionário perceberá vancímentos
proporcíonads ao tempo de serviço,
acrescidos da 'gratificação de que trata. o artigo 145. item XI, do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da
União, feitos os calculas sõbre o vencimento do cargo efetivo, na mesma
razão que os proventos de aposentadoria.
§ 29 A importância mensal percebida durante êsse período não será
inferior a 50% (cinqüenta por cento)
üa 'soma do vencimento do cargo e
gratificação adicional por tempo ce
serviço.
§ 39 Do quarto, ao sexto ano de 11cença, a importância mensal percebida durante os 3 (três) prtmeíros
anos será reduzida. à metade.
~ 49 Ne. hipótese da. alínea e do
artigo 19, o empregado perceberá sãIárío mensal proporcional ao tempo
de serviço, na mesma razão que' os
funcionários públicos.
§ '59 Na época própria, o empregado
estável licenciado perceberá o décimo-terceiro salário em valor igual ao
resultante da aplicação do parágrafo
anterior.
§ 69 Em relação ao empregaoo estavel, serão observados o limite mínímo
referido no § 2.9 e a redução determtnada pelo § 3.9, aplicados sôbre o sa-
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Art. âo Eíca ampliado para 10 (dez)
anos, consecutivos ou não, para aquemente, sôbre o décimo-terceiro salário.
les que o solicitarem até 1'! de junho
de 1969, o prazo máximo de licença
§ 7.9 E' vedada, durante a licença, a
para tratar de interesses particulares.
percepção de qualquer vantagem, exa que se refere o 'artIgo 110 do Estaceto a gratificação adícíonal. por _temtuto dos Funcionáriós Públicos Civis
po de serviço, na forma dos parágrada União.
fos anteriores e o salárlo-Jamíha.
§ 19 Dêsse total· será ãccuatco o pe§ 8(1 O inicio e o término (1i licença
ríodo de licença extraordinária que o
deverã-o coincidir' com o primeiro e
funcionário tiver gozado.
último dia. de um' mês.
§ 2.9 A concessão da lic-ença indeArt. 5.9 Enquanto no gôzo da -Iícenpenderá da exigência a que se refere
ça 'extraordinária, o servidor só cono artigo 112 do Estatuto dos Funciotará tempo para efeito de aposentanários Públicos Civis da União, e será
doria.
processada. _segundo as: normas atualmente em vigor.
Art. 6.0 Decorrido o primeiro ano de
§ 39 Salvo manifestação em contralicença extraordinária, o servidor poderá" renunciar a ela a qualquer mo-- rio, formulada porcescrtto pelo serví-.
mento, caso em que comunicará ao
dor, fica amplíaáo para 10 (dez)
órgão competente,' com antecedência
anos, o têrmo final das licenças para
míntma de 90 (noventa) dias, sua intratamento de íntcrêsses particulares
tenção de reassu~ir.
que, concedidas por período igual ou
Art. 79 Durante a licença extraorsuperior a um ano, estiverem em curdinária, o servidor continuará a conso na data de publicação dêste de~
tribuir para o mesmo órgão previdenciário de que Iôr segurado, manereto, podendo io servidor "interromper
tido o valor da contribuição como se
a Iícença no curso da ampliação, obestivesse em exercício.
servada a legislação vigente,
Parágrafo único. Ao segurado do
Art. 10'~ E' vedado ao servidor exer-,
Instituto de Previdência e Assistência ,cer,
durante as Iícenças de que trata
dos Servidores do Estado (IPASE) ou
decreto; função pública de qualdo Serviço de Assistência e Seguro êate
quer natureza, ..ainda que sem. vinculo
Social cos Economíáríoa (SASSE)
empregatício, sob pena de demissão,
que, em seguída.. à licença extraordiressalvadas a acumulação lícita· de
nária, pedir exoneração ou dispensa,
cargos e a participação em órgâo oc
será garantida, para efeito de condehberaçâo coletiva, desde que se tracessão de beneficios pelo Instituto
te de sítuaçào já existente à data da
Nacional de Previdência Social (l. N.
vigência da Lei número 5,413, de 10 de
P. S'.), a contagem de tempo de serabril de 1968.
viço sob - o regime de segurado daquelas entidades, mediante a indeniParágrafo único .. A proibição conzação dêsse tempo de serviço previstida neste artigo Inclui, ígualmente.va
ta na legislação da: previdência social.
prestação de serviço a órgão da Administração Indireta.
Art. 89 Para os efeitos do Estatuto
rtcs. Funcíonártos Públicos Civis da
Art, 11. Os servidores licenciados
União e, da, Consolidação das Leis do
nos têrmos dêste decreto poderão par-,
Trabalho, considerar-se-á caracteritlcípar da gerência ou admtntstração
zado o abandono do cargo, função ou de emprêsas, bem como exercer, em
einprêgo quando o servidor, dentro de
sua plenitude, o comércio ou qual;30 (trinta) .dias do término da licenquer outra atividade de natureza priça extraordinária:
vada.
a) não reassumir;
Art. 12. A licença extraordínárta
b) não requerer licença para tratar
será requerida em reformulário próde assuntos particulares; e
prio, aprovado pelo Ministério do Pja.,
.c) não pedir exoneração ou dianetam-nto e Coordenação Geral, e
pensa.
concedida pelos Diretores e Chefes
lárfo mensal do empregado e, igual-
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dos competentes órgãos de pessoal dos
Ministérios e dos .órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República e pelos dirigentes das entidades
da Administração, Indireta, utilizada
a delegarão de competência, segundo
as peculiaridades de cada instituição
para assegurar rapidez, na solução dos

pedidos.

Parágrafo único.

Do

formulário

constará declaração, subscrita: por:
duas chefias do servidor, de nível não
ínraríor a chefe de Seção ou equíva-.
lente, de que não é necessária, a qualquer titulo, a substituição Q'O requerente.
Art. 13. Os órgãos de pessoal dos
Ministérios e das entidades da Admimstaacã., Indireta farão
consignar

nos contracheques e nas fôlhas de pazamento o desconto motivado pela licença extraordinária e comunicarão,
até
quinto dia útil de capa mês, à
Inspetoria Geral ã.'e Finanças do respectivo
Ministério, o montante da
economia feita no mês anterior em
decorrência da mesma licença e da
concessão, no mesmo períódo, da licença para tratar de ínterêases particulares.
Parágrafo único. As Inspetorias Gerais de Finanças transmitirão essas
informações à Inspetoria Geral de
Finanças do Ministério da Fazenda e
à Secretaria-Geral do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral,
para os efeitos do art. 49 cro Decreto
n.v 62.316, de 23 de fevereiro de 1968.
Art. 14 Os órgãos de pessoal a que
se refere -o artigo anterior remeterão
ao DASP, até o dia. 15 de' cada mês, a
relação das, licenças extraordinárias e
para tratar de ínterêsses particulares
Co')1.1p.°rlidas no mês anterior, com indicação do nome 6'0 sarvídor. cargo
ou função, órgão onde "tinha exercício,
vencimento ou salário, tempo de servlco. nrazo da
licença, importância.
mensal a ser percebida durante a licença. e economia resultante.
Art. 15'., Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execuçâo vdêste
Regulamento serão resolvidos- pelo
DASP; observada a orientação do Ministério do Planejamento e Cooró'enação Geral.
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Art. 16. :f:ste Decreto entrará em
vogor na' data da sua publicação, revogadas as disposições, em contrário.
Brasília 8 de maio de 1968;
147,9 da' Independência 'e 80. 9 da
República.
Á.

C-oSTA E SILVA

Luís Antonio da Gama e Silva
Augusto H amann Raâenuúcer c-unewald
Aurélio de Lyra Tavares
Mário Gibson Alves Barboza
Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
Raymundo Bruno Marussig
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho
Márcio de Souza e Mello
Leonel Miranda
José Costa Cavalcanti
Edmundo de Macedo Soares
Helio Bettrão
Affonso de A. Lima
Carlos F; de, Simas.

DECRETO N9 62.666 MAIO

DE 8 DE

DE 1968

Declara de utilidade pública a "Santa
Casa de Misericórdia de Esplanada",
com sede em Esplanada, Estado da
Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição 'que lhe confere o artígo 83, item 'H, da Constituição e atendendo ao .que consta do processoM.J. 27.614, de 1966, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 1<:>
da Lei 91, de 28 de- agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamente aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a " anta
Casa de Misericórdia de Esplanada"
com sede em Esplanada, Estado da.
Bahia.
Brasília, 8 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.
A.

COSTA E SILVA

Luis An'tonio da Gama

é

Silva

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N9 62.667 -

DE 8 DE

MAla DE 1968

Concede à Raq,io Estadual do Paraná o aumento de potência de seus
transmissores de 100, watts para 1
kw diurno e 0,25 kw noturno,

O Presidente da República, usando
da atríbuíçáo que .Ihe contere' ·,0 art.
83, item II da- Constituíçàc e .endo
em vista o disposto no art. ôv item
X:V, letra a, da mesma Constituíção
e o que consta no Processo
.
no 398()-..64 - CONTEL, decreta:
Art. 19 Fica concedida, nos têrmos
do art. 10B.do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, à Rádio Esta-.
dual do Paraná, permissionária ias
Serviços de Radiodifusão, em .mda
média, na cidade de Curtttba, Estado
do - Paraná, operando na rreqüêncía
de 780 KHz, autorização para aumentar a potência de" seus transmissores
de 100 watts para 1 kw diurno e
0,25 kw noturno.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste »aixam cubricadas pelo Secretário-Geral d~ Ministério das Comunicações - Presidente do CONTEL - e deverá ser
assinado dentro de 60 dias, a contar
da data da publicação dêste Decreto
no Diáno Oficial da União; sob pena
.de se tornar nulo, de pleno direito o
a~o da outorga-o
Art. 29 Revogam-se as dísposíçôesem contrário.
Brasília,
a de maio de 196~;
1479
da Independência
e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

do Rr-gulamento 'aprovado pero Deereto nv 5(J.517. de 2 de maio de 1961,
2, «Assocíaçâo das Damas de Cartdace
cé Sàc VICente de Paulo'-', com sece
em São Paula" Estàdo de São Paulo.
Brasília, 8 de maio de 1953;
1479 de Independência e 809 na
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e SH'Pa

DECRE-TO N9 62.669 MAIO DE 19<88

DE 8 DE

Declara de' utilidaàe pública a' "Assocecceo das Damas de Uandaae de
São vecenze de PaulO" ccrn seue
·em Sao Paulo, Estado de Sáo PaulO.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigu83. ,item lI, da Constituição, e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. nc 28.473, de 196'6, decre~a:
Artigc Úllico.li:. declarada de uuudad- pública, nos tõrmos do artigo 19
da Lei número 91, de 28 de agosto

DE

8

DE

Declara de utilidade pública a "Associ(!,çâo do Péo dos Pobres de San~
to Antônio", com sede em canunnas, Estado de São Paulo.

O Presídente da República, usando
da atr Ibuíçâo que ihe confere o artigo 83, nem lI, da Constttuíçào, <3
atendendo ao que consta do PrCCf73S0
M.J. no 40.559, de 19<86, decreta:
Artigo único. lt declarada de uttüdad pública, nos termos do artigo 1v
da ~,ei número 91, de 28 de agõsto
de !935, cccnbtnado com o artago 19
do Regulamento aprovado pelo Decrct, nc 50.517, de 2 de maio de 19-61,
a "Associação do Pão dos Pobres de
Santo Antônio", com sede em Carapínas Estado de São Paulo.
B::así.lia, 8 de maio de 196B;
l4,?Q ca Independência e 809 ca
Repúbhca..
A.

COSTA

E SILVA

L1!t:.. Antônio da G<J;ma e SzlVa

DECRETO N9 62.670 MAIO DE 1968

Carlos F. de Simas

DECRETO N9. 62.6'68 MAIO DE 19<88

de 1935,- combinado cem o artigo J o

'JE

8 DE

Declara de utilidade pública o "Instituto João Emílio", com sede e~n.
Juiz de Fora, Estado de. Minas oeTais.

O Presidente da República, usan.,
do da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item n, da COnstituição e
atendendo ao que consta do Preces50 M.J. 40.557-66, decreta:
Artigo úníco. lt declarada de utílídade pública, nos termos do artigo
19. da Lei 91, de 28 de agôsso de 1935.
combinado com o artigo 19 do Régulamento aprovado pelo Decreto nu,
mero 5D.517, de 2 de maio de 1961,
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o "Instituto João Emílio". com sedeem Juiz de Fora, Estado' de Minas
Gerais.

Brasília,

8 de

maio

1479 da Independência
República."

e

de 1963;
8O~
da

A. COSTA E SILVA

t.uie Antonio da Gama e Sirva

DECRETO N9 62.671 MAIO DE 1968

DE

8

DE

Declara de utilidade pública o "Co;égio Nossa Senhora Auxüuuumi",
com sede em Bagê, Es1:aão do HW
Gratuie do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo
83, Item H, da Constdtuíçâo e aten-

continuar a funcionar na República
do Brasil, COm o capital destmudc 8S
atividades da filial brasileira, elevado
de NCr$ 340.000,00 (trezentos ~ qua;
enta mil cruzeiros novos) par'a ....
N-Cr$ 4.630.000,00 (quatro
mnnóes,
eíscentos e trinta mil cruzeiros uoos), por meio da utilização de : a)
Reserva para manutenção de capttat
m giro; b) Reserva para correção
monetária dos valores 'do Ativo Im'Jbüizado, nos têrmos da !Jei nÜm'BTO
4.357, de 16 de julho de 1964, CQ11soante resolução adotada pela Oire-.
ona, em reunião realizada a 31 de
utubro de 1967, mediante as ctáusu;
as que a êste acompanham, assinadas
pelo Ministro de Estado da Indústria
do Comércio, obrigando-se a mesma

sociedade a cumprir integralmente as

41.607, de 1966, decreta:

eis e regulamentos em ligar Ou que
venham a vigorar, sôbre o objete (ia
presente autorização.

Artigo único. :e: declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,

Brasília, 8
de
maio de
1968;
1479 da Independência
e ,80 9 da
República.

dendo ao que consta do processo M.J.

combinado com o artigo' 19 do Regulamento aprovado pelo Decre;;o I1úmero 50.517, de 2 de maio de 1961, o
"COlégio Nossa Senhora Auxuíadora",
com sede em Bagé, Estado do Rio
Grande do sul. -'
Brastlía,
8 de
maio de 1968;
da
147l(da
Independência e 80?
República.
A. COSTA E SILVA

A. COSTA SILVA
Eàmundo de Maceào Soares

DECRETO

N9 62.673 -- DE 8
MAIO DE 1968

DE

Autoriza o funcionamento de. Curso
de Psicologia da Facull'!Acte. de Fi_
losotia: do Recife, agreqacia à Uní.:
oereíaaâe Federal de Pernambuco.

Luis Antonio à.a Gama e Silva

DECRETO N9 62 . 672' MAIO DE 1968

DE

8

DE

COncede· à sooeaoae Smçer Seu;ing
Iâactune Company autorização para
cUntinuar a funcionar na RepUOLi.Ca
ao ,Brasil:
O Presidente da República, usando

la atribuição que -lhe confere o artigo
B3 item II, da Constituição Co nos
termos do Decreto-lei nc 2.027, de 26
d-ê setembro .de 1940, decreta:

Artigo único. lI:: concedida à soeíedade Sínger Sewmg Macníne . Compa-.
ny, CO'T, sede na cidade de Elízabeth,
Estado de. New Jersey, Estados trntdos da América, autorizada a "uncícnar através de Decretos jeeu 'raís, . o
último dos quais sob o nv 45 ..&85,· ele
19 ce março de 1959, autorízaçao para

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o item
Ir, da artigo 83, da Constituição, -te
acôrdo com o disposto no artigo 23 do
Decreto-rei nv 421, de 11 de maio de
1938, e tendo em vista c que consta
do Processo n9282-68 do C.F .E. do
Ministério da Educação r; cultura, decreta:
Art.

1°

Fica autorizado o funclode Ps.cologfa da
Faculdade de
Filosofia
do .Recife,
agregada à Universidade Federal de
Pernambuco.

nemento do Curso

Art. 2.9 :!tst€ Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçâo,
Brasília, \ 8 de maio de :!.968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

CoSTA E SILVA

Tarso _Dutra

ATOS DO PODER

DECRETO Nº 62.674 MAIO DE 1968

DE

8

DE

Dispõe sôbre o Quadro lJ12ic·) de Pes;'
soai da- Universidade F~deral Fluminense;

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confereJ artigo 83, item lI, da consntuíeão e
tendo em _vista o _§ 29 Ql} artigo 89
da Lei nc 4.881-A, de 6 de dezembro
de 1965, decreta:
Art. te
Fica reestrutui ado, na
forma do. anexe, o Quadro Ol Pessoal
da universidade Federal Plundnense
aprovado pelo Decreto :lº 54.008, dé
8 de julho de 1964, e que passa a de,
nomínar-se Quadro .rníco- de Pessoal.
Parágrafo único. A reeseruturaçâo
a que se refere êste artigo é fl'~ta em
decorrência do disposto '_.".'.5 artigos
6°, 79 89, 56 e 57 da Lei ns 4.881-A,
de 6 de dezembro de 1965.
Art. 29 O Quadro untco de Pessoal de que trata êste decreto constítui.se de Parte Permanente, Parte
Transitória. e Parte Suplementar.
§ 19 Integrarão R.
arte Permanente os cargos em comissão, as funções
gratificadas e, os cargos necessários
ao funcionamento da Autarquia.
§ 2Q A Parte Transitória será constituída de cargos enquadrar'os provisõríamente, enquanto permanecerem
nessas situações.
§ 3Q A Parte Suplementar constttui.se de cargos extintos que serão
suprimidos quando vagarem.
Ar,t. 39 O provimento nos cargos
vagos, constantes do Quadr,') de que
tratâ o presente decreto, será precessadc mediante concurse público rea-."
lizado pelo Departamento Admimstrativo do Pessoal Civil, S-11,VQ quanto
.aos regulados pelo Capítulo lI! da,
Lei nv 4.881-A, de 6 de dezembro de
I

1965.

Art. 4º Os cargos transferidos do
QJ.Htdro de Pessoal do Mír.Ivtértc da
Educação e Cultura bem como os -n .
tegrantes das antigas Partes Permanentes e Especial do Quadre de Pessoal da Universidade Federal- B'Iu-nlnense, continuam preenchidos pe 1q,'3
seus atuais ocupantes.
'
Art. 5Q A despesa com a execução
dêste decreto, continuará a ser', aten-
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dida pelas dotações orçamentárias
próprias da Universidade Federal Flu..
mínense,
Art. 6º somente poderá haver provimento de cargo do Qua{iro único
de Pessoal a que se refere o artdgo
29, se houver saldo .ia con a co- i. ente da Verba de Pessoal, satt-tcít,» as
demais exigências ~ egais.
Art. 79 O órgac te ocssoar da.
Universidade apos-t-ara ,.lE- título- tos
funcionários abrangtdos Pt')1 este .íeereto observando, em cada caso, o d1S-posto no artigo 188 da- Lei número
1. 711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 89 As vantagene unanc-uradecorrentes dêste decrete vívo-ara, a
partir de 19 de iar-..ir/, dt 19ôi1 ca
forma do artigo 72 ::3 LJ~l 0'<4 a,<I-A
de 6... de dezembro rte 1965.
Art. 99 ãste Oecveto ~t~-rar~ em
vigor na data de -ue o '!'>Ii ~CB' e,
vogadas as disposições em con trár-ío 1
Brasília, 8 de maio de 1968:
147'? da Independênc.a :- 80° á.rl.
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

o anexo a que se refere o art. 19
foi publicado.v no Diário Oficial de
31-5- e retificado no de 5-6-68.
DEORETO NQ 62; 675.MAIO DE 1968

DE.

9

DE

Retifica o Quadro Especial da· Faculdade Federal de Direito de Sergipe, do Ministério da Bâucaçtio e
Cultura.

O Presidente da Repúblícá, 'rsando das atribuições que lhe confere O
artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no q,rt-lgO:
56 da Lei n» 3.780, de 12, de julho de
1960, combinado com os Decretas -iúmeros 48.921, e 48.923, ambos 'te 8
de s-etembro de 1960, decreta:
Art. 79 Fica retificado. o Quadro
Especial da, Faculdade Federal de
Direito de Sergipe, do Ministério ia
Educação e cultura, aprovado pelo
Decreto no 53.544, de 6 de fevereiro
de 1964, a fim de excluir o cargo de
Escriturário, Código AF-202.8-A.ocupado por Maria aosenna Campoa
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Tôrres e jncluí-Io na série' de classes
de- Bíbllotecárto.. Código' ECA01.12. A,

com o seu respectivo ocupante, com
yigênciaa contar de 11, de dezembro
de 1962:

Parágrafo único. A partir de 19 ue
junho .de 1964, fica alterada a erassirtcacão do referido cargo, nos têrmos do artigo ,99 da Lei- nv 4.345, de
2B de junho de 1964, bem como J en-

quadramentoide cseu ocupante na .serie de -classes . de Bibliotecário, Códí-

·gO EC-10PO.B.

Art. 29 ,Q- órgão de pessoal do iVll-

nistértovda Educação
e
Cultura
apostilará o título de nomeeçâo cía
servidora abrangida- por êste 'Decreto.
,Art. 35' A despesa com: a -execuçaó
dêste Decreto serávatendíôa.icom os
recursos financeiros .concedidos a -Fa-.
culdade Federal
de
Direito- de'." Sergipe.
,
. -, ,"
Art. 49 aste . Decreto entrará em
vigor na-data de sua publícaçâovre"

vogadas as disposições eJ1l contr-ãno.
Brasília" 9 de maio
1479 da Independência
República.

de

e8(}9

1968;
da

A. COSTA E Su.:VA
Tarso Dutra

ExEcuTIvo
DECRETO NQ'62.677 ......,..
MAIO :DE 1968,

DE

10

10

DE

Declara de utítiâaâe 'PÚblica o "Lnetituto Combonicino êe : São Judas
Tadeu", com seâe em São José do
Rio Prêto, Estado
São Paulo.

ae

O Presidente da República usando
da, atribuição que-lhe confere o artigo
'83, item II,' da Constituição e atendendo ao que consta do Processo
70.281 de 1966, do Ministério da Justiça, decreta:
Artigo único. E'·' declarado de utilidade pública; nos têrmos do artigo
}.9 da 'Lei no 91, de 28 de agôsto de
1935,_, combinado com o artigo 1 ç do
Regulamento 'aprovado' pelo Decreto
nv ,,5_0.517, .de ,2 de maio de ,1961,
o "Instituto Combomano. de, São Judast Tadeu", com sede em São José
do Rio, Pr,êto, Estado, de São Paulo.
Brasilia, 10' de maio de, 1968;
. 1479. .da. Independência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Luis Antônio da Gama: e Silva

DECRETO NQ 62.678 ......,..
MAIO DE 1968
DECRETO NQ 62.6'76
MAIO DE 1968

DE

DE

10

DE

DÊ

Declara de utilidade- 'PÚblica a "Asso-

ciação tõaucauia , sar;ta Filometui",
com 'sede em Salvador, Estado da
Bahia.

o

Presidente da República. usando
da atríbuição que lhe confere o artigo
83, item H; 'da Constituição e atendendo ao que cqnsta d') Processo
M.J. 24.175"de 1967, decreta:

Declara de utilidade pública '0' "Instituto Vicenta Maria Para o Ensino
Profissional
Artes Domésticas",
com sede em Brasília, Distrito Federal.

ae

O Presidente 'da República usando
da atrfbuiçâo que lhe confere' o artigo
83, item II, da Constituição e -atendando ao que consta d') Processo
M.J. 52.452, de 1966, decreta:

Artig-o único. E' declarada de utilidade pública, nos termos do artigo 19 da Lei nv 91, de 28 de agosto
de 1935, combinado com o artigo 19
do Regulamente aprovado pelo Decre-·
to nv 50.517 de 2 de maio de 1961, a
"Associação Educativa Santa Fúomena", Cem sede. em Salvador,' Estado
da Bahia.

Artigo' único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei. ne 91, de 28 de agôsto ds
1935, combinado com o artigo"'19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
no 50.517, de 2 de maio de 1961,
o . "Instituto vtcenta Maria Para o
Ensino Profissional de Artes Domésticas". com sede em Brasília, Distrito
Federal.
-

Brasilia, 10 dt maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

Brasília, 10 de maio
1479 da Independência
República.

A., COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e' Silva

de

e

1968;
809 da

A. COSTA ESrtVA
Luis Antônio da Gama e Silva

ATOS
DECRETO

No -62.679 MAIO DE 1968

DE

DO PODER ExECUTIVO

10 DE

Declara de utilidade. pública o "Colégio Nossa Senhora das Dores",
com sede em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.

, O Presidente da República usando
da atrmuíçâo que lhe ccnrereo artigo
83, Hem lI, da Constituição e atendendo 110 que consta do Processo
M ..J. 37.598, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade' pública, nos' têrmos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado' com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517, de 2 de maio de 1961,
o "Colégio .Nossa Senhora das Dores",
com sede em Belô Horizonte, Estado
de Minas Gerais.

Brasília, 10 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA

E SILVA

DECRETO N9·62.681 MAIO DE 1968

DE

10

DE

Declara de utilidade pública o "Colégio da Imaculada Conceição", com
sede em Fortaleza, Estado do Ceará.

o Presidente da' República usando
da atrtbuíçâo que lhe ccnrereo artdgo
83, item II, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo
iVI.J. 31.851; de 1967" decreta:
Artigo único. E' declarad-o de utilidade pública nos têrmostdo artigo
19 da Lei no- 91; de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decret-o
número 50.517,. de'2 de maio de 1961,
o "Colégio da Imaculada Conceíçâo",
com sede em Fortaleza, Estado de
Ceará.
Brasiha,
14·1"

(ta

10

de

maio

Jndepenctenc.a

de
e

1D68;

80" 'da

RepúbLca.

A. COSTA E SILVA
Luis Anlônio da Gama e Silva

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO

Nll 62.680
"MAIO DE'196B

DE

10

DE

DECRETO N.o 62.682
MAIO DE -1968

DE

10

DE

Altera dispositivo do Decreto )'/.278,
de 17 de novembro de 1965

Declara de utilidade pública a "Escola Normal e Ginásio N.ossa Senhora do Santíssimo Sacramento»,
com sede em Anõreuuuna, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da Repúbhea, usando
da atr'íbuíçâo que lhe confere J art.
83, item Il, da Constatuiçao aecceta:

O Presidente da República: usando
d., atribuição que lhe confere' o artigo
83, item Ir, da Constituição e atendendo ao 'que consta do Processo
M.J. 19.513, de 1966, decreta:

Art. 1',1 O artago 29 do De-veto número 57.278, de 17, o.e noverccn de
1965, passa a ter a seguím.e l'cci<l,ção:
"Art. 2 9 A ordem oons ara ce
cinco graus, por ordem-crescente:

Artigo uníõo. E' declarada de uti-lidade pública, nos termos do artigo
19 da Lei nv 91,_ de 28 de agôato de
1935, combinado com o artigo 19 00
Regulamento aprovado .pelo Decreto
nv 50.517, de 2 de maio de 1961,
a "Escola Normal e Ginásio Nossa
s~.nl1Dra do Santíssimo Sacramento",
com sede em Andrelándia, Estado de
Minas Gerais.
Brasília, 10 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

1),

2)

Cavaleiro
Oficial

3) Comendador
Grande Oficial
5) Grã-cruz.
Parágrafo único. A orcem será
conferida duas vêzes por .ano, a
10. de maio - Dia do Tr aoalho e
26 de novembro -----.. ,. 'data anívc-....
sárta da criação do Mímsterto do
Trabalho e Previdência SO,;i<:1.,:. ou
excepcionalmente, em outra cpoca
do ano, quando se tratar ae porsonalidade esVrangeim."

,4)

Art. 29 Ao Presidente na Reuública

Grão-Mestre da Ordem do Mérito do
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Trabalho, caberá aprovar as indica-

A. COSTA E SILVA

parte, as populações brasileiras, decreta.
,Art 1Q f:: considerado Patrono das
Bandas de Música e Marcial da!\1arinh- de Guerra" o Maestro Antônio
Francisco Braga.
Parágrafo único. No currtcuío do
ensín.. dos músicos da Marinha. de
Guerra é obrigatório o ensino da histórta da vida . dêsse Maestro, pelo
exemror que ela orereoe ,
Art. 2.Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pubucacac,
revogadas as disposições em contrário
Brasília, 10 de maio de 19G8;
147'" da Independência e 809 da

Jarbas G. passarinno

República.

ções feitas pelo Chanceler, o Ministro do Trabalho e Previdência Social,

por proposta da Comissão do Mérito
do Traablho.
Art. 39 A Ordem do Mérito do 'I'ra-

balho será administrada pelo Ohanceler, cujas atribuições' serão fixadas
em regimento.
Art ..49 :í!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas aos dis-posições em contrár,e .
Brasília, 10 de maio de 1968;
147.0 da Indeperidêncía e 80.0 da
República.

11...

DECRETO NQ, 62.683

DE

10

OE

COSTA E

SILVA

A u g u s t o Hamann
Grünewald

Rademake!

MAIO DE 1968

DECRETO N9 62.684
Considera Patrono das B a n cf,a s -(te
MÚSlca e MarCial da Marinb.a tie
Guerra, o Maestro Antõnw lt'tau--

cisco/ Braga.

cs 1ft oJE

MAIO DE 1968

Autoriza
o Conselho Nactonal
ele
Trânsito a nxor datas para irnplantaçã,) de documentos e para uso de

ecumamentoe.
o Pr-esidente da República, usando

ca atribuição qu-e lhe confere o artígo 8;3. inciso n, da Constituição,
Consaderando que o Maestro AntÔnIO Francisco Braga, pelo seu eHIôr... , próprio, oriundo, como foi, do
;,slL de Meninos Desvalidos, hoje
Instituto "João Alfredo", atingiu às
culmtnáncías da Arte Musical, consagrande-se corno uma das glórias .da
múaf.. ::I brasileira;
C .nsteerando que a sua matrtcuía
naquele ASilo foi obra do Aunírante
Marquês de Tamandaré, o que o ligou ::J Marinha desde a sua prunerra
tnrêncía:
Considerando que foi éle o grande
Jncentrvador das Bandas de Música
da Marinha, a que serviu por mais
de trinta anos, preparando sucessivas.
gerações de excelentes músicos. muitos dos quais se constituíram em outros maestros que engrandeceram a
arte musical d'~ Pais;
Considerando, finalmente, que P::1'::J..
maior dignítfcaçâo do Maestro Francisco Braga é êle autor da música
do Htnc à Bandeira, que ínftama. com
os seus acordes, ouvidos em tôda ,a

o Presidente da República, usando
da atrtouíçâo que lhe contere c art.
83, item Il da. Constituiçâo,
tendo
em VIsta o disposto na .ceí nv 5.108,
de 21 de setembro de 1966, alterada
pcto Decreto-lei nv 237, .íe 28 de fpvereíro de 1967, decreta:
.A.1"~. 1 q Fica o Conselho
Nacionat
de Tránsíto autorizado a. rixar datas,
dentro do prazo de um ano, a par-tir
de 19 de julho de 1968, para:
'a. a implantaçâodos documentos
constantes dos modelos índicadoa nos
Anexos do Regulamento' "lo C6d'!g"C
Nacional de Trânsito, calxudo pelo
Decreto 62.127, de. 16 de janeiro de
j

1968:

,'

Anexo IV - Certificado de Registro
Anexe VII - Licença para Aprender a Conduzir Veiculas
Anexe VIU - Carteira Nacional
de Habilitação'
Anexe. IX - Registro de Carretm
N8.'~lODa,1 de Habilitação
Anexo, X - Autorização caca Conctuzir Veiculo
b) o uso obrtgatorío de equipamen-.
tos de veiculas previsto no refarído
Regtnamento.
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Art. 2\1 Este Decreto entrará

PODER

em

vigor na data de sua publícação, re-

vogacas as disposições em contràr!o.
Brasília,
10 de
maio de
1968;
14'1Ç' da Independência e SO') da
Repúblíca ,
A. COSTA E

SILVA

Luis Antonio da Gama e Sili'(!,

DECRE-TO

NÇI

62; 685 ---'--"1968

DE

10

DE

MAIO DE

Declara de utilidade pública a Sccieaade Religiosa, Moral e cie-umco
com sede em Itaíuoà, Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo número M. J. 12.035 de 1967, decreta:
Artigo único. :á: declarada de utlJídade pública, nos .têrmos do artigo
1ÇI da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o art. 1':> do Regulamento aprovado
pelo Decreto
nv 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade Religiosa, Moral e rríen tifica, com sede em Itajubá, Estado de
Minas Gerais.
Brasília, 10 de maio de 1968;
147f? da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luts Antomo da Uama e

DECRETO N9 62.686 MAIO DE" 1968

DE

133
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"Instituto NOssa Senhora Auxiliadora", com sede em São Luiz de" GOnzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 10 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Lms Ant6n2o da Gama e

DECRETO N9 62.687 MAIO DE 1968

DE

~llva

10

DF:

Declara de utilidade pública o "CO,1rseüio Particular São Francisco de
Sales", com sede em Pará de Minas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente de- República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo. 83, item II, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo M. J. nv 51. 622, de 1965, decreta:
Artigo único.

É

declarado de uti-

'lidade pública, nos têrmos do art. 1°
da Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Eegulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de ·2 de maio de 1961, o
"Conselho Particular São Francisco
de Sales", com sede em Pará de Minas, Estado' de Minas Gerais.
Brasília, 10" de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

LU~s

Antbnlo da Gama e ollva

~Hva

10

DE

Declara de utilidade pública o "instituto Nossa Senhora Aiuauaaoror,
COm sede em São Luiz de Gonzaga,
Estado do Rio Grande do. sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigd'83, item II, "da· Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 39.256, de 1966, decreta:
Artigo único. É declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 1°
da Lei "19 91, de 28 de agõsto de 1935,
oombírra.:o com (1. art.19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número.õü.ât't, de 2 de maio de 1961; o

DECRETO N9 62.688
MAIO DE 1968

DE

10

DE

Autoriza o funcionamento, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras sie Itapetininga - São Paulo.

o Presidente da República, usando"das atribuições que lhe
confere o
item II do art. 83 da Constituição,
de acôrdo com o disposto no art. 23
do Decreto-lei nv 421. de 11 de maio
de 1938 e tendo em vista o que consta do Processo nv cFE
429--68, do
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado ofunci(),namento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Itapetininga, no
Estado de São Paulo.
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Art. 29' :B:ste Decreto entrarávem
vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra -

DECRETO NÇl 62.689 - DE 10 DE
MAIO DE 1968
Altera a denominação da Escola de
Enfermeiras do HOsPital sõo- Pauto

O Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe confere o artígo 83, item I'I, da Constituição, decreta:
Art. 19 A Escola de Enfermeiras do

Hospital São Paulo; mantida pela Bociedade Paulista de Medicina," passa
a denominar-se Escola Paulista de
Enfermagem.
Art. 2!! Revogadas

as

disposições

em contrário, êste Decreto entrará em
vigor
data de sua publicação.
Brasília, 10 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA "E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 62.690 - DE 10
MAIO DE 1968',

DE

Concede reconhecimento 'ao" Curso de
Pedagogia da Faculdade Estaauat
de filosofia, Ciências e Letras de
Pcnr .Grcssc - Estado do Paraná.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ur-e
tígo 83,- item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 14
da Lei nc 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, decreta:
Art. 19 :í!: concedido reconhecimento ao' Curso de pedagogia, da Faculda de Estadual de Filosofia, Ciências
e Letras de Ponta Grossa - Estado
do Paraná.
Art. -9 Bste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Brasüta, 10 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809, da
República.

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 62.691 MAIO DE 1968

DE

10

DE

Declara de utilidade pública c "So-;.
aeaoae Espírita de Recuperação,
Trabalho e Educação - SERTE com sede 'em 'Florianópolis, Estado
de Santa Catarína.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 'o. artigo 83, item lI, da Constitutçâo e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 37.000; de' 1965, 'decreta:
Artigo único. :í!: declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado corri o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de' 2 de maio: de 1961, a
"Sociedade Espírita de Recuperação,
Trabalho e Educação" SERTE,
COm sede em Florianópolis, Estado de
Santa Catartnà ,
Brasília,' io de' maio de 1968;
147\" da. Jndependêncía e 809 da
República.

A.

CeSTA

E SILVA

Luis Antônio da Gama e SilVa

DECRETO NQ 62.692 -

DE

14

DE

MAIO JlE 1968

Publica os índices de atualizaçã~ Monetária dos salarios dos últimos, 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida no Decreto-lei nÇl 15, de
29 de julho de 1966, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 83 item II, da Oonstdtutçâo e tendo
em .vísta o disposto no artigo 1" do
Decreto-lei nv 15, de 29 de julho de
1966, decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos' salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estebelece no artigo 19 do Decreto-Iet nv
15, de '29 de julho de 1966; serão utilizados os seguintes coefícíentes, aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acôrdos coletivos
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de trabalho ou decisões da Justiça do
Trabalho, cuja vigência termine no
mês de maio' de 1968.
Mês
Coeficiente
Maio de 1966
"
1,57
Junho de 1966 -. . . . . . . . . . . . . . 1,53
Julho de 1966
1,48
Agôsto de 19-66
1.44
Setembro -íe 1966 ..

1,41

Outubro' de 1966 .....
139
Novembro de 1966
1,37
Dezembro de 1966
1,35
Janeiro de 1967 ...... "..... 1,29
Fevereiro de 1967
127
Marco de j 967
1,24
Abril de 1967
".".....
1,21
Maio de 1967
117
Junho de 1967 .. ."........ 1,16
Julho -de 1967 ."
1,14
.A:gôsto de 1967
1,13
Setemb-ro de 1967
1.11
Outubro de 19f:i7 ,.
1.10
Novembro de 1967
"... 109
Dezembro de 1967
1,08
Janeiro de 1968 .. ,
1,06
Fevereiro de 1968
1,04
Março de .1968
1.02
Abril de 1968
1,00
Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstdtuído será a média
aritmética dos valores ob-tidos pela
aplicação dos coefrcíentes acima aos
salários dos meses correspondentes
Art. 29 nstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, _revogadas as disposições em' contrárto.
Brasília, 14 de maio de 1968:
1479 da Independência e' 809 da
República.
A. CÓSTA E SILVÁ
Jarbas G. Passarinho

DECRETO NI? 62.693 - DE 14 DE
MAIO DE

1968

Declara -de utilidade pública -a "Ag'remiação Espirita Francisco de Paula", "Jom sede no Estado da Gua'nabara.

o Presidente da. República, usando
da atrfbutçâo que lhe confere o artigo
83, item II, da Ccnstdtuíçâo e atendendo ao que consta
do" Processo
M. J. no 11.472 de :1961," decreta:
Artigo único. f:: declarada de "utili-'
dade pública, nos têrmos do art. 19

'da Lein991, de 28 de agôsto de 1935,
combinado cOm o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 5.0.517, de ~ de maio de 1961, a
"Agremiação 'ESpírita
Francisco. de
Paula" -com sede -no Estado da Guanabara.
Brasília, 14 de maio de )968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
LUis" Antô1J,io aa Gama e suba

DECRETO N.o 62.694
MAIO DE

DE 14 DE

'1968

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, dos terrenos que menciona; situados no Estado da Gu.r,nabara.
O presidente da . República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo '1:13, inciso Il da oonstltuiçáoe
de acordo com os "artigos as
ao
Decreto-Ieí nv 9.760, de 5'-9-946 e.1.73,
de 16 .de fevereiro de 1~67, decreta:
Art.. 1<,1 Fica autcr.zada a cessão, sob
(irmã.
o regime de aforamento, à
Magnus S. A. - Máquinas e i'r0du-,
tos dos terrenos situados na rua
Joana do Nascimento ·n9s 171 e 185,
em Bonsucesso, Estado da Guanabara,
doe acordo com os erementos constantes, do processo protocolízado no Ministério da Fazenda sob "o numero
1::>'2. U29, de 1967.

Art. 2~ A concessionária pagará a
Umáo a importância equivalente ao
preço do domínio útil dos terrenos e
nas nenrenortas W;IF:S existentes,' e se
obrigará ao pagamento do roro anual
correspondente, na: contormídade dos
cálculos a serem proce..n dos 'peto 'Ser-.
viço do Patrimônio aa. então, na t'orma do Decreto-teí nc ::J. 760, de ;; de
setembro de 1946.
Art. 39 Destinam-se os imóveis a
que se refere o artígo anterior à amphação das ínstaiaçóes da eoneesstonárra, e reverterã-o ao patrunômo da
União, inuependente di': qualquer indenízaçào, se não forem utilizados
dentro do prazo de (2) dois anos a
contar da data da áprovaçao-do contrato de cessão, Se fôr dado aos mesmos, no todo .ou em parte, utürzacac
diversa da que lhe é destinada, ou
ainda, se houver' ínaonnplemento de
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cláusula do. contrato, que deverá ser
lavrado em livro próprio do Serv-iço
do Patrimônio da União.
Brasília, 14 de maio de 1968;
1479 da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA

Antônio Delfim neuo

DECRE'l'O N'? 62. 6Bo

:QE 14' DE

MAIO' 'JE 1968

Declare de utilidade pública

a "As-

sociação Brasileira de Municipios",
'com sede no Estado da Guanabara.

o Presidente da Repubríca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item TI, da Constítuíçào e atendendo ao que consta dI; Processo M. J.
39.218, de 1963, decreta:

.

, Artigo' úníco . E' declarada de uu.

lídade pública, nos ccrmos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agosto de 1::)35,
combinado, com o art. 1º do Regula... ·

EXECUTIVO

nos bêrmos do art. 28 do
\~eg'ula
menta dos Serviços de Radioditosào.
vara. estabelecer, na cidade de Frutal,
Estado de Minas Gerais, .em cãrerto
de exclusividade, uma -staçâo de radiodifusão sonora de -nda .nédía ,
Parágrafo único. O contrato decor-.
rente desta concessão obedecera.
as
cláusulas que com êste baixam, :;'Ubricadas p~10
Secretário-Geral do
Ministério das Comunicações - Presidente do CONTEL - e deverá ser
assinado dentro do prazo de 60 (sessenta) dias ai contar da data da' ;,ublícação dêste "Decreto
no mano
Oficial da Un:i5,o, sob pena dé se tornar nulo, de pleno direito, o ato da

outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília; 14 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA'
Carlos F. de Simas

menta aprovado pelo oecreto- número

50'.517, de 2 de maíoce 1961, a "Associação Brasileira de Munícípios",
com sede no Estado da Guanabara.

Brasília, 14 de maio de 1963;
1479 da Independência e 80'? da
República,
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva

DECRETO NQ 62.696
Mt\IO DE 1968

DE

14 DE

outorga concessão à Rádio Juvc1',tn·de Auriverde' Ltda., para instalar
uma estação de radiodifusão sonora
na ,cidade de Fruuü,
Estado
de
Min,as Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o 31'-·
tigo 83, item II, daConstituiçao -e
tendo em vista o disposto no art. l)'!,
item XV. letra "a" da mesma Constdtuiçâo e .0 .que constauo Processo
nc 16. 24~-:-65 (Edital no 1.;5~(5). do
Conselho Nacional de 'I'elecomumca-.
ções, decreta:
Art. 1,9.·Ffca outorgada concessão
à Rádio .ruventude Aurlverde Ltca .

DECRETO N9 62.i:i9'1
MAIO ee 1968

DE 14 DE

Concede reconhecimenw à Faculdade
Católica de t üosotía, Ciências e Letras de Bagé - R. G. s.

o presidente da s.epublica, usando
da atribuição que lhe confere o item
II, do art. 83, da Constituição, de
acõrdo com o art. 14, da Leí ns 4.024,
de. 20 de dezembro de 1961 e tendo
em vista o que consta' do Processo
n.v 113.185·-60 do Ministério da jsnucação e Cultura, decreta:
Art. 1° f: concedido reconhecimento
à Faculdade Católica oe Filosofia, CIências e Letras de Bagé. agregada à
Universi-dade Católica ce pelotas, no
Rio Grande do Sul.
Art. 29 ~ste Decreto entra-em vigor
na data ,de sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1.96'3;
1479 I da Independência e 809 da
República.
A.- COSTA E SILVA

Tarso Dutra
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DECRETO, N9 6?. ô98 -

ExECUTIVO

1~7

DE 14 DE MAIO DE 1968

Dispõe sôbre a cessão do dominio pleno de imóveis' da União Federal ao
Banco Nacional da Habitação, sõbre a venda de terrenos de propriedade do INPS aos Agentes do Sistema Financeiro do BNH e dâ outras
providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe .conrere o
art. 83, item lI, da constituição e tendo em vista as disposições da Lei
nv 4.380, de 2,1. de agosto de 1964, dos Decretos..Ieis nss 178" ie 16 de fevereiro de 1967 e nv 262, de 28 de fevereiro de 1967, e do Decreto nv 59.163,
de 19 de setembro de 1966, decreta:
.
Art. 19 Fica autorizada a 'cessão do domínio pleno dos 'imóveis de propriedade da União Federal (Decreto-Iel nc 178, art. 29, a), constantes do
Anexo I do presente Decreto, ao Banco Nacional da Habitação, que os destmarà à execução de programas habitacionais de ínterêsse social, conforme
o previsto nas disposições da Lei nc 4.380, de 21 de agôsto de 1964.
Parágrafo único. O prazo máximo para que se concretize a destinação
prevista neste artigo será de 5 anos, contados da data da lavratura do
têrmo mencionado no art. 29.
Art. 2'! A cessão dos imóveis de que trata apresente Decreto efetivarse-á dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, mediante têrmo lavrado
na Delegacia do Serviço do Patrimônio da União competente, na conformidade do disposto no art. 49 e seu parágrafo único, do Decreto nv 59.163,
de 10 de setembro. de 1966, dispensada a consulta de que tratam os artígos
29 e 39 do mesmo Decreto.
'
Parágrafo único. Do têrmo de cessão, que valerá como escritura pública, constarão os elementos necessários a sua transcrição no Registro
Geral de Imóveis.
Art. 39 O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) conferirá
ao Banco Nacional da Habitação (BNH) , na forma .da procuração cujo
modêlo constituí o Anexo IH, amplos poderes para vender aos Agentes
integrantes do seu Sistema Financeiro os terrenos de sua propriedade, re'Iacíonados no Anexo H, os quais serão destmados à construção de conjuntos residenciais de ínterêsse socíat.
Art. 49 O preço de venda será o valor atual do imóvel, apurado em
avaliação conjunta, diretamente 0",1 por delegação, pelo INPS e o BNH,
como garantidor dá operação.
§ 19 As avaliações serão realizadas dentro do prazo improrrogável de
ao (trinta) dias.vcontauos da data lia publicação dêste Decreto.
§ 29 Se houver laudos divergentes, ou se a avaliação não se der, no
prazo previsto no parágrafo anterior, o preço de venda será determinado
pelo Senhor Ministro do Trabalho e Previdência Social, em função, do
melhor aproveitamento do terreno indicado pelo projeto apresentado pelo
Agente Comprador, aprovado pelo BNH, e pelo 'correspondente estudo de
viabilidade econômica, e não poderá ultrapassar a 12% (doze por cento)
da avaliação do custo global da obra, deduzidas as despesas com o preparo
do terreno e a remoção dos obstáculos físicos que prejudiquem a execução
do projeto.
§ 39 Caso o imóvel possua benfeitorias utilizáveis, no todo ou em parte,
o valor destas, se a sua alienação interessar, a critérío do BNH, será
apurado na forma e sob as condições dêste artigo, .e seu § 1(l . e no que tôr
aplicável, do diSpOS~C no § 29.
§ 49 Do preço de venda serão deduzidas as despesas realizadas com o
pagamento dos débitos fiscais e de quaisquer naturezas porventura existentes sôbre os terrenos a serem vendidos.
§5 9 ' Prevalecerá, sempre, o preço de venda que já, tenha sido fixado,
em avaliação conjunta, antes da 'vigência dês te Decreto.
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Art. 59 O pagamento do preço será efetuado na ocasião da assinatura
do contrato de promessa de compra e venda com quitação de preço, sendo
20% (vinte por cento) em moeda corrente e 80% (oitenta por cento) em
Letras Imobiliárias emitidas pelo BNH.

Art. 69 A importância correspondente aos 20% (vinte por cento), de
oue trata o art. i)" do presente Decreto, ficará em uocer uc BNH, paan
'efeito de liquidação da ohrigaçâo imposta ao INPS pelos §§ 2 Q e 39 do
art. 22, da Lei nv 4.380, de 21 de agôsto de 1964, até o vator da respectiva

otmgaçao devidamente corrigida na forma disposta no Decreto-lei nv 19,
de 30 de agosto de 1966, devendo o saldo remanescente, se houver, ser creditado à entidade vendedora.
Art. 79 A operação de, compra e venda a que se refere o artigo 5Q será
celebrada por instrumento particular, na conformidade do disposto no §
5°, acrescido ao art. 61, da .Lei nv 4.380, de 21 de agôsto de 1964, pel.o
art. 1Q, da Lei nv 5.049 1 de 29 de junho de 1966.
Aru. 89 O INP'Ç~ fará entrega ao BNH, dentro de 30 (trmta) uias, dos
titulas de propriedade e das plantas referentes aos imóveis relacionados no
Anexo n.
Art. 9Q Nos projetos elaborados pelos agentes compradores, aprovados
pelo BNH, em seus respectivos estudos .oe viabilidade econômíca, as áreas
destinadas a. fins não' habitacionais, serão desmembradas da maior porcào
do terreno, não podendo seu preço ser superior ao valor do metro quadrado fixado na forma do art: 4Q e seus §§ 1Q e 2Q, para as respectivas
áreas destinadas a fins habitacionais.
'
Parágratc único: O pagamento do preço da' área referida neste artigo
será efetuado na forma e sob as condições mencionadas no, art. 5(,>,.
Art.. 10. A venda dos demais terrenos pertencentes au INPS, .não relacionados no Anexo II, que se prestem à construção de conjuntos residenciais de ínterêsse social, obedecerá as disposições dêste Decreto.
Parágrafo único. Os terrenos
que se refere êste artigo serão previamen.e - scíecíonauos ,; constarão de relação aprovada" p-elos Ministros do
Interior e do Trabalho e Previdência Social.
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelos Mmístros do Interior
e do Trabalho e Previdência Social.
Art. 12. :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1968; 147Q da Independência e 809 da República.

a

A.

COSTA E,SILVA

Jarbas G. Passarinho
Afonso A. Lima

Os anexos a que se refere o art. 1Q foram publicados no Diário Oficial
de 14-5-63 (Suplemento).
DECRETO NQ 62.699 -

DE

14 DE

MAIO DE 1968

Constitui Grupo de Traotüno para o
fim que menciona.

O Presidente da República, considerando que a vigente Constttuiçâo,
no artigo 49, IV, atribuiu à União o
domínio das terras ocupadas pelos
silvícolas;

Considerando que o artigo ~86 da
Constituição assegura aos süvícolas a
posse-permanentetdae terras que habitam e reconhece-lhes o usufruto ex.,
clusivo. dos recursos naturais de zôdas as utíl.dades nelas existentes;
Considerando a necessidade da revisão geral da legislação atine:qte a
bens imóveis da União, com vistas
especialmente no qus diz respeito aos

ATOS· DO

decretos criadoras de Parques Nacionais;
'Considerando a necessidade de o
Govêrno conhecer com exa"tidão aque..
las glebas e assegurar o seu domí-,
n.o para evítar fnvesões e exjnorações
abusivas;
Considerando a necessidade de proteger un-a raça fadada. ao desaparecimento, se não forem assegurados
todos os elementos constitutivos de
sua cultura autóctone, decreta:
Art. 19 Fica constituído um Grupo de Trabalho, comp-osto de -zm representante do Ministério da Justiça,
um representante do Ministério do
Exército. um representante do Ministério da. Fazenda. dos representantes
do Ministério do Interior, um representante- do Ministério da Agrtcultura um representante do Ministério do
Planejamento, um represenante do
Ministério Público Federal, um repre.,
sentante do Departamento de Policia Federal, para, sob a presidência
do primeiro, no prazo de 90 dias,
apresentar um plano de medidas pa- ,
ra
pronta execuçãc.vobjetívando a
delimitação, demarcação, Ievantamen,
to topográfico das áreas. ocupadas pelos silvícolas e medidas de proteção
à posse 'das mesmas, bem como das"
que ora constituem os Parques Nadanais.
Art', 29 O Grupo de Trabalhe poderá dirigir-se a todos os órgãos do
Govêrnc, civis e m'Iitares, a 'fim de
solicitar a colaboração julgada necessária.
AI·t. 39 Encerradas as suas ativldades, o Grupo de Trabalho encaminhará à presidência da República,
através do Ministério, da Justiça, um
minucioso relatório das suas conclusões.
Art. 49 nste Decreto entra em vigor
na data de sua publ.caçâo, revogadas as disposições em contrário.

.Brasília, 14 de maio de 1968;
1:479 da. Independênc.a eBO'f'da
República.
A.

COSTA E'SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva
AuréUo de Lyra Tavares
Antônio Delfim Netto
Raymundo Bruno Marussig
Afonso' A, Lima
Hélio neu-e«
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DECRETO N9 62.700 MAIO DE ·1968

DE

15. DE

Dispõe sôbre requisitos previas inaíepensomeís à contratação de créditos
de origem externa, ou à concessão
de garantia da União Federal
a
créditos da mesma origem e dá outras providencias.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, decreta:
'
Art. 19 Nenhuma contratação de
operação de crédito. de origem externa, ou de concessão de garantia da
União Federal a crédito de origem
externa, poderá ser negociada ou
ajustada por órgãos integrantes da
administração direta e mdrre" _ - inclusive autarquias, empresas púbntas, sociedades de. economia mista e
fundações de cujos .recursos particípe a União Federal sem prévio
expresso pronunciamento do Ministro do Planejamento e Coordenação
Gera! sobre o grau de prioridade do
resnectívo projeto ou programa e-specífico, dentro dos planos e programas
nacionais de investimento; 'bem como
sobre a existência de previsão dos
correspondentes recursos orçamentários,
Art. 29 Compete privativamente ao
Ministro da Fazenda firmar, pela
União Federal, quaisquer mstrumentos de empréstimo, garantia, aquisição de bens e financiamento contratados i10 exterior, na forma da IegisIacao vígente re observadas as condiÇÕE$ estlpuládas para operações dessa
natureza, podendo delegar a retertda.
competência. em ato proprío, a Procuradores da Fazenda Nacional, ao
Delegado do Tesouro Nacional no
Exterior ou a representantes diplomáticos do país.
.
Art. 39 :f:ste Decreto e,i;.tra!"a em vigor na data de sua publicação~ revogadas as disposições em contrário.
1968;
15 de maio de
Brasília,
1479 . da Independência e 809 da
República,
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Helio 'Beltrão
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DE
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15

sendo que seu maior cateto forma com
o norte magnético um ângulo: de
3209 O'.

DE

MAIO ,DE 1968

Declara de utilidade pública, para 1m3
de -'detapropriG.ção pela superintendência do Deeenoolmmento do Nordeste (SÚDENE) , áreas üe terreno
situadas na propriedade- n9 22, no

Projeto de Irriçação âe.Jaçuaruana,

no- Município

de Jaçuariuma; Estado

do ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que, privativamente, lhe
confere o artigo 83, item FI, da Constdtuiçào e nos termos do Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941, com

as alterações introduzidas pela Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956,

decreta:
Art. 1Q Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desaproprraçáo pela Superintendência do De-

eenvolvimento do Nordeste, as faixas
de terra, a seguir especificadas, num
total de 74.190 m2, situadas na Propriedade nc 22, do Projeto de Irrrgação de -Iaguaruana, no Mumcípío de
Jaguaruana, Estado do Ceará, denominada "Fazenda 'I'apertnha", pertencente ao Senhor Pedro Francisco de
Carvalho, conhecido também por Pedro Nícolau, representada na planta
que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor do Departamento
de Recursos Naturais da SUDENE:
22.0

Faixa

contendo

trecho

EXECUrrIVO

do

canal Sd 5 e trecho da estrada de cir-

22.2 Faixa
contendo trecho do
canal Sd 512 e da estrada de circulação interna do Projeto de Irrigação
do Perímetro. Tem forma geométrica
de quadrilátero irregular, COm ZO m
de largura e área total de 1.800 ma,
cujo eixo longitudinal me6:indo 90 m
faz com' o norte magnético um ângulo
de 49 20'.
22.2A Faixa contendo deságüe do
Dreno Sul-B do Projeto de Irrigaçâc
do Perímetro. Tem forma geométrica
trapezoidal com largura de. 40 m perfazendo uma área de 5. 880m2 e eixo
Iongttudfnal medindo 147 m, faz com
o norte magnético um ângulo de
1609 30'.
22.3
Faixa contendo trecho do
dreno gul-B 6:0 Projeto de Irrigação
do Perímetro. Tem forma geométrica
de Um quadrilátero irregular com
20 m de largura
e área total de
1.800 m2, cujo eixo longitudinal medindo 90 m faz com o norte magnético um ângulo de 3589~
22.4 Faixa contendo
trecho do
coletor principal do Projeto de Irrigação do Perímetro. Tem forma geométrica de um quadrilátero irregular
com 20 m de largura e área total de
1.360 m2, cujo eixo longitudinal medindo 68 f i faz com o norte magnético um ângulo de 269 30' .

culação interna do Projeto de Irrigaçào do Pertmetro . Tem a forma de
um quadrilátero irregular com 20 f i
de largura e área total de 3.180 m2,
cujo eixo longitudinal medindo 159· m
raz com o norte magnético um ângulo
de 669 30'.

22.5 Faixa
contendo trecho do
dreno Suí-B do Projeto de Irr-igação
do Perímetro. Tem forma geométrica
de um quadrilátero irregular com
20 f i de largura e área total de
820 mz, cujo eixo longitudinal me-:dindo 41 m forma com o norte magnético um ângulo de. 709.

22.1 Faixa contendo
trecho do
dreno Sul-B, trecho do canal Sd 512
e da estrada de circulação interna do
Projeto de Irrigaçã-o do Perímetro.
Tem forma geométrica retangular
C()l1J. l(JO m _de largura e área total de
24.500 m2, cujo eixo longitudinal medindo 245 _m faz com -o norte magnético um ângulo de 1609 .30'.

22.6
Faixa contendo
trecho do
dreno Sul-B do Projeto de 'Irrigação
do Perímetro. Tem forma geométrica
de um quadrilátero irregular comãü m
de largura e área total de 3.040 ma,
cujo eixo longitudinal medindo 152 m
faz com o norte magnético um ângulo
de 46 9 20'.

22.1A Faixa
contendo trecho- do
canal Sd 5 e trecho da estrada de circulação interna do Projeto de Irrigação do Perímetro.. Tem forma geométrica de um triângulo, _medindo. seus
catetos respectivamente 143 e 60 m.
Possui, pois, 'uma área de -4.290 m2

22.7 Faixa
contendo
trecho do
canal Se 6 do Projeto de Irrigação do
Perímetro. Tem forma geométrica de
quadrilátero irregular com largura de
20 m e área total de 5.280 m2, cujo
eixo longitudinal medindo 264 f i faz
com o norte magnético um ângulo de
509 10'.

ATOS
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Faixa contendo (trecho) a art. '76 do Decreto nv {lO.521, de- 31
22.8
de março de 1967, e considerando os
estrada de circulação do Projeto de
princípios fundamentais preconizados
Irrtgaçâo do Perímetro, Tem forma
pelo Decreto-lei nc 2QQ, de 25 de fegeométrica retangular, com 10 m de
largura e área total de 5.580 mã e
vereiro de 19-67, decreta:
cujo eixo longitudinal medindo 558 m
Art. 19 É ativado o Núcleo da Diforma com o norte magnético um ânretoria . . de Recrutamento, Movimengulo de 3209 O'.
tação e Registros, prevista no art. 36
do Decreto nc 60.521, de 31 de março
22.9 Faixa.
contendo trecho do
coletor oeste do Projeto de Irrigação
de 1967, competindo-lhe os estudos
do Perímetro. Tem forma geométrica
relacionadas com a implantação ias
àe um quadrilátero irregular, com
sistemas compreendidos na futura Di20 m de largura e área total de
retoria de Recrutamento; Movimenta5.200 m2, cujo eixo longitudinal meção e Registros e, príorttàrramente, a
dindo 260m forma com o norte mag- execução das atividades técnico-:,admi9
nético um ângulo de 51 15'
nístratdvaa de' registro e cadastramentrecho do to do pessoal da Aeronáutica.
22.10 Faixa contendo
canal Se 5 do Projeto de Irrigação do
§ 19 Enquanto 'não .fôr ativado o
Perímetro: Tem forina geométrica de
Comando Geral do pessoal, o Núcleo
um quadrilátero irregular com 30 m permanecerá diretamente -subordínado
de largura, área total de 7.680 ma.. ao Diretor-Geral do Pessoal.
cujo' eixo longitudinal medindo 256 m
§. 29 Os estudos relacionados com
faz com o norte magnético um' ângulo
a implantação dos sistemas acima ci-,
de 499 40'.
tados serão apresentados, pelo DIreFaixa
contendo o canal tor-Geral do pessoal, ao Ministro da
22.11
Se 52 do Projeto de Irrtg'açâo do PeAeronáutica, para aprovação.
rímetro. Tem forma geométrica reArt. 2',1. O Chefe do Núcleo ~ da Ditangular com 10 m de largura .e área
retoria de RecrutamentO,' Movimenta..
total de 3.780 m2, cujo eixo longituçâo e Registros se r á nomeado por
dinal medindo 378 m faz com o norte
Decreto, cabendo-lhe substítuír, evenmagnétíco um ângulo de 3199 .
tualmente, o Diretor-Geral do Pessoal
Art. zo A desapropriação a que se
em seus impedimentos.
refere o presente Decreto é consideArt. 3',1 O Diretor-Geral do pessoal
rada de urgência para efeito do artigo
designará, dentre o pessoal sob sua
15 do Decreto-lei no 3.365, de 21 de
chefia, aqüêleg que. deva:m integrar 'i
junho de 1941.
Núcleo ora ativado.
Art. 39 nste Decreto. entrará em
vigor na data de sua- públlcaçâo, revoparágrafo único. O pessoal de~;ig
nado, na forma dêste artigo, para o
gadas as disposições em contrário.
Núcleo da Diretoria de Recrutamento,
Brasília, 15 de maio de 1968;
Movimentação e Registros, deíxerá oe
1470 da Independência e 80l? da
concorrer a cargos vagos fora do âmRepública.
bito do referido Núcleo.
A . COSTA E SILVA
Art. 49 O Diretor-Geral do Pessoal,
,Afonso A. Lima
por ato interno" definirá os órgãos
e atividades 'previstas no Regulamento da Diretoria do Pessoal da Aeronáutica, que, de forma total ou parcial, passarão a integrar o Núcleo.
DECRETO N9 62. 7ú2
DE 16 DE
MAIO DE 19-68
Art. 59 ~ste Decreto entrará em -·igor na data de: sua publicação, reAtiva o Núcleo da Diretoria do Revogadas as disposições em contrario.
crutamento, Movimentação e RegisBrasília, 15 de maio
tros e da outras providencias.
1479 da Independência e
o Presidente da Eepública, usando República.
das atribuições qu-e lhe confere o al"A. COSTA E-' SILVA
tígo 83, item n, da Constituição, tendo em vista o parágrafo único do
Márcio de 'Souza' e Mello

ATOS

DECRETO

"NQ 62.703 MAIO· DE 1968

DE

DO

15

PODER EXFCUTIVQ

DE.

Constitui à Quadro de Oficiais Den-:
tistas do Corpo de Oficiais da Ae-:-

rotunaíca,

o

Presidente da República, usando

da atnouícao rrue lhe confere o artl-

go 83, inciso II da Constituição Fe.o.,
deral e tendo em vista o disposto no
artigo 49 da Lei nv 5.376, de 7 de dezembro de 1967, e artigos 59 e 79 do
Decreto nc 62.466, de 26 de março de
1968, decreta:
Art. 19 O Quadro de Orícíaís Dentistas é constituído, inicialmente, peJos seguintes oüctaís, obedecida a
precedência hierárquica
existente a
2'1 de março de 1968:
Primeiros

Tenentes Dentistas

1. AdcíphotBukareskí

2. Rui da Silva Brito
3'. Newton de Carvalho
4. Luiz Maia Clemente
5. Edison Campos Martins
6. Rodolfo Sidney da Silva
7. Rm Machado Foroi
8. Dirceu do Amaral
9.. Josias Balbino
10. -Willy Nícoüno Baltz
11. Jose Gomes da Silva Filho
12. Pericles Torreta
13. Thercio Paulo Pinheiro
14...Joao Zamboní
15. Jirair Tufenkjian
16. Tarsis dos Santos
17. Fernando Bezerra Cavalcanti
1'8. Geraldo Nestor de Resende
19. Henrique Villas Boas Santos
20. Hugo Miguel Brun
21. Ivo Romano wetde
22. Atdemar Pinto Argola
23. José Rodrigues Pereira
24. Vitautas José Bendzius
25. Alberto Felinto de Araujo
26. Antonio Sampaio de Parva
27. Waldemar de Oliveira Barbosa
28. Manoel Bispo Filho
29. Newton Barbosa Pinto
30. Aureo Irio Portela
31. João Michel Pereira
32. Gil Braz Santa Helena Ribeiro
33. Aparecido dos Santos
34. Carlos Newton Magalhães da Silveira
35. Raymundo de .Líma Brito
36. Eudes Monteiro
37. Francisco Pinto Anjo
38. Sérgio Pereira da Fonseca
39. Augusto Hilmário Siqueira

40. Luiz Carlos -Cassano
41; Perilo Viçente Mandacaru

42.
43;
44.
45.
46.

Hélio Francisco Caldas
Oziel Gomes de Barros
Francisco Mário da Silva
Wilson Simões Luz
Jaime da Silva Neíva
47. José Maria Santiago
48. Sérgio Augusto de Assis Teníus
49. Jose Maria Leão
.50; Jorge Brasil de Rezende
51. Waldhir Castro Morozolli
52. Beímíro Valentino dos Santos
53. Juruá -Freitas Lima
54. João Fabricio da Silva.
Art. 29 Os oficiais de que trata o
artigo anterior ífcam-consrderados desagregados do
Quadro de Oücíaís
Médicos, a partir da ,públicaçáo dês-te decreto.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçôes em contránc,
Brasília. 15 de
maio de
1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 62" 704 MAIO DE 1968

tl:F]

15

DE

Aprova o "RegUlamento para os Depósitos Primários da Marinha de
Guerra" .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 83, Inciso II. da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica aprovado Q "Regulamento para os Depósitos Primários
da Marinha de Guerra", que com
êste baixa, assinado pelo Ministro de
Estado da 'Marinha de Guerra.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação fí,
cando revogados os Decretos n("16 425,
de 14 de julho de 1959, e demais' dísposições em contrário.
Brasília, 15 de maio de 1968;
1479 da Independência e 8011 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Augusto Hamann Rademaker

cruneuxüa

ATos
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REGULAMENTO PARA OS DEPóSITOS PRIMARIaS DA MARINHA
DE GUERRA.
CAPÍTULO I

Dós Fins

Art. 19 Os Depósitos Primários
(DepP). da Marinha de Guerra (MG}
são Estabelecimentos Logietdcos. que
têm por finalidade estocar suprtmen.,
tos de determinados grupos de material, destinados à djstrfbuíçâo para
consumo ou à reestocagém aos Depósitos Secundários.
Art. 29 Para execução de sua tmalidade, cabe aos DepP:
I -'-- receber todo material compre-,
endido no grupo ou grupos que ;he torem atribuídos :
II - proceder à perícia de todo
material recebido, utilizando, para
isso, seus próprios recursos ou solící.,
tando a cooperação dos órgãos tée.
nícos adequados da MG;
m - armazenar todo o -materíaí
que lhe rôr destinado: e
IV - distribuir o material de acôrdc
CDm as Instruções em ~71g0l:.
CAPÍTULO II

143

Ex'ECUTIVQ

II - um (1) Oficial Superior, da
ativa, do CIM - Více.Díretor;
UI - Oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acôrdo com a J'abela
de Lotação;
IV- Praças do CFSA e CFSCFN,
de acôrdo com a Tabela de Lotação ~
V - Funcionários Civis '10 Quadro
de Pessoal do Ministério da Marinha,
de acôrdo com a lotação numérica
respectiva;

VI - Pessoal admitido na .íorma 0.0
Artigo 23, Incisos I e lI, da Lei número 3.780, de 12 de julho de ;.96u.
Parágrafo único. O pessoal será
nomeado ou designado de acôrdo com'
a legtslaçâo em vigor.
Art. 69 O Regimento Interno de'
cada DepP preverá as funções gratificadas, a fim de serem críactas de
conformidade com a legislação em
vigor.
CAPíTULO

IV

Das disposições gerais

Art. 79 este, Regulamento será
complementado por um Regimento.
Interno para cada DepP, que deverá
ser elaborado e' aprovado de acôrdo.
com as normas em vigor.

Da Organização

Art. 39 Os DepP são aubordínados
à Diretoría de Intendência da Marinha ..
Art. 49 Os DepP, dirigidos. por um
Diretor (Dap'P_01), auxtltado por um
Vice-Diretor (DepP-02), compreende'
quatro divisões.c a saber:
I Divisão de Serviços Gerais
(DepP-IO) ;
II
Divisão de Contabilidade
lDepP-20) ;
UI - Divisão Técnica (Depp _30) ;
IV Divisão de Abastecimento
(DepP_40) .
CAPÍTULO III

Do Pessoal
Art. 59 Os DepP dispõem do seguinte pessoal:
I - um (1) Oficial Superior. da
ativa, do CIM - Diretor;

CAPÍTULO V

-Das disposições transitórias

Art. 89 Dentro de noventa (90.1
dias, contados a partir da data da.
publicação do presente Regulamento
em Boletim do Ministério da Mariu ha
a Diretoria de' Intendência da Marfnha submeterá à aprecíaçãc do Ministro da Marinha, via Estado.Maior da,
Armada e Secretaria Geral da Mart.
nha, os projetos de Regimen!.os Internos elaborados pelos DepP.
Art. 99 Os Diretores doe D';pÓS1W.'j
Primários ficam autorizados a baixar
os atos necessários à adoção res -tís,
posições do presente Regularn-nto e
até que seja aprovado o Regimento
Interno.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 196?
- Augusto Hamann Rademaker Grünewald, Ministro . da Marinha.
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DECRETO

N. o 62.705 MAIO DE 1968

no PODER EXECUTIVO

DE 15 DE

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão uma
faixa de terra âeetituuia à passagem
da linha de transmissão que se estenderá desde a Usina Nova Maurício a Ubá passando. por AstolfO
Dutra, respectivamente nos mumicipios de Leopoldina, Astotto Dutra e
Uba, Estado de Minas Gerais.
O' Presidente da República usando
-da atribuição que lhe confere o 'artigo 83; item. II, da Constituição, e tendo em vista O disposto no art. 151 Ie.,

tra "c" do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.c 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.9 .Fícam declaradasvde utiü,
dade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 30
(trinta) metros de largura. tendo como eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida entre a Usina Nova Mau":'
rlcío-Astolfo Dutra-Ubá, respectivamente, nos 'municípios de Leopoldína,
Astolfo Dutra' e. Ubá, no Estado de
Minas Gerais, cujo' projeto e; planta
de srtuacão n.c BI-078, foram aprova.
60S por ato do Diretor-Geral do De...
partamento Nacional de. Aguas e Ener..
gia, no Processo DNAE 4635-66,
Art. 2.9,Fica autorizada a Companhia Fôrça e Luz Cataguases Leopoldína S. A, a promover a constituição
de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da Ie.,
gielacào vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha, de
transmissão referida no artigo 15';
Art. 3.9 Fica reconhecida a couve.
niência da constituição .de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Fôrça e Luz Cataguaaes
Leopoldína S.A .. para.o fim indicado. a qual compreende o direito àtrf.,
buído à emprêsa concessionária de
praticar todos os etós de construcâo,
operação e manutenção da mencionada jmha de transmissão, e, de linhas
telégráfícaa ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da ser..
vidãn através do prédio
serviente;
desde que não. haja outra via praticável.
~. 1.9 Os proprietários das áreas' de
terra atingidas' 'pelo ônus. limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que rôr
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compatível com a existência da ser":
vtdáo, abstendo-se, em conseqüência
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
-causem' danos, Incluídos entre êles
os de erguer construções ou fazer,
plantações de elevado porte,
§ 2.Q A Companhia. Fôrça e Luz
Cataguases Leopoldína S. A. fica autorízada a promover, no cáso de embaraço oposto pelos proprietários ao
exercício da servídâc as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento.
Art. 4.9ltste Decreto entrará em vi,
gor na data da' sua publicação, revogadas as disposições em' contrário.
Brasília, 15- de maio'
1968;
147.Q da Independência e 80.Q da
República,

de

A. COSTA E -SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N,9 62.706
MAIO DE

DE

16

DE

1968

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação,
imóvel eítuaao
na Travessa D. Pedro 1, n,\l 774, em
Belém, Estado do Pará. destinado à
ampliação da área reservada aO
prosseguimento da' construção da
sede dos órgãos, da Justiça do Trabalho.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o artdgo 83. item n, da Constituição, decreta:
Art. 1.9. E' considerado de utilidade pública, pata fins de desapropriação, de acôrdo com ó artigo 6.° com,
bínado com o artigo 5.9, letra "M",
do Decreto-lei n.v 3,.365,·de 21 de ju,
nho de 1941, o imóvel, inclusive' benfeitorias nêle existentes, situado na
Travessa D.; Pedro In.\" 774. em Belém, Estado' do Pará.
Art. 2.9 Destina.se êsse imóvel à
amplíaçãn da área-reservada ao prosseguimento da construção da sede dos
órgãos da .Iustlça do Trabalho, em
Belém.
Art. 3.9 Fica o Tribunal Regional
do Trabalho da 8.~ Região autorizado
a promover a efetivação da desapropriação de que trata o presente decreto. na forma do artigo 10 'do 'qe_
ereto.lei n.c 3.365, de ·21 de junho de
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1941, correndo as despesas à conta
dos recursos orçamentários próprios.
Art. 4.9 Na forma e para os efeitos
do artigo 15 do Decreto-lei n.c 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n.c 2.786, de 21 de. maio de 1956,

a presente desapropriação é declara-

da de urgência.
Art. 5.9 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publtca.,
ção, revogadas as disposições em contrário.

Brasflía, 16 de maio de 1968;
147.9 da Independência.e 80.9 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Luís Antônio da Gama e Silva

DEOREI'O NQ 62.707 -

DE

16

DE

MAIO DE 1968

cargos, relacionados em anexo ao presente Decreto, vigorando as sraneferências a partir das datas de vigência
dos atos, também relacionados que
autorizaram a lotação provisória dos
mesmos, os quais poderão ver a res .
pectiva situação, funcional revista, de
acôrdo com as atribuições reaimen te
exercidas em 12 de Julho de 19fiO nos
órgãos em que estão totados, oos-rva.,
da a decisão .da Comissão de Classtfícação de Cargos proferida no processo no 2.008-62-CCC (Djário Oticwt
de 5.8-65).

Art. 39 Fica igualmente aprovada,
de acôrdo com os anexos pertinentes,
a classtfícaçàc dos cargos .de nível superior do Quadro de Pessoal da exEstrada de Ferro Bahia e Minas, na
formado disposto no artigo 9.Q da LeI
.nv 4.345, de 26 de junno de HJ61, e,
no Decreto. n.v 54; 015, de 13 de julho
de 1964.

Dispõe sobre o enquadramento d0S
cargos, funções e empregos da antiga Estrada de Ferro Bahia e Mi-

nas e dá outras prOVidências.
O presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o er,
tdgc 83, item TI, da Constdtuíçáo e
tendo em vista o disposto na ~i número 3.780, de 12 de julho de i.960,
e o que consta do processo nv 7.550
de 1967 do Departamento Ad-nmístratívo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o enquadramento definitivo dos cargos, "unções
e empregos do Quadro de Pessoal da
antiga Estrada de Ferro Bahia ~ Minas (Quadro Extintó - parte X do
ex.Míníatério da viação e Obras Púnücasr.r na forma dos anexos elaborados de acôrtío com o disposto nos Decretos ncs . 48.921, de 8 de setembro
de 1960 (alterado pelos de nvs 52.144,
de 25 de junho de 1963, e 52.28;),de
16 de jUlho de 1963), e 51. 466, de 16
de maio de 1962.
Art. 29 São considerados .transferidos, para as Partes guplementares
dos antigos Quadros I e 'IH d-o exMinistério da vtaçào e Obras P'Q~
bhcas (atuais Quadro de Pessoal .do
Ministério dos Transportes e Quad.ro
de Pessoal do Departamento dos Correios e, Telégrafos,do Ministério das
Comunicações, respectivamente, e do
Quadro'de Pessoal do Mímstérto da
Fazenda, os servidores, e respectivos

•

Art. 49 As vantagens fínanoeíras e
demais efeitos legais decorrentes da
execução, do disposto nos artigos 19 e
3Q dêste decreto vigoram a partir ;
a) de 19 de julho de 1960, para OS
enquadrad-os na forma do Capitula V
da Lei nv 3.780, de 1960;
b) de lQ de junho de 1964, para os
que, enquadrados de acordo com a
Capitulo V da Lei nc 3.780, de 1960.
no
forem abrangidos pelo disposto
Decreto ris 54.015, de 1964; . e
c) da data de pubíícaçao dêste Decreto, para .os Incluídos diretamente em cargos de classe tníclal de série
de classes ou em .classe singular, mediante readaptaçâo prevista no Decreto n Q 51. 466" de 16 de maio de 1962,
caso em que se incluem os servi-teres
abrangidos pelo disposto no Decretolei nc 299, de 28 de tevercu-c de
1967.

Art. 5Q Nos casos de readaotaçào
decorrentes da aplicação do disposto
no Decreto nv 51.466, de 16 1e maio
de 1962, fica ratificado o enquadramento provísóno dos
tunctonártos
beneficiados, constante das ResUI.UÇoes
Especiais. nvs 40, de 28 de janeiro de:
1961, 93, de 12 de dezembro de 1961,
e 104, de 28 de ,dezembro de 19J.h da
antiga Comissão de Classificaçâo de
Cargos publicadas no Diário OftClal
em 7 de fevereiro de 1961, 8 e 15 de
janeiro de 1962, respectivamente cuja
situação funcional prevarecera ate a
data de publicação deste Decreto.
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Art. 6.0 Os órgãos de pessoal competentes apostüarâo os títulos de
servidores abrangidos por este o-r-reto
ou os expedirão aos que não ÇlCOSUl_
rem.
Art. 79 O enquadramento de que
se trata não homologa sítuacôes que,
em virtude de sindicância devassa ou
inquérito administrativo. venham
a
ser consideradas ilegais ou contrárias
a normas administratavas em 17)1"....J1.
Art. 8\1 Os valores rios nívets de
vencimentos sao os previstos no
Anexo III - Tabela de Retrtbuiçâo
da Lei nv 3.780. de 12 de i'll.:::.; de
1960 com as
alterações constantes
de leis posteriores.
Art. 90 As despesas decorrentes da
aplicação dêste Decreto conta» uarao
a ser atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. coservado. '10 que
couber, o disposto no Decreto cúme-.
1'0 43.549, de 10 de abril de 195:.1.
Art. 10. itste Decreto entrará e-m
vigor na data de sua pubtícaeác revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
16 de
mala de 19-68;
147\1 da, Independência e 80Q da.
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Deltrm Netto
Marto David Anâreaeza
carlos F. de Simas

Os anexos a que se refere o art. tv
foram publicados no Diário Oficial
de 27 e retificados no de '30-5-68.

DECRETO NQ 62.708 MAIO DE

DE 16 DE

1968

Dá cumqmmenio às determinações
contidas nos artigos 19 e 61 da Lei
n 9 4.328, de 2-0 de abril de 1964, de
conformidade com as alterações
prescritas na Lei nlJ 4.863, de 29 de
novembro de 1965.

O Presidente da. República" usando
da atrlbtnção que lhe contere o Art.
83, item TI, da. Constituição e, nos
têrmos do Art. 29, itens I e TI, da Lei
n9 4.863, de 29 de novembro de 1965,
decreta:
Art. iv São mantidos, para o ano
de 1968, os mesmos valôres a que se
referem os artigos 19 e 29 do Decreto
ns 60.348, de 9 'de março de 1967,
respeitada a correspondência para os
cursos e cargos nêles enunc.acoa.
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Art. 29 O item V e a letra a do item
VI, do art. 29 do Decreto n 9 .60 . 348,
de 9 de março de 1967, respeitado o
disposto no artigo antertor, passam a
vigorar com as seguintes, alteraçôea:
V -

..

a)

.•••.•• .-•••••••••••••••.•...

b)

•............•••••••.•..•..•...

C)

•••••••••••••• ; •••••••••.•••.•.•

d)

....••......•••.•...••.......•••

e)

•..••.•.••••••••.•.••.•.•••..•.••

Chefe de Divisão, Assístents e
Chefe de Departamento que se-ja par.,
te de Organização Militar cujo Comandante, Chefe ou Diretor seja Oflcíal-General:
g) Chefe de Escala0 Avançado de
órgão de direção geral, direção Setorial, assessoramento e apoio dos
Ministérios Míütares na Capital Federal.
f)

VI -

.

Oficiais servindo na Escola Superior de Guerra e .....
Art. 39 COntinuam em vigor os preceitos do Decreto no 60.343, de 9 de
março de 1967, ressalvado o disposto
neste decreto.
Art. 49 Os efeitos resultantes dês-te decreto prevalecem a partir de 19
de janeiro de 1968.
Art. 59 O presen te decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
a)

Brasília, 16 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Augusto Hamann Iauienuüeer
G1'ü,neu;ald
Aurélio de Lyra Tavares
Marcio de Souza e Mello

DECRETO N\I 62.709 - DE 16 DE
MAIO DE 1968
,Ativa o Núcleo da Subinspetoria de
Ccntrõle da Inspetoria Geral da 'Aeronáutica e dá outras providendas.

o Presidente da República; usando
da atríbuíçào que lhe contere o Artigo 83, item n, da Oonstatuiçâo e
nas, termos dos artigos 46, 145 e 146
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do Decreto-Lei n'' 2CO, de 25 de 'fevereiro de 1967, decretg.:
Art. 10. E' ativado na Inspetot-Ia
Geral da Aeronáutica o Núcleo oa
Subínspetoría de Controle, pr-evista. no
artigo 21 do Decreto 60.521, de 31 de
março de 196.7, a -êíe competindo as

sístír ao Inspetor Geral da Aeronáutica em suas atribuições de Inspetor
Geral' de Finanças, realizando, rnciusíve, os estudos necessárêos a. hnple-.
mentaçâo de. um Sistema _de contrôle
financeiro na Aeronáutica.
Art. 29. O' Inspetor Geral da Ae_
ronáutíca designará, dentre o pessoal
sob sua chefia, aquêles que devem btegrar o Núcleo da Submspetoria de
Contrôle.
Art. 39 . Até que fique definida a

organização da Subínspetona de Contrôle, -o pessoal classífícaoo no Núcleo
será dístríbuido por seu Chefe,f;m
Grupos .de. Trabalho, conforme a COnveniê:f!.cia do serviço.
Art. 49. O Pessoal designado para
o Núcleo da Subínspetorla do Contrôle não concorrerá a cargos vagos
que porventura ocorram ria Inspetoria

Geral da Aeronáutica.'
Art. 59. gste Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, re;
vogadaa as dísposíções em contrár ío .
Brasília, 16 de .maío de 19'68;
da Independência e 809 da

1479

R.epúblic~.

A.

EXECUTIVO

Considerando necessária maior r.e,
xibtlidade para a constituiçâo da Sociedade, autorizada pelo Decrete ne
53.735, de 18 de março de 1964, a fim
de permitir a subscrição do capital
social por pessoas físicas ou' jurídicas
de direito privado, Inclusive sociedades
de economia mista, decreta:
Art. 1\". Fica alterado 0 art. 29 do
Decreto n? 53.735, de 18 de março de
1964, que passa a ter a reôaçâo se;
guínte:
"A CNEN subscreverá, pelo menos, 51% (cinqüenta. e um por
cento) do capital votante, reservando as ações a serem subscritas
por autarquias federais' e pessoas
ftaícas .ou jurídicas de direito
privado, inclusive soe-edades de
economia mista, a tim de que possa atender às condtcões estaue'e..
ctdas no necreto.je: nv 2.627, de
26 de setembro de -1940 c IegtsIaçâo especifica em vigor",
Art. 2\1 aete Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçào, rtvoga das as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1968;
1479 da Independência e 80l? da
Repúblíca .
A.

COSTA

E

SILVA

Jose Costa Cavalcanti

DECRETO N'! 62.711
MAIO DE

~ DE

16

DE

1968

CeSTA E SILVA

MáJ:9io de .. Souza e Melo
DECRETO N9 62.710 -- DE 16 DE
MAIO DE

1968

Altera o art. 29 do Decreto n9 53.735
de 18 de março de 196-1, para rno,
tiiiicar a formação da cq,piial da
SOciedade Subeuiiórui a ser conentuiaa pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN).

o Presidente' da República, usando
da átríbuíçâo. que lhe confere o .artigo83, ítem II,da Constltuíçâo e
tendo em vista o disp-osto DO art. 59
e seus parágrafos da Lei n? 4:118, de
27 de agôsto de 1962 e no art. 59 e
seus parágrafos do Decreto nl? 51. 72G,
de- 19 de fevereiro de 1963,

Cancela, por. motivo. de -uereese pU_
blico, tombamento efetuado pela inreteria do rotrmumía HIstórico .::
Artietico.Nacunuú, de unovet que eSpccüíca, e dá outras providenclas.
o Presidente 'da Repúbhca, usando
da atribuição que lhe conrerr, o ar:tigo 83, inciso II, da Constituição,
combinado com o artigO único dó Decreto.Jeí nv 3.866, de 29 de novembro
de 1941, e tendo em vista o interesse
público, consubstanciado na, implantaçao do Sistema Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. ,19,. Fuca cancelado <> tombamento, efetuado pela 'Diretoria do Patrimônio Histórico e Artdstíco NaClO_
nal; do Imóvel designado como lote
ne 1 (hum), da Quadra 0, -do .oteamenta' denominado "Sítio -da Cruz",
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composto de, prédio e respectivo terreno de cêrca de 6.000 mz. o prédio
com o n9 36, da Praça do Entroncamento; na Freguesia das Graças,', Oidade do Recife, Estado d-e Pemam;
buco.
Art. 29. Fica a Emprêsa Brasüeíra
de 'j'elecomumcações - EJ\,IIBRATEL

autcmàtícamente

autonaada

a

construir nos lotes de terreno de sua
propriedade, números 9 (nove} e 10
(dez), da Quadra C, do citado Ioteamanto denominado "Sitio da cruz",
ambos com frente. para a .avcmda
Agamenon Magalhães, l"regv.esiadas
Graças, Cidade do Recife, Estado «e
Pernambuco, de acôrdo cem a planta
constante do processo nv 21.072-68.
do Ministério das Oomuutcaçóes, sem
as restrições anteriormente Impostas
pelo tombamento, ora cari,;elad').·
Art., 39. ÊSte Decreto entrará em
vigor na data, de sua publicacác, re'rogadas as disposições em ccontrár!o.
Brasilía, 16 de maio de 1968;
147° da Independência e anv da
República.
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DECRETO N° 62.713 MAIO DE 1968

DE

16

DE

Declara de utilidade pública a "Corporação de Médicos católicos" com
sede em Belo Horizonte, no Estado
â.s Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da constituição e atendendo ao que consta do processo M,J.
30.,388..de 1962, decreta:
Artigo único. E' declarada .de utilidade pública, nos têrmosdo artigo 19
da :Lei91, de :.l8 de' agôsto de 1935,
combinado com o artigo I'? do Regulamento aprovado pelo Decreto núme.,
ro 50.517. de 2 de maio de 1961, a
"Corporação de' Médicos Católicos",
com sede em .Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.
Brasília, 16 de maio, de 1968;
1479 da Independência e 809 da
Repúblíoa ,
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

A. 'COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas

DECRETO

N ,9 62.712 MAIO DE 1968

DE

16

,DE,

Declara de utilidade pública a "COnfraria de NOssa Senhora da Piedade
da Paróquia de Pará de Minas" com
sede em Pará de Minas, Estado de
Minas Gerais.
O· Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
!3, item FI, da Constituição e atendendo ao que corista do processo M.J.
4.612, 'de 1968, decreta:

Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
1~ da Lei n'' 91 de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
ne 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Confraria de NOssa Senhora da Píe.,
dide da Paróquia de pará de Minas" ,
com sede em Pará de Minas ccstado
de Minas Gerais.
'
Brasília, 16 de maio de 1968;
1479 da Independência' e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama

e, suea

DECRETO. NÇl 62.714 .:...MAIO DE 1968

DE

16

DE

Declara de uuuaaae pública, a "Associação Mineira de Prcteçâc à Criança - AMPC" c~ sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da- República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item lI, da constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
13.171, de 1967, decreta:
'Artigo único. E' declarada de utilida-de pública, nos têrmostdo artigo
1° da Lei 91, de 28 de agõsto de 1935,
combmado com o artigo 19 do Regulamento .aprovado pelo Decreto número 50.517, de J de maio de 1961.
a "Associação Mineira de Proteção a
Criança - AMPC" com sede em Belo
Horizonte, Estada de Minas Gerais.
Brasília, 16 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
L.uis Antônio da Gama e Silva
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DECRETO N° 62.715

DE

16

DE

MAIO DE 1988

Provê sôore a incorporação da Escola
de Agronomia do Nordeste à Uniuersuuuie Federal da Paraíba.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item rr, da Constituição,
Considerando o solicitado pela Universtdade Federal da Paraíba e pela
Escola de Agronomia do Nordeste
(Processos números 50.406 e '50.407,
de 1967, e 1. 034, de 1968); e

considerando ser programa prio_
rttárto do Govêrno a eliminação progressiva das instituições isoladas de
ensino superior, aglutinando aS atualmente existentes em distritos geouníversítários decreta:
Art. 1!? E' a Escola de Agronomia
do Nardeste, com sede em Areia,' incorporada" para todos os efeitos, à
Universidade Federal da Paraíba.
Art. 29 Revogadas as disposições em
contrário, êste decreto entrará em vigor à data de sua publicação.
Brasília, 16 de maio de 1968;
1479 da. Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 62.716 MAIO DE 1968

DE

16

DE

Altera o Anexo do Decreto n 9 60.490,
de 14 DE março de 1967, que dispõe
sôbre a inclusão, no Gabinete Civil
da Presidência da República, do Pessoal da Agência Nacional.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere O artigo 83, item 11, da Constituição e
tendo em vista o que consta do Processo n.: SC-27.873-67, do Ministério
da Justíça, decreta:
Art. 1° Fica altera-do o Anexo a que
se refere o artigo 19 do Decreto número 60.490, de 14 de março de 1967,
para o fim de ser considerada insubsistente a Inclusão de um cargo de
Censor, P.O.L.-101.17-A, com seu rea, .
pectívo ocupante, Híldon Rocha.

Art. 2° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de 1968;
1479 da Independência' e 809 da
Repúblioa.
A. COSTA E SILVA

DECRETO

NI?

62.717
1968

DE

16

DE

l\!AIODE

Autorizá o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a, doação do terreno que menciona, situado no município de petrolina, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, _usando
da atribuição que lhe confere o artígo 83, item LI, da Constituição e
de acôrdo com ·OS' arts. 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art. -19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado E aceitar a
doação que, de acôrdo com -a Lei
Municipal nc 14, de 10 de novembro
de 1961, revigorada pela Lei Municipal nv 2, de 25 de fevereiro ce 1"66,
e retificada pela de ne 14, de 19 de
.agôsto de 1967, o municlpio de Petrolina, Estado de Pernambuco, qt.er
fazer à União Federal, do terreno
com a área de 6.30Sm2 (seis mil, trezentos e cinco metros ouaõraôos) , situado na Av. 7 de Setembro, naquele
município, de conformidade com os
elementos constantes do processo protocolizadc no Ministério da razenda
sob o nc 56.941, de 1967.
Art. 29 Destina-se o terreno , que
se refere o artigo anterior i:t construção de sede própria da Escola de
Economia Rural Doméstica de Petrolina, órgão vinculado M dUnistério da Agricultura.
Art. 31? gste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio do 1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.
A.' COSTA E Sn..vA

Antônio _Delfim Netto

11;1
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DECRETO

N° 62.718 MAIO DE 1968

DE 17 DE

Concede autorização à firma Astro
Marine' Incca-poràteâ, para operar
em águas brasileiras com embarcações especializadas M/V "Júpiter",
M/V "Gemmi", M/V "Venus" e
M/V "Mercury", de nacionalidade
norte-americana, nos serviços que
especifica.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe concede' o artigo 83; item lI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo número MME-{I0650-68, decreta:
Art. 19 E' concedida 'autoriz-ação à
firma Astro Martne Incorporated
para operar em águas brasileiras, com
as embarcações especializadas M/V
"Mercury", M/V "Gemíni". M/V "Ju-

pdter": e M/V "venus", executando o
apoio logístico às Unidades Móveis de
Perfuração Marítima a 'serviço da Petróleo Brasileiro jg.A. . :. PETROBRAS,
de acôrdo com o contrato assinado
entre as mesmas emprêsaa.
Art. 29 A autorização de que trata êste Decretotcompreende. os fins
mencionados no artigo 19 e vigorará
durante "J tempo necessário à realização dos trabalhos que foram, contratados com a Petróleo Brasileiro S.A.
-

PETROBRAS.,

Art. 39 ltste Decreto entra em vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA

E

SILVA

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 62.720
MAIO DE 1968

DE

17

DE

Provê sôbre a transferência de administração de
estabelecimento ae .
ensino agrícola para
Fuauiaçâo
"Presidente Antônio Carlos".

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62.719

Considerando
ser aconselhável o
,permanente interêsse dos jovens estudantes pelos temas e problemas nacionaís: e
Considerando a importância da vida
e obra do Marechal Cândido R ondon
e de Euclides da Cunha, decreta:
Art. 19 São instituídos prêmios de
sentido cívico-cultural, no âmbito do
Instituto Nacional do Livro, testínados a distinguir trabalhos ínédítos da
autoria de estudantes dos ciclos gi~
nasial e colegial, com as denominações, respectivamente,
de "Prêmio
Cândido Rondon" e "Prêmio Euclides
da Cunha".
.
Art. 29 Os prêmios
deverão ser
concedidos anualmente e consistirão
em viagens a cidades ou regiões brasileiras de ínterêsse econômico, cultural ou turístico e no recebimento
de livros.
Art. 39 O Ministério daF~l'r:aç5.o
e Cultura expedirá instruções, dentro de 30 dias, por proposta do L ,stàtuto' Nacional do Livro,
pa-a J.
execução do presente Decreto.
Art. 49 Revogadas as- dispo-içôesem contrário, êste Decreto entrará
em vigor na da ta de sua publicaçâo .
Brasília, 17 de maio de 1968;
147Q da Independência e 809 da
República.

DE 17 DE

MAIO DE 1~68

Provê sôbre a instituição de ""..êmiae
sie sentido címícc-cuitural, para estudantes dos ciclos ginasial e colegial.

o Presidente da República, no u o
de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de fazer sempre presente à juventude de
nossas escolas o sentido e as noções
dos deveres cívicos;

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da constituição, decreta:
Art. ·19 É autorizada a transfe-ênela de administração, com direito ao
uso do patrimônio, mediante corr-êmo, para a Fundação "Presidente
Antônio Carlos", do Colégio Agrícola
"Diaulas Abreu", localizado em B&-rbacena, Estado de Minas Gerais, subordínedo à Diretoria do Ensine
Agrícola.

1&2

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Art. 2° A orientação ciido:itica, pec.rgógfca, do Colégio de que trata o
art. 19 , .continuará afeta à Diretoria do Ensino Agrícola.
Art. 39 A designação do Diretor,
do Colégio Agrícola "Díaulas A; reu"
continuará sendo da competência 0.0
Diretor do Ensino Agrícola, por indicação da Fundação, em lista trí-

plice.

ArL 49' 'O presente Decreto entr. -á
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
.
Brasília, 17 de maio de 1968;
1470 da Independência e 809 da
República.
A"

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO NQ 62.721

DE

17

DE

MAIO DE 1968

Autoriza a Companhia Minas da
Jangada S. A. a lavrar mjnériiJ de
ferro, 'nos municípios de Brumsuiinho e Betim,
Estado de
Minas

Gerais.

o .Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 83, item: rI, da Constttuiçâo e nos
térmos do Decreto-Ieí no 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Oódtgo de Mlneração) , decreta:
Art. 10 Fica autorizada a Compa:nrna Minas da Jangada S. A. a lavrar rmnérto de feno em terrenos de
sua proptiedadeno lugar. -ienomínado Fazenda' da Jangada, distrito de
rrteoadc do Paraopeba e Sarzédo, murúcípíos de -Brumadínb-, e Betim gs'tado de Minas Gerais, numa area de
quatrocentos e dez hectares setenta ~
quatro ares e vinte e nove centiares
(410,7429 ha) , delimitada por' um po!ligono irregular, qUe tem um vértice
'a quatrocentos e sessenta e cinco metros (465 m) , no rumo verdadeiro de
'trinta e dois graus e Quatorze minutos noroeste (32°14' NW)" do
Pico da, .Iangada e os lados' a
partir dêsse vértice, os segum tes comprimentos e rumos verdadeiras: setecentos e quinze metros
(7l5m) , trinta e Um graus quatorze
minutos noroeste (319 14' NW), cem
metros (l{lOm), oitenta e nove graus
noroeste (899 NW) ,mil e noventa e
seis- metros e noventa e três .centíme.,

tros (1.Q96,93m); três graus e vinte E'
quatro minutos nordeste r:.F'24'NE)·
mil duzentos e quarenta metros e cin":'
qüenta e oito centímetros (1.240,58
mj , setent-a e seis graus quarenta e
quatro minutos sudoeste (76944'SW);
cento e cinqüenta e sete metros e oí-.
tenta e sete oenttmetros (157,87m) .
dez graus cinqüenta e seis minutos
sudeste 00°56' SE); oitocentos e vinte e cinco metros e vinte e cinco centímetros (825,25m), vinte e quatro
graus vín!e e um minutos sudeste Ó:
(24<.'2l'SE): mil cento e setenta e
quatro metros e setenta centímetros
(l.174.70m), oitenta e Lmco graus
no-oeste (859 NE): oitocentos e cinqüenta e quatro metros f quarenta e
quatro centímetros
(854,44m)
três
graus e trinta minut-os sudoeste (3%0'
SW); dois mil trezentos e 'vinte e três
metros e três centímetros (2.32303
mj . oitenta e nove graus e quarenta
e dois minutos sudeste 188°42' SE);
dois mil duzentos e quarenta e cíncd
metros e oitenta e nove centãmetrcs
(2.245,89). quarenta e seis graus onze
minutos noroeste (46911' NW): setecentos ~ cinqüenta metros (750m)"
setenta e sete graus quarenta e quatro minutos noroeste (77°44,NW): setecentos e trinta e quatro metros 8
sessen ta centímetros (734 som) , doze
graus Quinze minutos nordeste (12?15'
NE). Esta autõrizacâc é outorgada
mediante às condicões constantes dos
artíaos 44, 47 e suas 3..1Í!1eô,s e 51, no
Códiao de' Mineracâo, além de outras

constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo únícc .

A

execucâo

da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decret-o nv 51.726. de' 19 de
fevereiro de 1963 e da F.esolucão número 3 de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Eilerg-ia Nuclear.
Art, ?o O concessionário da autcrtzacâo fira obrtgado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei.. os
tributos que forem devidos à, União,
ar> Estado e ao Muntctplo. em cumprimento do disposto' na Lei nc 4.425, de
8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionárto da
autorrzaçào nã-o cumprir qualquer das
obrigações que .lhe incumbem. a autorização de lavre será declarada. caduca o-u nula, na forma dos artigos
65 e 6.6 do Código de Mineração.
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Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de 8010 e
subsolo para fins de lavra, na rorma
do artigo 59 do Código de Mineração
Art. 59 A autoneaçã-, Uç lavra terá
por titulo êste decreto, que será transcrito no livro "O" do i\:f.!gistr.o das
Concessões de Lavra, da Jivü:ão de
Fomento da Produção Mineral do Mi-.
'nístérío das Minas e Energia ..
Art. 6° Rev-ogam-se as disposições
em contrárío.
Brasília, 17 de maio de 1968;
147Q 'da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Jose Costa Cavalcanti

DECRETO

N9 62.722 MAIO DE 1968

DE 17 DE

Autoriza a água Mineral Mécia Ltda.
a lavrar água mineral no mU~Licí'JJio
àe vaimnoe, no Estaào ce sao
Paulo.

o

Presidente da República, usando

&a atribuição que lhe contere o ar-

rogo 83,item II, da. Constitutçáo e
nos termos do Decreto-lei nc :::27, de
2,8 de fevereiro de 1967, alterado nele
Decreto-lei nc 318, de 14 de marco
de 1967 (Código de Míneração) ; decreta:
Art. Iv Fica autorizada a Agua Mtneral Mécía Ltda . a lavrar água mineral em terrenos, de sua propriedade
no rugar denominado Sitio Ri,). Pa~
raupava, distrito e munícípto de Valinhos, Estado de São Paulo, numa
área de sessenta ~ três ares e cinqüenta e cinco centíarcs \0,6355 naj .
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a trezentos e
trinta e três metros (333 m) , no -umo
verdadeiro de sessenta e. seis q'fa.ls· e
cinqüenta e dois minutos noroeste
(66((: 52' NE) do poste do quilômetro
trinta e quatro e duzentos e trmta e
sete metros (Km 34.237) da Com.tanhiaPaulista de Estradas de Per-o,
noj.trecho São Paulo - Campmas e
o:f lados a partir dêsse vért.íce, os segumtes comprimentos e rumos verdadeíros: cinco metros (ôm) sul (8);
cinqüenta metros (50 mj este (B:>;
sessenta e seis metros (66 m) , norte
lN); cem metros (100 m) oeste <w);
sessenta e um metros (61 mi , sul
(8); cinqüenta metros (50 mj este
(E). Esta autorfzaçâo é
outorgada
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mediante às condições constantes dos
arts. 44, 47 e suas anneas e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, nao expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ris 51.\ 126, de 19' de
vereíro .de 1963, e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965, da Comtssào
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2'? O 'concessionario da autorrzação fica Obrigado a -ecomer aos
corres públicos, na forma da Iet.. os
tributes que forem _devidos à Umâo,
ao Estado e 'ao' Município, em cumprimento do disposto na Lei nc 4,.125,
de 8 de .outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir, qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorizaçâo de lavra .serà declarada caduca ou nula, na forma aos arbígos
65 e 66 do Código de Míneraçao .
Art. 4Q As propriedades vtzlnoas
estão sujeitas as servidões .de solo e
subsolo para fins de lavra, na corroa
do art. 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A autorização de lavra terá
por titulo este decreto, que
"era
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Dívísão de
Fomento da Produção Mineral 6.0 Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
.
Brasília, 17 de maio de 1tl68;
1479 da Independência e ~O'? da
República.
'
A. COSTA E 8LVA
JOse Costa Cavalcanti.

DECRETO N9 62.723
MAIO DE 19<58

DE

17, DE

Transfere da Companhia Elétrica
Caiuá para Centrais Elétricas de
São Paulo S. A. a concessão para
distribuir energia elétrica no âístríto de ltororó
do Paranapanema,
municipio de
Píra/põzinno, Estado
de 'São Paulo e dá outras providências.

O Presidente da .República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 83, item II da Ccnstítuíção e nos
termos dos artigos 140 e 150 do Oó-

digo de Aguaa, combinados com o

artigo 59 do Decreto-lei nc 852, de 11
de novembro de 1938, decreta:
Art. 1Q Fica transferida para a
Centrais Elétricas 'de São Paulo Sociedade Anônima, a concessão para
distribuir energia elétrica no distrito
de Itororó do' paranapanema, município de pírapózínho, Estado de São

EXECUTIVO

Art. 7Q 1tste Decreto entrará em
vigor na data da SUa publicação :oevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1968;
147Q da Independência e 80Q da
República.
A.

COSTA E Sn.VA

José Costa cavalcanti

Paulo, de que era titular a Companhia Elétrica Caluá, em virtude do
Manifesto processado no S.A.747-:35
e do Decreto nv 4.170, de' 31 de maio
de 1939.

Art. 29 A concessionária fica abrigada a cumprir o disposto no Código

de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 39 A concessionária fica autorizada a estabelecer os sistemas de
transmissão e de distribuição constantes dos projetos aprovados.
§ 11" A concessionária concluirá as
obras nos prazos que foram fixados
no despacho de aprovação dos projetos, executando-as de acôrdo com
os' mesmos, com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
§ 21" A concessionária ficará sujeita
à multa diária de NCr$ 221,00 (duzentos e vinte e um cruzeiros novos)
pela inobservância dos prazos fixa";
dos, n, forma da legislação de energia elétrica em vigor e seus regulamentos.
§3 9 Os .prazos fixados poderão 381'
prorrogados por ato do Ministro das
Minas e Energia.
'
Art. 4Q A presente concessão vigerará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5Q Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que no
momento existirem em função dos
serviços
concedidos reverterão à
União.
Art. 6Q A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vlerem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a Que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo doe vigênciada concessão sob pena do seu silêncio ser interpretado como desistência
da renovação.

DECRETO NI? 62.724
DE 17 DE
MAIO DE 1968
Estabelece normas çeross de tarifaç ã c para as emprêsas
concessionárias de serviços públicos de energia
elétrica.
'

O Presidente da República, usando
da atríbuícão que lhe confere o artigo 83, item Il, da Constituição, e
- considerando que o Código de
Aguas (Decreto nv 24.643, de 10 de
julho de ,1934, em seu art. 180, estabelece que as tarifas dos serviços públicos concedidos de energia elétrica
sejam fixadas sob a forma de serViço pelo custo;
- considerando a necessidade de
reparti-lo de maneira que, a cada
grupo de' consumidores, seja atribuída a fração equivalente ao custo do
serviço que lhe fôr prestado;
- considerando que o citado C6--digo, em seu art. 162, imperativamente, determina que sejam estabelecidos preços a cobrar dos consumídores com diferentesfatôres de carga, decreta:
Art. 1" A fixação e a revisão das
tarifas dos serviços de energia elétrica a que se refere o Capitulo VJ;I,
Título IV, do Decreto nv- 41.019, de
26 de fevereiro de 1957, reger-se-âc
pelas normas gerais de
tarífaçâo
constantes dêste decreto.
CAPÍTULO I

Classificação Geral de Consumidores
e Respectivas condições de Ligação

Art. 29 Para fins de análise de
custo do serviço e fixação de tarifas,
as classes de consumidores de que
trata o art. 177, Capítulo VII, Título
IV, do Decreto nv 41.019, de 26 de
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fevereiro de 1'957, deverão ser grupadas da segumte forma:
1 Grupo A; consumidores ligados em tensão igualou superior a
2.300 volts;
2 - Grupo B; consumidores ligados em tensão inferior a 2.300 volts.
Art. 39 Se o concessionário dispuser de mais de uma tensão de fornecimento aos, consumidores do Grupo
A êste poderá ser dividido em subgrupos.
.Parágrafo único. Os subgrupos serão definidos nas portarias de fixação de tarifas, em função das características do sistema do concessíonário.
Art. 49 O concessionário terá>o direito de indicar os pontos, de seus
sistemas, nos quais têm
condições
técnicas de derivar os ramais de ligação para os consumidores do Grupo A.
AI't. 5Q Serão de responsabilidadé
dos consumidores do Grupo A as instalações necessárias ao abaixamento
da. tensão, transporte de energia e
proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.
Art. 69 A ligação de consumidores
do Grupo B poderá ser efetuada através de uma, duas ou três rases.
Art. 7Q Todos os consumidores deverão manter o fator de potência indutivo médio de suas Instalações o
mais próximo possível da unidade.
§ 1Q Se' o fator de potência indutivo
médio, das instalações dos consumidores, verificado pelo .concessíonárto,
através medição apropriada, em caráter transitório ou permanente, a
seu critério, fôr Inreríor a 85% (oitenta e cinco por cento), o total do
faturamento, resultante da aplicação
da respectiva tarifa, será multiplicado
por 0,85 e o produto dividido pelo
fator de potência indutivo médio realmente vertticado em cada medição,
§ 29 O disposto neste, artigo não
se, aplica ao suprimento, de energia
-élétrfca entre concessionários e a consumidores que possuam geração própria, quando os contratos respectivos
previrem cláusulas especiais que regulema matéria.
Art. 89 As portarias de fixação de
tarifas deverão definir o limite de
potência em disponibilidade, para ligação dos consumidores dos grupos,

ou subgrupos, se houver, a que se
refere o artigo 2Ç.
Paráerafo único. Os concessionários deverão apresentar à Fiscalização os estudos necessários às definições de que trata êace artigo.
Art. 9Ç OS concessionários de energia elétríc. deverão firmar contrato
de fornecimento com os consumidores do Grupo A.
CAPíTULO II

Estrutura Básica de Tarifas

Art. 10. Além dos elementos já
exigidos por dispositivos legais, o requerimento a ser
apresentado pelo
concessionário à Fiscalização,
para
fixação de tarif.as, deverá ser instruido com a análise do custo do serviço
e a sua discruntnaçâc entre os grupos e subgrupos se houver, de oonsumldores, definidos na forma dêste
decreto.
Art. 11. As tarifas a serem aplicadas aos consumidores do Grupo A
serão estruturadas sob forma bínômia, com uma componente de demanda de potênch. e outra de consumo
de energia.
§ 1Ç A demanda de potência, bem
como o consumo de energ-ia de cada
usuário dêsse grupo, deverão ser verificados, sempre por medição.
§ 2Q O concessionário terá o prazo
de 12 (doze) meses, a partir da data
da publicação do presente decreto,
para a colocação dos instrumentos
medidores necessários ao cumprimento do que determina' o § 1Ç , em tôdas
as instalações existentes dos seus consumidores do grupo de que trata êste
artigo.
§ ]9 O consumidor do Grupo A, cuja
potência contratada fôr igualOU inferior a uma vez e meia a, máxima
demanda de potência permitida para
a ligação de consumidores do Grupo
B, poderá optar por
mudança de
grupamento para efeito de medição
da 'energia consumida e aplicação da
tarifa' relativa à respectiva classe, se
houver, do Grupo B.
§ 49 As portarias de fixação de tarifas poderão estabelecer blocos nas
taxas de demanda de potência e con•
sumo de energia, aplicáveis aos consumidores do Grupo A, levando-se em
consideração o valor da carga' de-
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mandada e a sua distríbuíçâo, com
base em estudos a serem apresentados
pelo concessionário, à, Fiscalização.
Art. 12. A demanda de potência
faturável para os consumidores do
Grupo A será
maior dentre os valôres a seguir definidos:
1 9) a maior potência demandada,
verificada por medição, no intervalo
de 15 minutos durante o período de
faturamento ou 85% (oitenta e cinco
'por cento) da maior demanda verificada em qualquer dos 11 (onze)
meses' anteriores;
2 9) potência
posta à disposição,
pelo concessionário e constante de
contrato de fornecimento, respeitadas as condições nêle estabelecidas.
§ 19 Nos 'casos de suprimento entre
concessionários, a' demanda de potência faturável será regulada contratualmente.
§ 2° Os consumidores de que tratà
.êste artigo, que
instantâneamente
demandarem potências em níveis superiores ao maior valor acima definido deverão reduzir as referidas demandas instantâneas de potência a
valôres aceitáveis, a juízo da Fiscali-:
zaçâo, mediante a instalação de equipamentos apropriados, de acôrdo com
os têrmos do contrato de fornecimento.
Art. 13. As tarifas a serem apltcadas aOs consumidores do Grupo B
serão, inicialmente, calculadas sob a
forma binômta com uma componente
de demanda de potência e outra de
c-onsumo de energia e serão fix-adas,
após, conversão, para a forma monômia equivalente, admitindo-se o estabelecimento de blocos.
Art. 14. O custo do serviço do fornecimento .de energia elétrica deverá
ser repartido, entre as componentes
de demanda de potência e de consumo de energia de modo que cada
grupo ou subgrupo, se houver, de
consumidores, responda pela fração
que lhe couber.
§ 19 A componente de. demanda de
potência será responsável pelo aten-.
dimento das seguintes parcelas de
custo do serviço: .
- remuneração legal;
- qm.. ta de reversão ou de amortização se houver;
- quota de depreciação;
- saldo da conta de resultados a
compensar;

°
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- parcela relativa ao custo da demanda de potência adquirida;
~ diferenças referidas no art. 166,
parágrafos 3° e 49 do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de 1957.
§ 29 A componente .de consumo de
energia deverá atender a:
- despesas de exploração, exclusive
a parcela relativa ao custo de demanda de potência adquirida, atribuída à componente de demanda de
potência;
- impostos e taxas.
§ 39 Face às peculiaridades do mercado consumidor, e a critério do Departamento Nacional de águas . e
Energia - DNAE,
parte do custo
atribuído à componente de demanda
de potência poderá
ser transferida
para a componente de consumo de
energia.
Art. 15. O primeiro. estabelecímento ou revisão de tarifas dos concesstonár.os de serviços públicos de' ener-;
gia elétrica deverá ser precedido de
análise financeira a ser realizada pelo
DNAE. que, objetivando a prestação
do serviço adequado,
examinará. a
compatibilização dos
compromissos
financelroa assumidos .pelo concessionário com os dispositivos da legislação tarifária.
CAPÍTUL,:, In

Classificação Especial dé
Consumidores

Art. 16. Entende-se por eletrificação rural a prestação de serviços de
energia elétrica aos consumidores rurais individualizados ou integrantes
de Cooperativa de Eletrtfícação Rural, assim caracterizados:
a) localizarem-se em área rural, ou
seja, fora do perímetro urbano e su-"
burbano das sedes municipais e dos
aglomerados
populacionais de mais
de 2.500 habitantes, e
b)
dedicarem-se às atividades li~
gadas diretamente à exploração agropecuária, ou seja, o cultivo do solo
com culturas permanentes ou temporárias; criação, recriação, ou engorda
de gados, criação de pequenos animais, silvicultura ou reflorestamento
e a extração de produtos vegetais, ou,
c) dedicarem-se a quaisquer outras
atividades na área rural, desde que'
a potência posta à sua disposição não
ultrapasse de 45 kVA.
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Art. 17. Consideram-se consumidores sazonais aquêles que se utilizarem de matérrae-primas
díretamente advindas da agricultura ou da
pecuária. que, pelo seu perecimento,
pela impossibilidade de seu armazenamento, ou por outras causas devidamente justificadas, ,não puderem
eX8rcers'uas atividades
em ritmo
normal de produção, durante todo o
ano, conforme verificado na respectiva curva de carga.
Art. 18. Os consumidores sazonais
e rurais do Grupo A serão faturados
com base na demanda de potência e
no consumo' de energia efetivamente
registrados no mês de faturamento.

s' 1° Os consumidores ·rurais pertencentes ao Grupo A, cuja potência
contratada, fôr igualou inferior, ,à
máxima demanda de potência permitida para: ligação de consumidores
do Grupo B, poderão optar por mudança de grupamento para efeito de
medição da energia consumida e faturamento pela tarifa 'aplicável
à
classe residencial do Grupo B, com
desconto de 20% (vinte. por cento.
§ 2° Para, que .cooperatíva de eletrificação rural, pertencente ao Grupo A, tenha direi to ao tra tamen to
acima fixado, a potência posta à sua
disposição deverá ser, igualou inferior a 10 (dez) vêzes a potência máxima permitida para ligação dos consumidores do Grupo' B.
A.....rt, 19. Aos concessionários compete, 'a: responsabilidade, em -prínctpio, da perfeita definição das características dos consumidores para enquadrament-o dos mesmos, nos .artigus
17 e 18.
Art. 20 Aos fornecimentos de energia elétrica a podêres públicos, autarquias, sociedades de
ec-onomia
mista/ e empr-êsas de utilidade' pública, exclusivamente para fins de tração elétrica urbana e ferroviária.
aba-stecimento dágua, serviço de esgôto e de saneamento, aplícar-se-âo
as tarifas Que lhes ferem - pertcnentes., com uma redução a' ser fixada,
pala cada caso, pelo Departamento
Nacional de Aguas e Energia.
Art. 21. Ao aplicar as normas dêst- decreto em .cálculo de reajustamento. revisão ou fíxaçào de tarifas.
poderá 'o Départamenfovfcacíonalvde
Águas e Energia adaptar o resultado
M. condições do mercado servid-o pelo
concessionário ..
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Parágrafo único. A critério do Departamento Nacional de Aguas e
Energia e de acôrdo com o concessionário, poder-se-á estabelecer uma
diferenciaçã-o tarifária para os consumidores do Grupo B, residenciais,
não residenciais
e iluminação púbEca.
CAPÍTULO IV

Tarifas para Condições Especiais de
Fornecimento

Art. 22. Tendo em vista. as particularrdades dos sistemas . de' 'cada
concessionárro, poderá o Departamento Nacional de Agúase Energia estabelecer tarifas
especiais para Os
casos a seguir discriminados:
a)

fornecimentos

interruptíveis,

ortundcs de ocasional disponibilidade

de potência e OU de energia;
b) fornecimento em horas fora dos
penados de panca de carga;
. c) fornecimento por simples trans
porte e ou mtercâmbío de energia,
§ 19 O fornecimento de energia elétrica en:: horas fora dos 'períodos de
ponta de carga deverá subordinar-se
às seguintes condições gerais:
a) existência' comprovada de .excedentes comerciáveis de energia:
b) .reõucão da demanda de potência, no período de ponta do sistema,
a uni, valor compreendido entre Iímí-.
tes a serem fixados no contrato de
fornecimento.
§ 29 As tarifas' qUE! regularão o fornecimento de que trata o § te dêste
artigo serão 'determinadas em cada
caso em função de estudo econômico
a ser submetido
ao Departamento
Nacional de Aguas e Energia, acompanhado dos respectivos contratos de
fornecimento, não podendo ser feita
discrímmação, para cada concessionário entre consumidores nas mesmas .condições de utilização do serviço.
§ 3° Os fornecimentos de que trata
êste artigo serão regulados por contratos entre as nartes interessadas,
submetidos à aprovação do. Departamento Nacional de Águas e Energia,
ou nas' próprias portarias de fixação
de -tarffas .
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DEC~ETO

N.Q 62.725
MAIO DE 1968

DE 17 DE

Declara caduco o Decreto n/! 30.185,
de 2Q de novembro de 1951.
Art. 23. Será constituído um Grupo de Trabalho com a participação
dos Ministérios do Planejamento,
O Presidente da República, usando
Agricultura e Minas e Energia, para
da atribuição que lhe confere o arno prazo de 180 (cento e oitenta) dias
tigo 83, item lI, da Constituição e
apresentar proposta visando regulanos . têrmos do jjeoreto-leí n.c 227.
mentar a aplicação dos incentivos
de 28 de fevereiro de 1967 (Código
tarifários ao. desenvolvimento da ele; de Mineração) e tendo em vista o
trificação rural.
que consta dos autos do
processo
DNPM 81-48, do Departamento NaArt. 24. A aplicação dos reajustacional da Produção Mineral, do Mí-.
mentos referidos no art. 176. do Denistério das Minas e Energia, decreto no 41.019, de 26 de fevereiro de
creta:
'
1957, deverá ser feita em conformidade com as normas gerais de tariArtigo único. Fica declarado ~a
fação estabelecidas no presente Deduco o decreto número trinta mil
creto e de acôrdo com os critérios
cento e oitenta e cinco (30.185) de
utilizados para -determínaçâo da tavinte (20) de novembro de mil norifa básica.
vecentos e cinqüenta e um (1951),
que concedeu a Fazenda .Aparecida
Art. 25. Os casos omissos, e as dúS. A., autorização para lavrar 8,gU2,
vidas que forem suscitadas na aplicamineral
numa área de 1,131Q na
ção dêste Decreto, serão resolvidos
situada no distrito de Ooznendador
pelo Departamento Nacional de Aguas
Venâncio,
município de Itaperuna
e Energia.
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 26. O Departamento Nacional
de Aguas e Energia, dentro de 30
Brasília, 17 de, maio de 1968;
(trinta) dias, a partir da publica14~9
da Independência e 809 da
ção do presente Decreto, deverá emiRepública.
tir POrtaria, regulamentando o proA. COSTA E SILVA
cesso de cálculo de tarifas, de acôrdo
com as normas gerais ora fixadas.
José Costa Cavalcanti
Art. 27. Enquanto não forem expedidas portarias e calculados adicionais, com base neste decreto, vigorarão os adicionais e as portarias
DECRETO N.\I 62.726
DEL 17 DE
de tarifas
estabelecidos e baixados
MAIO DE 1968
de conformidade com a regulamentação anterior.
Declaro caduco o Decreto
número
Art. 28. Ressalvado o disposto no
9.122, de 25' de março de 1942.
artigo precedente, êste Decreto -entra
em vigor na data de sua publicação,
O Presidente da República, usando
ficando revogados os Decretos números 59.414, de 25 de outubro de 1966; da atribuição que lhe confere o ar-.
tigo 83, item n, da Constituição, nos
60.680, de 4 de maio de 1967; 61.137,
de 7 de _agôsto de 1967; e as Porta- têrmos do Decreto-lei TI.o 227, de 28
de fevereiro de 1967, alterado pelo
rias ncs 82, de .27 de abril de 1967
de n.v 318 de 14 de março de 1967
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia; 566 _(Código' de Mineração) e. tendo em
vista o que consta do processo
de 3 de julho de 1967 e 762: de 28
DNPM-2.335-4Q,
do Departamento
de setembro de 1967, do Ministro das.
Nacional
da Produção Mineral
do
Minas e Energia e demaís -dísposíMinistério das Minas e Energia, deções em contrário.
creta:
Brasília, 17 de maio de 1968;
Artigo único. E' declarado caduco
1479 da Independência e 809. da
República'.
o decreto .n.s 9.122, de 25' de' março
de 1942, que
autorizou o cidadão
A. COSTA E SILVA
brasileiro José Rodrigues Campos a
lavrar jazida de mica e associados
José Costa Cavalcanti
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no município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 17 de maio de 19fiq;
14'1Q da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti
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de dezessete (1'0 de OUtubro de mü
novecentos e cinqüenta e um (951),
que passa a ter a seguinte redação:
! .ca autortzado o cidadão brasileiro
Antonio Navega 'I'rancho a lavrar
finto, em terrenos de sua propríede.de no rugar denomínado Campina

do veado, município de ItJ.-j:·eva, no
Estado 12 s ao Paulo, numa área de
vinte e cinco hectares e cinqüenta
DECREI'O N.9 62.727
DE 17 DE
ares \25,5~, i..~.) delímit t;i;.t por um
MAIO DE 1968
polígono il'lS~L·~.aI que tem um vérh r: a trezentos E; vinte e se,e 1"., 0<:1
Declara caduco o Decreto
número
(327m), no ~ umc magnético SEtenta
45.548, de 5 de março ce 19M',.
e ôois grau" sudeste (7?(l SV{ l do
centro da porta principal 0.(", Temo Presidente da República, usando pio Cristo Presbiteriano e os lados a
da atrfbuíção que lhe confere o arpartir dêste Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos
magnétícos:
tigo 83, item II, da Constituição I:}
nos têrmos do Decreto-lei n,v 227, de
quatrocentos e dois metros (402m),
28 de fevereiro de 1967 <Código de
quarenta e 'sete graus 3 trtnta miMineração). e tendo em vista o que
nutos sudoeste (4'1 0 30'SW); quiconsta dos autos do processo DNPM
nhentos e vinte e dois metros
(522m), setenta graus- e trinta mi4.438-56, do Departamento Nacional
nutos noroeste (7{JQ 30' NW); quada Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia, decreta:
trocentos .e setenta e cinco metros e
noventa centímetros (475,90m)., trinArtigo único. Fica declarado cata graus nordeste (309 NE);
quiduco o decreto número quarenta e ~ nhentos e noventa metros (59Qm,l •
cinco mil quinhentos e quarenta e
sessenta e quatro graus sudeste
oito (45.548) de cinco (5) de março
(640 SE). O" último lado da pongona,
de mil novecentos e cinqüenta e nove
é o alinhamento retilineo que une
(959), que concedeu ao cidadão braa extremidade do penúltimo
lado
sileiro Zacharias Debelían, autoraacima descrito, ao vértice de partida.
zaçâo para lavrar água mineral, no
município de São Gonçalo, Estado
Art. 2.9 A presente retificação de
do Rio de Janeiro.
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa. prevista pelo Código
Brasília, . 17 de maio de 1968;
de Mineração e será transcrito no
14'7Q da Independência e 80Q ôa
livro C das Concessões de Lavra, da
República.
Divisão de Fomento da
Produção
Mineral do Ministério das Minas e
A. COSTA E SILVA
Energia.
José Costa Cavalcanti
Art. 3.9 Revogam-se as disposições em contrário .
DEORETO N." 62.728
DE 17 DE
Brasília, 17 de maio de 1863;
MAIO DE 1968
14'79 da Independência e 80(1 da
República.
Retifica o artigo 1.Q do .tiecreto número 30.073, de 17 de outubro de
A. COSTA E SILVA
1951.

o Presidente da República, usando
da jrtrfbuíçâo que lhe confere o ar~igó' 83, item II, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 227, de
:w de fevereiro de 1967, alterado
pelo de -n.c 318, de 14 de março de
de1967, (Código de Mineração),
creta:
Art. 1.9 Fica retificado o artigo
primeiro (1) do
decreto numero
trinta .mil e setenta e três (30.073) ,

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62,729 MAIO DE 1968

DE

17

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação, os imóveis
que menciona, secessõrtos ao· Ministério do Exército.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tígo 83, incisoII, 'da Constituição,
decreta:
Art. F' São declarados ue utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acô;rdocom o art. 6°, combinado
com o art. 59, alinea "a", do DeCl"2to-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, os imóveis constituídos de terrenos e benfeitorias Iocalízados nas
Rua do 'Hospício nv 455 e rõua do
Ríachuelo nc 412, em,R~cife - PE.

Art. 2° Os imóveis a que se refere o artigo anterior destinam-se ao
Mmistérto do Exército.
Art. Sv.Pica 0, Ministério do Exér-

-cito autorizado a promover a desapropriação em aprêço, correndo as
respectivas despesas à conta dos tecursos daquele Ministério.
Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de maio de 1968;
14T? da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Aurélio de Lyr.a i'tuoaree

§ 19 A Vice-Presidência do Conselho' será exercida pelo Presidente d-o
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico.
29 Os representantes do Ministério da Fazenda e do Ministério do
Planejamento
e Coordenação-Geral
serão designados por ato dos respecti vos Ministros, .enquanto os das, indústrfas de mineração de ferro, de
carvão e da siderurgia privada serão
designados por ato de
Ministro da
Indústria e, do Comércio."
"Art. 49 As emprêsas siderúrgicas,
em cujo capital o
Govêrno tenha
participação majoritária,
àâterarâo
seus estatutos de forma que 0S seus
Conselhos Consultivos passem a ser
integrados por membros ou .assessô-,
res do Conselho Consultivo da Indústna Siderúrgica, mediante indicação do seu presidente, bem: como pelo
presidente da respectdve emprêsa'".
Art. 2 9 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, -revogadas as disposições em contrário.

*

Brasília, 17 de maio de 1968;
da Independência e 80 9 da
República.
1479

A.
DECRETO N9' 62.730 ...,... DE 17 DE
MAIO DE 1968
Altera o Decreto' n9' 62.403, de 14 de
março de 1966, que criou o Conselho Consultivo da Indústria Siâerúgica(CONSIDER) ,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição, decreta:
Ar t.. 10 Ficam alterados os ar 'dgos
segundo e quarto do Decreto número
62.403, de 14 de março' de 1968, que
criou o Conselho Consultivo d.,
,
dústria Siderúrgica
'(CONSIDER),
que passam a ter a seguinte redação:

"Art. 29 O Conselho Consultivo da
Indústria Siderúrgica, s-rá integrado
pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, que o pr esidi.à,
pelos Presidentes do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico '; do
Banco do Brasil S. A.' e por r epresentantes do Ministério da Fazenda,
do
Ministério do
Planejamento e
Coordenação-Geral e das indústrias
de mlneraçâoyde ferro, de carvão e
.da siderurgia privada.

COSTA E SILVA

Antõnio .Delfim Netto
Edmundo de Macedo Soares
Hélio Beltrão

D!p.CRETO N9 62.731.- DE 17 DE
MAIO DE' 1968
Declara de utilidade pública, para
jZ1tS de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rooaçem, ãrea de terreno em que
está situada uma pedreira, no municipio de Petrópolis, Estado do [lia
de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, tnoísc II da Constituição e .noe
têrmos do Decreto-lei nv 3.365, de' 21
de. mnho de. 1941, modificado pela
J.. ei ns 2,.786, de 21 de maio de 1956;
decreta:
,An. 1U Fica declarada de utilidade
publica, para fins de desapropriação
pero Departamento Nacional de, Estradas de Rodagem, a área tde cerreno' com 5.930,OOm2 (cinco mü no.vecentos e: trinta. metros. quadranosv ,
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aproximadamente, situada rio prazo
de terra nc 5.403, Qu~rteirão MediDa Sioonía, Munícípío de Petrópolis,
Estad ..., do Rio de Janeiro, à margem
da fl·dovia BR-135-RJ-k'm 46.
nas
estacas 208 -1- 4.65 à 213 -'I": 10, sendo
o donuníc útil pertencente a Antonio
'de Bá / Jorge Leite e o domtnío direto
a CId,. Imobiliária de Petrópolis, onde
esta situado uma pedreira necessàrfa
aos serviços de pavímentaçâo 'daquela
estrada.

.

Paragrafo único. A área 'em questao está configurada na. planta .numero 1-68.,...M-5, integrante do Proces-» n- 13.170-59 do 79 DRF.
Art. 2u A desapropriação a . que &e
retere o presente decreto, é oonsrderada de urgência para efeito do ur-.
tigc. 15' do Decreto-lei nc :L365, de
2J De junho de 1941.
(\,J:. 3~ "este decreto entrará em vi.,...
gÓl'na data .cte ' sua _publícacao, re-.
vogt-uas as: disposições em contrário.
.s-asnía, 17 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
R~Tl·tt.;.lica:
A.

COSTA E SILVA

Mario David Anàreazza

DECRETO

N9' 62.732
MAIO DE 1968

DE

ae

DE

AuteJ?iza a Companhia Catarímense âe
Cimenta Portland a lavrar calca-'
no, no município de Camboriu, Estado de 'Santa Catarina.
O, Presidente da República, usando .da .;atribuição'que lhe confere -o
artiglJ 83', item II, da Constnutçâc
e nos têrmos do Decreto-lei n- 227;
de 28 de fevereíro de- 1967 tCocügu
de çrmecacaoi , alterado pelo DecretoJeí. c" 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1'1 Fica autorizada a Cia. Catarínense de CimentoPortland a larvr~' caicarío em terrenos oe sua
propriedade', no lugar denominado
Macacos. distrito e munícipío de Cambc-tu, Estado de Santa Catarina, nu-na área de quatorze hectares trinta
aaes .e trinta' e um centiares (11,3031
har , delímítada por um .polígono irregular. que tem um vértice a seiscentos e noventa e nove metros oitenta e nove centímetros (699',89 m) ,
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no -rurnc verdadeiro de quarenta e
oito graus dezoito minutos noroeste
(48918'NW), do canto noroeste :'NWJ
dá i~TPja da Vila Nova' da Conceíçao
e O~ lados a partir dêsse vér cice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadciros: oitenta. e sete metros \~W
'TI)
nor-te '(N);' doze metros etnqüenta centímetros (12,50 m) , leste (E>.
cinqüenta e nove 'metros (59 rru , norte (N l '; nove metros (9 m) , Iesre U~J :
noventa é seís metros e cínquenta
centtmetros (96,50 .111), 'norte (N); duzentos. e oitenta e cinco' metros (285
mj neste (W); quarenta e dois metros .(42 mj , norte (N); trezentos f'
aezotto metros l318 rrn , oeste (W/;
duzentos 'e quarenta -metros C140 m) ,
sul .(8); trezentos e dezoito 'metros
nUl m) leste (E); quarenta ~ qua
tI'O 'metros cínquenta centímetros
144,50 m), sul ($);. duzentos sessenta
e três metros, cinqüenta CenlJlN-::1XOf>
(2t;3.50:!'~1), leste '(E). Esta autcríza-.
çaú· é outorgada mediante as condições, constantes. .dos artigos 44.47,·e
suas anneas e 51, do Código de Mineracao, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
meru'tonadoa neste" decreto.
Paraerato único. A execucào da
presente autortzaçào fica sujeito às
esttpuraçôes do Regulamente aprova..
do pPJ(': Decreto 'n 9 5L 726, de 19 de
teveroiro de 1963 e da Resolução nc
d.ríe 30 de abril de 1965, -da Corrussâo
Nacional. de Energia Nuclear.
Art; 2'" O concessionário aa autorização ríca Obrigado a: recolher aos
cotreu públicos, na forma da lei, os
tributos que terem devidos à Untâo,
ao Estado e a-o Munícípío, em oumprímento do disposto ria Lei nv 4.425,
de Í) de outubro de 1964.
A1:t 39 -Se o concessionário da a11to-iaaçao não cumprir qualquer das
ebrigal;õeS que lhe incumbem a autortzacàc de làvra será decíarana caauoa rou nula" na forma dos artigos
65 ~66 do. Código de Míneraçâq.
Art. 49· As propriedades vtzmhas
estav ~ujeitas às servidbes de. ~OLO
e subsolo para fins de lavra, na 101'ina de artigo 59 do Código de Míner açao ..
Art , 50? A . autorrzaçào de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de, Lavra, da Dívísao de
Fomento da Produção Mineral doMinísténo das Minas eEnergia.
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Art. 6? Revogam-se as disposições
em ccntrárío.
Brasília, 20 de maio
1479 da Independência
República.
A .. COSTA E

de 1968;
e 30° da

SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 62.733

DE·

20

DE

MAIO DE 1968

Autoriza Minérios Catarinense Limitada a lavrar fluorita no muaucuno
de pedras Grandes" Estado de santa Catarina.

o Presidente da' República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o
artigo' 83, ítem TI. da .oonstdtuíçãc e
nos têrmos do-Decreto-leí ne 227, de

EXECOOIVO

metros (220m) setenta e .sete graus
noroeste (77?NW); um mil qumhentos e, oítent.a metros' (1..580m) , treze
graus sudoeste', à margem esquerda
do rio Pedras Gra-ndes; dai para íusante, por extençâo .de um mil quatrocentos . e vinte metros (L420m),
dai, 'os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 11m.mil quinhentos
e dez, metros (1. 510m)· treze graus
nordeste (139N E ) ; quatrocentos e OItenta metros (480m) '; setenta f; sete
graus sudesce (77°SE>, até, ao ponto
de partida. Esta autorizaçaoé outorgada' mediante as condições constantes dos a.rtigos 44, 1:l7 e suas a-líneas 'e' 51, de.:. Código de Mineração,
além. de outras constantes do mesmo código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A 'exeoucao da
presente autorização fica sujeita às
estipulações ,ctll Regulamento aprovado pelo . Decreto' n» '51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3
de 30 de abri: de 1965, da Comissão
Nacional de Bnergfa.. Nuclear.

28 de fevereiro de 1967,a1teiado pelo Decreto-rei.' nv 318, de 14 de marArt. 29 O concesslonárío. da .autorízação 'fica obrigado a recolher
ço de 1967 (Código de Mineração).
aos cofres públicos. na forma da lei,
decreta:
os tributos que· forem devidos à
União, ao Estado e ao munícipio, em
Art. 19 Fica autorizada 'Mínérlcs
cumprimento do disposto na cer núCatarínense Limitada a lavrar fluortte, em terrenos de propriedade. de
mero 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Isaías Bonettr e outros. no dístrtto de
Art .. 39' Se o concesstonàrí., oa
Azambuja,
município
de
Pedras
autorização não cumprir- qualquer
Grandes, 00. Estado de Santa cezarrna, numa áreaide duzentos e quatro das obrfgacõee qUe lhe incumbem a
autorização de- lavra será. declarada
hectares noventa e, oito ares .~ oitenta e seis centiares
(204,98BShaJ. caduca ou nula, na forma dos artigos 65- e '66 cio Código de Mineraçâo ,
delimitada por um polígono mixtdlíneo que .tem um vértrce a um mil
Art.4Q As propriedades vizinhas
oitocentos f;: trinta metros (L830m),
estão sujeitas às servidões de ,50!o e
no rumo -verdadeiro de vinte e um
subsolo para fins de lavra, na torgraus e trinta minutos" noroeste
ma do artigo 59 do Código de Mine(21930'NW), da confluência dos rtos
ração.
Coruja e Pedras Grandes e, os lados
a partir -dêsse vértice, os seguintes
Art. 5° A autorização de lavra
comprtmemos e rumos verdadeíros:
terá par titulo êste Decreto, que seum mil e oitenta metros (l.080m,
rá transcrttu no livro Cde Registro
treze graus nordeste (139NE);· até a
das Concessões' de Lavra, da Divisão
margem direita _do rio Canela Grande Fomento da Produção Mineral do
de, daí pelA-margem do rio' Canela . Ministério d'us Minas e Energia ..
Grande, para montante, na extençâo de um mil quinhentos e oitenta
Art. 6° Revogam-se as dísposlçêes
metros (1. 58O-rn) dai, os seguintes
em contrário.
comprimen LO,:; e rumos "verdadeiros:
Brasília, 20 de maio de 1961f;
um mil e - oitenta metros
(I ..oaOrn)
1479 da Independência e 809 da
treze .graus sudoeste (l3°SW);
duRepública.
zentos .c vínte metros (220m) setenta e sete graus noroeste (77°NW) ;
A. COSTA E SILVÁ
duzentos' metros (200m), treze. graus
Jose Costa. Cavalcanti
noroeste (139NW); duzentos e' vinte
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DECRETO

NI? 62.734 MAIO DE 1968

DE

2{)

DE

Autoriza a Cia. de Cimento por tusna
Maringa a lavrar arnua no munz ....
cipio -de Ltapeoa, Estado de Sao
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrabuicâo que lhe confere o
artigo 83, i~em 11, da Constatuiçàc €
nos termos-do Decreto-Lei no 22'7, de
28 de fevereiro ei'e 1967, alterado pelo
Decreto-Lei nv ;jl8, de 14 de março
de 1967 (Código de Míneraçãor ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada cta . de
Cimento Pcrtland Maríngá a lavrar
aacna em terrenos de-sua propríeuade
no rugar denominado Fazenda Martngá, distrito e, munícípdo dé ltapeva,'
Estado ee São Paulo, numa área de
quarenta e quatro hectares e cínqüen-.
ta .e oito ares (44,58 ha) , delímatada
por um polígono .írregular. que tem um
vértice a, cento e cinqüenta e nove
metros e oitenta e quatro centímetros
(159,84 m) , no rumo verdadeiro de
setenta graus' dezenove minutos SU'1Geste'{70Q 19' SW), da confluência (lo
córrego da Maquina e o Rio' 'I'aquart
e os lados a partir désse vértice, os
segumtes comprimentos e rumos %;padeiros: cento e .cínqüenta e quatro
metros e nove centímetros (154,09 m i
sul <S); quinze metros (15 mj , este
(E); quarenta e nove metros e trinta
e dois centímetros (49,32 m) , sul <Sj;
vinte metros (20 mr. este (E); -ses.senta e cinco metros e setenta e seis
centímetros (65,76 m) , sul :(S); vínte
metros (20 m) , este (E); sessenta e
cinco metros e . setenta, e seis cenumetros (65,76- m) , sul' (8); vinte metros (20 m) , este (E) ; sessenta e CI.'10:;0
metros e setenta e seis, centímetros
(6b,76 m) , sul (S); quarenta metros
(40 m) , este (E); cento e trinta e um
metros e cinqüenta e dois, centímercos
(131,52 m) , sul (S); setenta metros
(70 rru, este (E); duzentos etrl'1ta.
metros e dezesseis centímetros (230,16
.metros) ,SUl (S); cinqüenta e sets
me!f<J& e noventa e 'um centímetros
(56,91 m) , este (E); cinqüenta metros
(5{) m) ,_ sul (8'); cinqüenta e seis ruetros e noventa e um centímetros (S6,SI
metros), este (E); cinqüenta metros
(50 m) , sul (8); cinqüenta e- seis
metros e noventa e um centímett os
(56,91· m) , este (E); cinqüenta mesros
(50 m) , sul (S); .cínqüenta. e seis metros e noventa e um centímetros (5691

163

metros, este (E); cinqüenta metros
(50 mj ,sul (8)-; cinqüenta e-seis metros e noventa e um centímetros ,5ci.!U
metros) , este (E); cinqüenta metros
(50 m) , sul (S); cinqüenta e seis me----:
tros e noventa e um centímetros ',5ô.91
metros), este (E) ; cinqüenta metro-s
(50 m) , SUl (8); cinqüenta e seis metros e noventa e um centímetros (;'jtj,91
metros), este (E)-; cinqüenta metros
(50 m) , sul. (S); cinqüenta e seis metros e noventa e um. centímetros ',5'3,91
metros), este, (E)'; cinqüenta metros
(50 m) , sul (S); -cínqüenta e seis metros e noventa e um centímetros (50,91
metrosr , este (E); cinqüenta me-ros
(50 m) , sul (S); cinqüenta e. seis rne:tros e noventa e um centímetros (5ô 91
metrcs) , este (E); cinqüenta metros
(50 m) , sul (S); - Cinqüenta e seis metros e noventa e umcentímetros (56,91
metros), 'este (E); cínqüentavmet.zos
(50 m) ,sul (8) cinqüenta e seis metros e noventa 'e um centímetros
(56,91 m) , este (E); cinqüenta metros
(50 m), sul (S); trinta metros (30 m) ,
este (E); trinta e seis metros (36 m) ,
norte (N); quarenta e cinco .metrus e
aezoito centímetros (45,18'- mj , este
(E); cinqüenta metros (50 m) , nozte
(N); quarenta e cinco metros -e dezoíto centímetros (45,18 m) , este (E);
cinqüenta metros (50 m) , norte (N):
quarenta e CInCO metros e dezoito 0entímetrcs (45,18 -m), este (E) ; cento e
dezesseís: metros e dez centímetros
(116,10 m) , norte (N); cinqüenta e
seis metros e noventa e um-centímctros (56,91 rn) , oeste (W);· cinqüenta
metros (50 m) , norte (N); cinqüenta
e seis metros e noventa e um centí ~
metros (56,91 m) , oeste (W); emqüenta metros (50 m) , .norte (N);
cinqüenta e seis metros: e noventa e
um centímetros (56,91, m) oeste (W);
cinqüenta metros (50 m) , norte (N);
cinqüenta e seis metros e noventa e
um centímetros (56,91- m) , oeste (W);
cinqüenta metros! (50 m) , norte(N) ;,
cinqüenta' e seis metros e noventa e
um centímetros (56,91 m)', oeste (W);
cinqüenta metros ·(50 m). norte (!·n;
cinqüenta e seis metros 'e noventa. e
um centímetros (56,91 m) , oeste. ~W) :
cinqüenta metros (50 m) , norte (N);
cinqüenta e seis metros e noventa e
um centímetros (56,91 m) , oeste (W):
cinqüenta metros (50 m) , norte (N);
cinqüenta e seis metros e noventa e
um centímetros (56,91 m) , oeste (W):
cinqüenta metros (50 in), norte IN);
cinqüenta e seis metros e noventa e
um centímetros (56,91 m) , oeste ('W) ~
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cinqüenta metros (50 fi), norte ~N):
quatrocentos e -sessenta metros \,460
metros). norte (N); cento e vinte :118tros rtze m) , oeste (W); sessenta metros (60 m),sul (8); cento e quarenta metros (140 m) , oeste \Wl:
vinte metros (20 m) , sul (8);- cento e
trinta metros (130 m) , oeste l W; ;
cento e trinta metros (130 m) , norte
(N) ; cento e quarenta, metros U4.0
metros) ,'este (E); quarenta -metrcs
(40 mj , norte (N); vinte metros (20
metros), oeste (W)-; vinte metros (20
metros), norte (N); vinte metros (20
metros), oeste (w>; trinta metros (30
metros), norte (N,),; vinte metros (20
metros), oeste <W); trinta metros (30,
metros), norte (N); vinte-metros (20
metros), oeste (W) ; quinze metros (15
metros), norte (N); vinte metros (20
metros) -, oeste (W); qutnze'<metrcs e
vinte e seis "centímetros (15.26 In),
norte, (N); cénto.e setenta- e 'um metros e vinte e nove centímetros (171,29
metros'> , oeste (W) . Esta-a.utortaacao
é.. outorgada' mediante' às cond.ções
constantes dos arts. 44, 47 e suas altneas e 51, do Código 'de" Mineração;
além de outras constantes do mesmo
Código. não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único . A execução da
presente autorização .rtca sujeita .às
estipulações do, Regulamentó aprovarlo
pelo Decreto nc 51:726, -de/19.àe .feveretro de 1963 e da Resolução, nv 3" de
?O de abril de 1963 da" Comissão Nacional de Energ1a Nuclear.
Art, 29 O concessíonerio da autorização fica obrigado -a recolher áos
co-fres, públicos, na forma da' lei,OS
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Munícípio, em cumpramento.do disposto na r.er nv 4.425, de
8 de outubro de 1964.
'
Art. .Sv .se o concessíonárío da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem .a rautorízaçâo de lavra' será declarada caduca ou nula, na forma dós .artígos 65
e 66 do Có~tgO .de 'Míneraçâo .
Are. 4\> As propriedades' viaínnas
estão sujeitas às 'servidões de solo" e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo ,59 do Códígq de Mineração.
Art.' 59 A autorização de lavra terá
por titulo' este Decreto, que será transcrito no livro C ce Registro das Concessões' de Lavra, da Divisão' de Fomenta da Produção Mineral do Mínístério das Minaae Energia.

EXECÚTIVO

Art. 69 Revogam-se as dísposiçoes
em contrário.
nrasüía, 20 de maio de 1968;
1479 da 'Independência e 80~~ da
Repúbllca~

A. COSTA

E

SIt.VA

José COsta cavalcanti

DECRETO N° 62.735 ' -

DE

20

DE

MAIO DE 1968

Altera o Regulamento da Diretoria
Geral, de Saúde do Biércuc, apTo-"
vadQpelo Decreto ng 45.406, de 12
de' teoereiro de. 1959.

o Presidente da República.rno uso
das atribuições' que lhe confere (\ artig-o 8~, inciso )1, da Constdtuícâo,
decreta:
Art:' 10 O artigo 69, do' Regulamento
da Diretoria Geral de Saúde: do Exérórto, aprovado pelo Decreto nv 45AC6,
de 12 de fevereiro de 1959, passa..a ter
u seguinte redação;
," Art. 6.° '0, Gabinete compreende:
1) Chefia;
,
..
2)' n Divisão (D..,.l) ----' Pessoal:
I) Pessoal Militar
11)' Pessoal civil'
3) 2\\ Divisão .(D,..2) - Expediente
e Serviços Auxiliares
- 4) 3\\ Divisão: (D-3) - Relações PÚblicas".
Art. 29 Os Capítulos VII, e VII:: do
refertdo Regulamento papam' a tere
gumte redação:
"CAPíTULO VII

Do Pessoal Civil

Art. 20. O 'pessoal civil da DGSE
o constante' da respectiva 'lotação,
aprovada por decreto.
Parágrafo úníco . Atendenôo já necessidade -do serviço, poderá ser admitido ou contratado pessoal temporário, na forma. da legislação em: vigor.
Art. 21. As funções de Auxiliar de
Gabinete' da 'Cheífa, de Encarregado
do Pessoal Civil e' Encarregado do
Protocolo Geral da' D/I de Encarregado do, Arquivo e de, Encarregado da
é
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Secretaria da D~3 e 'de Encarregado
do Expediente da FEB e de Coordenador de Documentação da D /3 serão
atribuídas a funcionários civis, obedecidas as dispostçôes do art. 101 do Decreto-lei n.c 200,' de 25 de fevereiro de
1967.
§ F' Compete ao Auxiliar de Gabí-.
nete da Chefia:
Atender às pessoas que desejam [:0-munícar-se com o respectivo Diretor,
encaminhando-as ou dando connecíLnento do assunto a tratar a seus su~
penares em exercício no Gabinete.
Datilografar Os expedientes redigidos
pelos respectivos superiores. Coordenar ou executar as tarefas de que fôr
encarregado. redigir onc.oe, cartas. e
outros expedientes, corri a-onenteoco
ue seus superiores.
§ 29 Compete ao Encarregado do
Pessoa! Civil:
Orientação e supervisão dos traba-.
lhos relacionados com os _funcionários
CiVIS lotados na Diretoria. Orientar
os funcionários em assuntos de seus
ínterõsses. Estudar e informar rodos
os processos a _êles relacionados, tais
como: aposentadoria,' hcenças grauttoações. salárros-famüía, carteira' de
ídent.dade, enquadramento, readantacão, etc.. nos têrmos da legislação vi':"':
gente (Estatuto dos Funcáonáreos -PÚbhcos e legislação complementarj .
Estudare informar processos retattvos a funcíonàrtos dos Hospitais .Mi-.
Iítares em tramítaçâc pela ,Diretoria.
Contrôre .elaboração e remessa à Divisão do Pessoal Civil dos Boletins de
Freqüência e Merecimento. Elaborar
notas para publicação no Boletim Interno" sõbre alterações de runoronarios, tais como: concessão de licenças,
férias, gratificações, apresentações,
designações de atribuições, freqüência,
certidões, diplomas, etc. aplicando a
Iegíslaçâo em vigor.
~ 39 Compete, ao Encarregado do
Protocolo Geral:
Orientação e supervisão dos trabalhos referentes aO Protocolo Geral,
responder pelas informações sôbre
processos: .triagem e cãstrtbuíçâo ,de
documentos ostensivos e reservadoa.às
diversas dependências das Diretoria
Geral, Diretoria Técnica, Díretoría Administrativa, Pôsto Médico do Minis-·
terío do Exército, Junta Central e
Junta Superíor . de Saúde. Expecír ve
remeter pelos C-orreios a documenta-r
çâo em tramitação pelos rerertdos ér.;
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gàos . Prestar Informações ao público,
bem como, diretamente, ao Chefe do
Gabinete.
§ 49· Compete ao _Encarregado do
Arquivo:
Orientação e supervisão dos trabalhos pertinentes ao ArqUlVO e responder pela documentação ali existente.
Efetuar buscas e prestar ínforme.ções
sobre os assuntos escecíftcos- ao Servico de Saúde do Exército, cem corno
sobre processos que tramitam no A:;:quívo OU que nêle estejam arquivados,
Extr-air e remeter certidões solicitadas.
Efetuar contagem de tempo-de 'serviço
para instrução de processos, grovidencrar a encadernaçâr, de coteçôea de
leis, ceguramentos, boletins e díàrtos
.of'ícíaís.

.

s5 9 Compete ao Encarregado da. Secretaria:
Contrôle "do.. cadastro radiológico oos
MédlCOS. Dentistas e Mariipuladcres
de Raio X, das, unidades que díspocm
de aparelhagem. Registro. D:ario no,':'
assuntos publicados em Boletim Interno. Registro de OfiCHJS, Encamrnhamento e Restf tuíções expedícos
pelo Gabmete . Contrôle nara nosienor
arquivamento. da matéria pubncaoa
Em Boletim Interno e da dccumentacâc 'recebida .. Contrôle para puste-rrcr arquivamento, dos Boletins do
Exército e Díàrtos Oficiais recebidos
pelo Protocolo "Geral.
§ 6° Compete ao Encarregado do
Expediente da FEB:
'.
Responder pelo acervo do SS ·'l"EB.
Prestar informações com relação aoS
ex-combatentes acidentados e tertdos
no Teatro de Operações da ttalía,
dando buscas nos richáríos e uvros
relativos às Seções -Hospítaíares Brasileira. anexas acs Hospitais NorteAmericanos. Fornecer cópias de documentos Sanitários àe'Origem, -tanuc
busca nos fíchàrtos. organízacíos pelos
Hospitais .Norue-Amerícanos, cujas fichas estão escritas em Inglês. Foruecer- certidões referentes aos ex-integrantes da FEB;
.
§ ':l9 Compete ao Coordenador de
Documentação:
Supervisionar e orientar na conrecção do Boletim' Interno. Redíg-r e
organizar a materra (divet-sc; assuntos) , J'vr tópIe,_',,~ytra confecção do
boletim, colígfda de notas, Diários
Oftc'aís despacnos e transcrição de
outros boletins. Provtdenc.ar a. puutí-
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cação de matéria de mtéreasé do 8e1'de> Saúda de Exérc-to Atender e

"<'~0

prestar

esclarecimentos

diretamente

ac Chefe do Oaoínete sôbr e
publicados €' <1,. publícar .

a..O;~UnT.()S

"cAPiTULO

Das Substituições

Art. 22. k; substituições temperárlas na DGSE obedecerão às 'seguintes

normas:

Chefe do Gabinete ou Seçâc pelo 011-

ctal ma.s antigo do Gabinete ou da
Seção. respeitadas, nas substàtuicões
normais, as condições privativas de

Quadro ou Serviço, nas substituições
eventuais, o oficial mais antigo do
gabinete ou. da seção responderá pelo
expedíénte , '

Parágrafo único. Igual cntcno scrs
adotado em relação .ao pessoal etvn,
desce que "obedecidas as prescrrcôes
dos artigos 72 e- 73 da Lei nv 1. 711,
de 28 de outubro de, 1952"~
Art. 39 Os artigos 21:e 22 'do Regulamento aprovado pelo Decreto número 45.406, de 12 de' fevereiro de
1959, passam a constituir os artigos
~:~ e 24, com a mesma 'redação, lntegrando O· Capítulo IX - DispWIÇÕf::S
Gerais.
Art. 49 f:steDecret{) entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposíções em contvárlo.

Brasüia. 20 de -maío de 1968: ::'4'1 9
da Independência e 8'0" da República.
COSTA E SILVA

Aurelio de Lyra Tavares

DECRETO N9 62.736
MAIO DE 1968,

do pelo Decreto n9 45.405, de 12 de
fevereiro de 1959, que passam a ter
a seguinte redação:
VII

Do Pessoal Civil

CAPiTULO VIII

A.

EXECU.TIVO

DE

20

DE

aa

Altera o Regulamento
Diretoria
Administrativa, 'lIa .xJiJre-toria~Geral
de S,aÚJde do Exército. aprovado pelo
Decreto ns 45.405, de 12 de fevereiro de 1959.

O Presidente da República, no uso
das .atrtouíçôas que lhe confere o ar.tigo 83, inciso rr, da Constituição,
decreta:
'
Art. 19 Ficam alterados ros Capítulos VII e VIII dó Regulamento da Diretoria Administrativa, da Diretoria
Geral de Saúde do Exército, aprova-

Art. 15. O pessoal civil' da Diretoria Administrativa é o constante da
respectiva lotação, aprovada por decreto.
Parágrafo único. Atendendo à necessidade do' serviço, poderá ser admitido ou contratado pessoal temporário, naforina da legislação vigente.
Art. 16. As funções de Coordenador de Dados Estatístdeos e de Encarregado de Expedição, serão atnbuidasa íuncíonártos civis, obedeci":
das as disposições 'do Art. 101 do Decreto-lei nv 200, de 25 de' fevereiro
de 1967.
§- 1Q Compete ao Coordenador de
Dados Estatísticos:
Receber, conferir e arquivar tôda a
documentação relativa a mapas oriundos das Organizações Militares,para
a elaboração de mapas estatísticos.
Estudar 'e interpretar os dados estatisticos que, interessam ao Serviço de
Saúda do Exército, elaborando tabelas e gráficos. Elaborar mapas nosológicos. Elaborar, anualmente, relatório sõbre dados estatísticos que permitam o estudo e análise mais acurados dos fenômenos ou dados estatístícos de maior interesse para o Serviço .de Saúde do Exército.
§ 29 Compete ao Encarregado da
Expedição:
Receber, conferir e fichar tôda a
documentação entrada e sai da na Direto ria Administrativa e respectivas
Divisões. Escriturar e manter em dia
o fichário sôbre tramitação de documentos. Distribuir a documentação
recebida, assim como providenciar a
expedição de 'documentos oriundos da
Diretoria e suas depandênoias, bem
como a restituição de documentos.
CAPiTULO VIII

Das subst,ituiçães

Art.. 17. As substituições temperaobedecerão ao principio
.híeràrquico da precedência militar,
respeitadas, nas substituições nor-

rias na DA

167

ATOS DO PODER ExECUTIVO

mais, as condições privativas de Quadro e Serviço; nas suhstdtuiçôes eventuais, o oficial mais antigo responderá peío expediente.
Parágrafo único. Igual critérío eerá
adotado em relação ao pessoal civil,
desde que obedecidas as .prescrtçôes
dos attígo$72e 73 da Lei"n9 1. 711,
de 28 de' outubro de 1952,"
Art. 29 Os artigos'16 e 17 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 45'.405, .de 12 de fevereiro de
J959, passam, a constituir os artigos
18e 19, Com a' mesma redação, integrando o Capítulo IX- Disposições.
Gerais.
Art. 3.9' àste Decreto entrará em vigcr na'4ata da, sua ,publicação, revogadas as dlsposíçôes em .contrário ,
Brasília, 20 de maio de- 1968;
1479 da Independência e 801? da

Repúbüca,

A. CÓSTA E SIL,VA
Aurelio de Lyra Tapares
DECRETO .Nv 62.737 MAIO' DE 1968

DE

20

DE

Altera o RegUlamento da Diretoria
Tecnica,da Diretoria Geral de,Sa·!Jr.de do Exército, oanooaaa pelo ue-,
ereto nC" 45.407 _de 12 -ãe fevereiro de

1959.

O Presidente da República, no uso
das atrfbuíções-que lhe confere o -artígo 83 inciso TI, da Constituição, decreta.
An. IvFtcam alterados os Caprttnos
VU ~ VIII do Regulamento da. Diretoria Técnica, da Diretoria, Geral. de
Sauoe 00' Exército, aprovado pelo Deereto nv 45.407, "de 12, de' fevereiro de
1959, que passam a ter a seguinte redação:
CAPÍTULO VII

Do pessoal' Civil
Art. 17. O pessoal civil da Diretoria Técnica da DGSE é o constante
da .respectíva lotação, aprovada por
decreto.
Parágrafo único. Atendendo a necessidade do serviço,poderáser admítido ou contratado, pessoal temporário,
TIa forma daTegíslaçâo vigente.

Art.. 18. As' funções de Coordena-

dor de Programas .das atívlcades dos

órgãos Subordinados e de Coordena.·
-torríe Processos e Pareceres Técnicos
serão atrrbutdas a 'funcionários civis,
obedecidas' as disposições do' Art. 101
dó Decreto-lei 'n1?20'Ü, de 25' de teveren-e de .1967.
§', 1I? 'Compete ao Coordenador 'de
Programas das Atividades dos órgãos
Subordinados:
O Contrôle de Relatórios: dos ór-gãos Subordinados (HCE, HCI, SMI,
IBE e PCE)'. Coordenação de dados
remetidos. ooncroíeoe tôdas as .ínformações pedidas ou solicitadas, pelos
órgãos Subordinados.~edaÇão epreparo da documentaçâo. a ser expedida. Contrôle. coordenação e distríbui-.
çào da documentação, relativa às atividades do órgão direta 01l. Indiretamente subordinado. Preparo, coorecçâo e racionalização
de mapas das
atividades dos órgãos diretamente subordinados. Receblmento táquígráfíco
de .despacho do Diretor-Geral, para
posterior "redação.
§ 29 Compete ao Coordenador ,de
Processos, e Pareceres Técnícça:

Supervisionar e coordenar a catalogaçào de pareceres e estudos técnicos.
Estudar 'e informar, processos de reforma por incapacidade nsice.. Pre~
parar expediente, versando eocrc amparo do .Estado, solicitado por ex-integfantetdo Exército, afim de ser
apreciado vela Diretoria "récníce.
prestar ímormações sôbre processos.
CAPiTULO

VIII

Das Substituições

Art. 19. -, As 'substituições temporárias da Diretoria Técnica obedecerão
ao principio "hierárquico da precedência' militar, respeitadas,' nas subscituí-.
çôes normais,' 'as condições prtvatívas
de Quadro ou Serviço; nas substttinçôes eventuaís, 'o ofíctal mais antigo
responderá ,pelo expediente;
Parágrafo 'únlco . Igual critério, scra
adotado' em relaçàc ao: pessoal civil,
deede que. obedecidas as prescríçôea
dos artigos 72' e 73 da: Lei' nv . L 711,
de 28 de outubro ,de19~,2,".
Art. 29 Os' artigos '18 e 19 do RaguIamentc . aprovado pelo, .Decreto. número 45.407, de ,12 "de vfevereíro .de
1959; 'passam acoIl.'3tituir; oscartagos
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20 e 21, com a mesma redação. integrando o Capítulo IX ~ Dispósiçóes

Gerais.
Art. Sv &te Decreto entrará em-vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasnía,
147'"

da

rcepú ouce.
A.

20- de maio·' de 1968;
Independência e 809 da

COSTA

E

SILVA

Aurelio de Lyra Tavares

DECRETO N9 62.,738
MAIO DE 1968

DE

2U

DE

AuiO!iza Lavras. Santo Amaro tnaa., a
lav~ar oraüa, no município ele Mogi
das Crueee, Estado' de São Paulo.

O Presidente' da República,' usando
da: attibuiçá.Q que. lhe confere o artigo 83~ item 'lI, da Constituição uoa

termos do Decreto-lei nv

~2'1,

de, fevereiro de 1967, alterado

'e

de :.UI
pelo

Decreto-Ieí nc 318, de 14 de março de
1967 (Código de Mineração), decreta:

Art. ,19 Fica 'autorizado 81 Lavras
Santo Amaro Ltda; a _lavrar argila,
em terrenos. de sua -propriedade _10
lugar denominado, Bairro _ Oaputera
distrito e munícípío de Mogi uas Cruzes. Estado de Sâo Paulo numa área
de" quinze hectares vinte'·'e seis ares
e cinqüenta e' dois centíares ..•.....
(15 2652 ha) , delimitada por um poligono mistilineo que tem um vértice
a quatrocentos e sessenta e seis' metros (466 mj ; no rumo veruadeíro de
sessenta e sete graus trinta minutos
sudoeste (679 30' SW), do marco quiIometrroo sessenta c cinco üxm 65)
da .estrada de rodagem Mogi {do' Cruzes -r- Capela do Ribeirão eos lados,
a partir dêsse vértice, '. os seguinte",
compnmentos. e' _rumos verdadeiros ~
cento e setenta e um metros e noventa centímetros (171,90 m) ttinua
e um graus, trinta e cinco mtnutós
noroeste (319 35" NW)· setenta é dois
metros (72 m) , cinqÜenta e' nove
gr~ LiS sudoeste (599 SW); noventa f:'
dOIS metros _(92 m) , oitenta \'", três
graus sudoeste (839' SW); cinqüenta.
e' oito metros' (58 .mx.. setenta
dois
graus trinta minutos noroeste ~72'?
30' N.WY; cento e oito metros '108m)
quarenta e'<sete graus trintavrnínucos

noroeste (479 30' NW); cento e trinta.
metros (130 m) , Cinqüenta e quatro
graus sudoeste (54Çl SW); quarenta e
oito metros (48 m) , cinqüenta e .seís
graus sudoeste (56Çl SW); vinte e oito
metros e trinta centímetros (~t:30m)
vinte e sete graus trinta e seis mtnutos sudoeste (279 36' SW); vinte
e dois metros e sessenta centímetros
(22JjO m) , trinta e quatro graus vinte
e. l1(IVe minutos sudoeste (34'? 2.9' svn :
cinqüenta e um metros e c.coüenta
cenumctros (51,50 m), trlnea e um
graus cinqüenta e sete minutos sudoeste (31Çl 57' SW); quatrocentos c
oitenta e nove metros e .dee centímetros (489,10 m) trinta gra.c, vinte
e quatro minutos sudeste (309 ~4' SE) :
o último lado da poligonal é . -J. margem' direita do ribeirão da ti:sU'·a e
cr-npreendída entre a 'extremídade
do penúltimo lado acima d~SC1~iW e o
vértice de partida. Esta autorfzaçâo
e outorgada mediante às condições
constantes dos arts ..44,47 e suas 'alíneas e 51, do Código 'de Míneracão,
além deoutr-asconstantes do mesmo. Código, não expressamente mencionadas, neste' Decreto.
Parágrafo único,
A execução da
presente 'autorização fica sujeita às
estipulações do, Regulamento aprovado pelo Decrete -nv 51.726, de 1.9 'de
fevereiro de 1963 e da Rescíuçâo no;. 3
de 30 de abr.iJ de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nurvear,
Art. 2Çl O concessionár!o .ía autorização fica obrigado 'a -ecolher aos
cofres públicos, na forma na lei, os
trtbutos que rocem devidos à União.
ao . Estado e ao Municinío em CUID-primentc do disposto na Lei n« 1.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Seo ooncessíonário de autonaacao não cumnrir qualquer das
obrfgacões Que lhe incumbem 1 P.1l~.(J_.
tízacâo de lavra será declarada cadu
ca ou nula, na "forma fos arts. 65 8
66 de Código, de Míneraçâo .
Art. 4Çl As propriedades .víaínhas
estão sujeitas' cs "servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma do art. 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A autorização de lavrr- terá
pOI titulo êste Decreto, que será
transcrito no Irvro C de Regístrovdas
Concessões de Lavrav-da Divisão de
Fomento da Produção Mineral co Ministério das Minas e .Iânergta..
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Art. 6Q Revogam-se as díspoeíções
em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1968;
147'" da Independêncià . e 80\' da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 -62.739 -

DE 20 DE

MAIO DE 1968

Altera o Decreto n Q $2.068, de 5" de
janeiro de 1968 .

O Pre-sidente da República, usando
da atríbutçâo que lhe confere (1 ar tigc
83 item II, da Constituição ~- tendo
em vista o disposto no. .:l.rtigo 24 do
Decreto-lei número '257, de 28 de tevereino de ·1967, decreta:
Art. to Fica acrescentado ao artigo 19 do Lr-creto númerooía.üêg, de
5 de janeiro de 1968, c segulnté:

"Parágrafo' único. . As despesas
decorrentes- dêste artigo correrão
a conta da dotação própria da
Comissão Executiva do Sal
(CES) " •
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em vista o' que consta do Processo
.nÇJ" 294.121-56, da Secretarta 'ue Es.,

taco dos Negócios da Pazenca, decreta:
Art. 19 Pica excluído da relação
nominal constante, da 'I'abela anexa
ao Decreto nv 36.291, de 5 .íe outubro
de 1954; o nome de Hélio Pontes de
Almeida, Fotógrafo. referência 25 da
Parte Suplementar, da Tabela única
de Extranumerário Mensalista -do Ministérío da Fazenda.
Art, 29 ·Fica extinta a, respectiva
função de Fotógrafo .referêncía 25,
da Parte Suplementar da T ..u,ela única uc Extranumerário Mensalista do
Ministério da Fazenda.
Parágrafo único, A retificação de
que trata êste artigo prevalecerá a
partir da data da vigência do Decreto número 36.291. de 5 de outubro
de 1954.

Art. 39 sste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçac, r evcaaõa, as disposições em contrario.
Brasília, 20 de maio de' '19f:i8-;
147 9 da Independência e 80 9 da
República.
'
A. COSTA

E SILVA

Antônio Delfim Netto

Art. 29 Ficam' suprimidas, do
Anexo ao Decreto nc 62; 068, .de 1968,
as funções gratificadas de Chefe do
Armoxartfado, símbolo 10.:.F. e de
'Chefe da. Portaria, símbolo 1-5-F, da
Seção 'de Admínietração da Comissão
Executiva do Sal.
Art. 39 sste Decreto entrará em
vigor na data da sua 'publtcaçao, ~'e
\"C. s,das as disposições em contrt.rto .
Brasília, 20 de maio' de 1968;
147'" ,da Independência e 80° da
República.
A. COSTA

E SILVA

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO N9 62.740 -

DE 20 DE

MAIO -DE-196?

Retifica o Decreto -ns 36.291, ':te
5 de outubro de, 1954 .

o Presidente 'da' Repúblíóá, .usando
daatríbuição que lhe confere o artigo
83, item H; daConstituição"e tende

DECRETO N9 62 ),741

DE 20 DE

MAIO DE 1968

Declara de utilidade
públ,ica, para
fins de desapropriação, pelo Departamento Nacional ae Obras de Saneamento ....:-. D.N.O.S., as áreas de
terras que. menciona'.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo' 83, item H,'combinado com o
artigo 150, ~ 22, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei 8.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela
Lei. 2.786, de 21 de maio: de 1956, decreta:
Arl; 1Q Fica declarada de utilidade
públíca, para fins de desapropriação
pele
Departamento Nacional de:
.Obras de Saneamento ---.,. DNOS, área
de terras em Vila
Matutas venio,
Município -de Canoas, Estado do Rio
Grande "do 'Sul, correspondente a
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uma faixa de 25 (vinte e cinco) metros dt-: largura com 764,56 metros tsetecentos e sessenta ,e' quatro metros
e cinqüenta 'e seis centímetros)
de
comprimento; assim caracterâzadopartindo de um ponto situado no alinnamento Oeste' da rua Guilherme
Scnen, ponto êste divisa entre' a- gfe-

.ba de prop~'iedade de Roberto Chaves
Pleck e a Empresa' Territorial Sào .

Carlos. Dêste ponto pelo alinhamento oeste da rua' Guilherme Schell na
direção aproximadamente
Nordeste
numa extensão de 2 (dois) metros'.

Dêste ponto rumo
Noroeste- numa
extensão de 85 (oitenta e cinco) metros: dêste ponto rumo Oeste numa
paralela distante 25 (vinte e cinco)

metros da, divisa de Roberto' Chaves
Fleck e Empresa Terrttoníat São Carlos numa extensão de- 587 (quinhentos E .citenta e sete) metros. Deste
ponte,' uma curva para a .esquerda
com raio de 93,28 (noventa e três me-.
troe. e vinte e oito' centímetroaj num
comprimento de 51,28 (cinqüenta e
um metros e- vinte . e oito centímetros). Dêste ponto, uma curva para
a direita com raio de 80 (oitenta)
metros num
comprimento .ee '43,98
(quarenta e três metros e noventa .e
oito centímetros).
Dêste ponto' encontrando a divisa entre os terrenos
de R-oberto 'Chaves Fleck e Emprêsa
Territorial São' Carlos, situado a ..
764,.5-6 (setecentos e' sessenta e quatro
metros e cinqüenta e seis centímetros) a. Oeste do ponto de partida,
c~mforme planta
'anexa, cuja cópia
fíca deposítada .no
Arquivo Técnico
do D.N.O.S ..
Art.2Çl A -desapropriaçâo objeto dêste Decreto destina-se à conclusão do
"Dique de Proteção", e "Valas Coleto-

ras" contra inundações, causadas pelo Rio dos Sinos, na Vila Mathias
Velho, Município de Canoas, Estado
do Ríc Grande do Sul.
~rt 3Ç A desapropriação a que se
retere o presente Decreto é consíderada de urgência para o 'efeito do
artágc 15 do Decreto-Ieí 3.365, de 21
de junho de 1941.
Art. 4 9 nste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contràrio.
Brasília,
20 de maio
1479 da Independência
República.
.
A.

de
1968;
e 809 da

COSTA E SILVA;'

Antônio Fnustinc Porto Sobrinho

DECRETO NÇ 62.742 MAIO DE 1968

DE.

21

DE

Declará de. utilidade. pública
a
"Custódia do Santíssimo Nome ,de
Jesus
do Brasil", com sede
em
Anápolis, Estado. de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição 'que lhe contere o artigo 83, . item lI, da Constituição e
atendendo ao que consta do processo
M.J. 65.050, de 1967, decreta:
Artigo único. E declarada de utilidade publica, .nos têrmos do .artígo ·19
da' Lei 91, de' 28 de agôato de 1935,
combmado com o artigo 19 do Regulamento. aprovado pelo Decreto .....'.
nv 5ü.517, de 2 de maio de 1961, a
Custódia 'do Santíssímc-Nome de Jesus do Brasil com sede em Anápolis,
Estado de Goiás.
Brasüía, 21· de maio de 1968;
147Ç ' . da Independência e, 80Q da
República.
A. COSTA ,E SILVA

Hélio Antôni9 -Scarabõtoío:

DECRETO N9 62.743
MAIO DE 1968

DE

21

Retifica o Decreto 6L 110, de 28
JUlho de 1967.

DE

de

o Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o item
II do artigo 83 da Constitutçâc, decreta;
Art. 1Ç Fica retificado, na forma
abaixo, o Decreto 6L 110, de 28 de çulho de 1967, que dispôs sôore a ínclus~o,em outros órgãos da Admínlstraçác-Públíca Federal, do pessoal do
extinto Conselho Nacional de Economia.
No Anexo I, onde se ·lê:
IH - MINISTÉ:RIO DA FAZENDA
a)

'Procuradcría-Geral da Fazenda

Nacional·
Redator

.

,

....,-.EC~305.21-B

teta-se:
III

MINISTÉ:RIO DA FAZENDA

a) Procuradoria-Geral da Fazenda
Nactcnal
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Redator - EC~305.21-B
Art' 2 9 :i1:ste Decreto' en trará em vigor na data de sua pubíícação .
Brasüía , 21 de
maio de
1968;
147u da Independência e "809 da
Republíca,

A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto

DECRETO N° 62.744 MAIO DE 1968

DE

21

DE

Altera os artigos 10 e 16 do Decreto
n\J 58.550. de 30 de maio de 1966.

o

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe contere :o
artigo 83,' Item lI, da Constituição e
Considerando a necessidade de
atuarízar a, constítuíçac do Conselho
Consultivo de Mão-de-Obra e atríbuIr-Ihe oompetêncía condizente
com'
suas finalidades, face ao disposto no
artigo 79, e seusvparágrafoa ' da Lei
nc 4.923, de 23 de dezembro de ,1965,
decreta:
Art F' Os artigos 10 e 16 do Decreto 58.550, de 30 de maio de 1966, passam a vigorar com /1 seguln te reda-.
çãc:
"Art: 10. O Conselho Consultivo de
junto ao
Departamento Nacional de Mão-deObra (iDNMO) sob à presidência do
respectivo Diretor-Geral, e será constituído de:
.
1 - Dois técnicos em assuntos de
formação profissional, como representantee do Governo, recaindo a desíg-.
nação no Diretor do Ensino Industrtal do Ministério da Educação e
CUltura e no, responsaveí pelo Setor
de Educação do Ministério do" Planejamento e Coordenação GeraL
Il - Dois representantes das en.
tídades de formação de mão-de-obra
mantidas pelas categorias econômicas
.repjeáentadas pelos Diretores Nacíonáfs do SEN,AI e"SENAC;'
IH -- Dois representantes das categorías profissionais, escolhidos den-.
tre as listas tríplices organizadas pelas Confederações de Trabalhadores;
§ lÇ Os representantes titulares ací-.
ma terão suplentes previamente -deMão-de-Obra , funcionará

sígnados.

-,

,

17I

ExECUTIVO

§ 2° O Conselho Consultivo de Mãode-Obra terá 1 (um) Assessor e 2
(dois) Auxiliares."
4' Art.
16. Ao Conselho Consultivo
de Mâo-de-Obra compete, através' de
Plenário:
a). Estabelecer as diretrizes sôbre a
pclrtíca de emprêgo e de rormaçâq
profissional" a ser observ:ada em todo
o Pa~;
.
b) , Opinar sôbre os, planos ,e estudos governamentais de formação profissional;
.
c) Promover medidas para que 'se
desenvolva no Pais o acesso. profíssíoner, cultural e social de. mão-de-obra,
através de novas oportunidades
de
educação e.' qualificação -de trabalhadores:
â) Promover a coordenação das atividades de todos os órgãos de formação profissional existentes no
Pais;
.
e) _ Elaborar e aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único A Secretaria Gel;al d» Conselho Consultivo de: Mãode-Obra' compete elaborar os trabalhos recomendados pelo Plenário, preparar a correspondência oficial
do
conselho.
prestar-lhe
informações
quando solicitados, manter sob contrôle a sua documentação e providenciar a respeito da matéria a ser divulgada.
Árt. 29 :i1:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. '39 Revogam-se as disposições

em .contrár!o,

Brasília,
21 de
maio de
1968;
1470
da Independência e 809 da
Répüblica.
A. COSTA E Srr..VA
Toreo Dutra
Jarbas G. Passarinho
Hélio

seurao

DECRETO N9

sa.74'5

DE 21, JEi

MIHO DE 1.008

Declara
de
utilidade
púplica
o
"Aprendizado Agrícola Presidente
Dutra", com sede ,em Taquari, Estado do Rio Grande - do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o cti.·-
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tigo 83, item II, da Constituição' e
atendendo ao que consta do Processo
M.J." nv 63.090, de 1967,. decreta:
Artigo único. :É declarado de c-a-

lidade pública, nos termos do artigo
19 da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 dO~\I;";
g:.lJ8..,...~·dO

aprovado pelo Decreto

ú-

mero 50.517, de 2 de maio de .1961, o
"Aprendizado . Agricola
Presidente

Dutra", com sede em 'I'aquarí, Estado do Rio Grande do .Sul.
Brasília, 21 de maio de 19193'
1479
Independência e 809 'ia
República.
A . COSTA E SILVA
Hélio Antônio ecaracótoto

DECRETO N9 62.746
MAIO DE 1.968

DE

21

DE

Retifica o Decreto 62.241, de 8 ec
teoereiro de 1968, que reestruiura a
Universidade Federal da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o at-

tígo 83, item rt, da Constituição, !"'~
solve:
Art. 1o .Fíca retificado, na for.r;e
abaixo, o artigo 19 do Decreto 62.241,
de ,8 de fevereiro, de 1968, publlcaoo
no Diário OJicial do dia 13 do mesmo
mês e ano.
No item A) UNIDADES UNIV~R
SITARIAS

onde, se lê:
XIV náría

Escola de Medicina vetcn-

Leia-se:

XIV - -Escola de Medicina vcten-

nárta

xy . :. .-

Escola de Nutrição
Art. 2Q ~ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçâo .
Brasília, 21 de maio de 19(.jR~
147Q da Independência e 809. ia
República.
A .. COSTA E Sn.VA

Tarso Dutra

EXECUTIVO

DECRETO N9 62.747 -

DE 21--D'E

MAIO DE 191)8

lntmàuz «ne-cçces -no RegU[(i,1wnto
aprovado pelo lJeCreto n9 ~1.554, <te
1'7 de outubro àe 19'87, e dá outras
providêncws.
o Presidente da Repúnüca, no uso
das atribuições que lhe confere o artigrj 83', item II, da Oonstátuícâo, de-ereta:
Art. 19 O parágrafo único do artigo 22, o item III do artigo 62 e o
artigo 64 do Regulamento aprovado
1-*K Decreto número 61.554, de 17 de
outubro de 1967, passam:1 vigorar
coma seguinte redação:
"Art. 22. :..• .- ..•..., .............••

Parágrafo ú.~ico. Os' recolhimentos
aludidos nos Itens I e II deste artigo
serão efetuados mediante guia própria, aprovada p e 1 o FUNRUR-AL, e
apresentada aoe estabelecuneutos "oan-.
cáries integrantes 'da rede. arrecada-.
dora do INPS, que deveráo transferir as irr.portâncías recolíudas, mensalmente, para o Banco 10 Brasil S.
A. onde serão' creditadas um conta
.especíai, sob 0, titulo de," Funco de
Assístêncía e, Previdência do 'Trabalhador Rural", à ordem da Comissão
Diretora."
,
"Art. 62 ......................•....
UI - cobrança, de correçac monetárra, ressalvado o disposto no artigo
6-0. quanto às mensalidades do parcelamento pagas até 31 de dezembro
de 196-8."
"Art. 64. A multa a que se refere
o pa-rágrafo único do' artigo 23 será
exígtvel a contar de 1 de agôs\:oae
1968, salvo no caso do artigo 62. em
que a exigibilidade é ímadíata ;"
Arb," 2Q O prazo referido 1'10 artigo
62, item I, do meseno Regulamen tc,
fica reaberto até 30 de setembro de
1968.

Art; 39, :f:ste Decreto entrará em
VIgor na data de sua pubücacão, re-vogadas as disposições em ccntrárro.
Brasília, 21' de maio de, 19'613;
147"
da Independência e' 809 da
Repúblfca .

A. COSTA E SILVA
J ar bas G. passar~nho

ATOS

DECRETO N9 6'2..748 MAIO DE 1968

DO 'PODER

o

Presidente da República usanuo
da atrínuíçào 'que me contere o artigl 83, item 11, da Oonstrt.uíçào, e
de acõroo com o disposto no artigo
23 do Decreto-Ieí nv 421, de 11 de
maio de 1938, decreta:
Al'G. 1° Pica autorizado o funcionamenta dos Cursos de Lcenciatura a;';
19 ciclo em' Ciências.vem Estudos 1:::)0craís e em Letras, da Pacutcao- de
Pilosofía, Ciências e Letras de- Ijur,
no Estado do Rio Grande GG SuL
Art. 2'0 msto Decreto entrura . em
vigor na data de sua puolu-açâo.
Brasília, 21 de maio àe '.._9 68;
147te da Independência e 80(1 da
Repúhl iça .

A.

COSTA.E

DECRETO N9 62. 7~0 MAIO DE 1,9,88

tE 21 DE

Autoriza o funcionamento ae CUr;jOS
na FacUldade de FilOSOJla, C~encw.:::;
c Letras de I}W, .szc tlio Granae
do Sul.
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DE 21. ,1E

a cessão gratuita do terrena que menciona, situado no ~5
taüo da Guanabara.

Aiucrizà

o Pr,esidente' da .Repúbtica. user-c,o
da atribuição que lhe confere O ar..
tígo 83, item .Il., da ,Constituicâf) e
de acõrdocom os arts. 125 e 12'6 60
Decreto-lei n99, 7<60, de 5 de setembro de 1946, 'combinado com o )~
ereto-lei nv 178, de 16 de feveretro
de 1967, decreta:
Art. 19 Fica au torízada a cessão
gratuita ao Serviço de Assistência
Social Evangélico Guanabara, .... , .
(SA3E-GB)
de um terreno com a
área de 22.500 1112 .rvínte e dois J.n!.1
quinhentos metros quadrados),
tuado na Rua Indiana, sem-num-c-o,
no Cosme VelhO',-'Estado da. Guaiabara, d~ acôrdo com 03 elemen.oa
constantes do processo. protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o :1'J,"
mero 117.408, de 1967.

SILVA

DECRETO N9 62.749
.
MAIO DE 19ü8

.n-t. 2° .Desr.na-se o terreno a [j'13
refere o-artigo anterior
-onstrução de Hospital, creche, Departamenta de Educação com -tor de rebalhos pronsstonais e Abrigo para _<1.
velhice
desarm.a-ada, - tornando-se
nula a cessão, sem direito a ird"n>
zacâo. 'se "ror - dada ao-terreno" 'o
todo ou em parte, utilização díver-ia.
ou ainda, se .houver ínadimulemc-i-o
de cláusula do contrato, que deverá
ser lavrado em livro próprio do 521'viço do, Patrimônio da União,
'Art. 39 O terreno deverá ter sua
aplicaçã-o efetiva no prazo de em-o
anos, pena .de- caducidade da cessá -.
Art • 4° ::Ê:ste decreto entrará em ';.1._
gor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em con~rárío.
Brasília, 21 de maio de 19-B.ü;
147(1· da Independência e 80° da
República.
Sê

Tarso Dutra

DE

21

I)E

Declara' de utilidade pública a "Liga
àas Senhoras Catóticae de curitnso/', .ooni sede em Curitiba, Estaâo do Paraná.

o Presrden . . e da República, usando
da .atríbuiçào que lhe confere o,' ar.
ügo 83, item H, da Oonstituíçâo e
atend-endo ao que consta do Proc~3S0
M.J. 3.235, ·'de 1958, decreta:
Artigo único. Ê declarada de ua
Iídade pública, nos têrmos do 8,1'tígo 19 daLeí 9f" de 28 de agôso
de 1935, combinado' com o artigo do Regulamento aprovado .pelo D(',.
ereto nv 50.517, de -2 de maio «e
~sal, a -"Liga das Senhoras Cat.ontas de Curitiba", 'com sede em Ctu-ítíba, Estado-ido Paraná.

Brasília, 21 de maio de 19·fj'8;
da .ridependêncía e 809
a
República.
1479

A. COSTA E SILVA

Héiio Antônio Scarabôtolo

à

A. --.:'OSTA, E SILVA
Antonio Delfim Netto

DECRETO N9 6'2. 7M MAIO DE· 1968

DE

22

DE

Autoriza o funcionamento da Escola
de Ciências Médicas de voua Re.,
donda - RJ.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. ítem

174

ATOS

II do art;

DO PÓDER EXECUTIVO

83, da Constituição, de

acôrdo 'com o disposto no art. ·23 do
Decreto-lei nc 421, de 11 de maio de

1938, e tendo em vista o aue .consta
do Processo nv GFE 598-68, do Mi-

nistério da Educação e Cultura, decreta:
.
Art. 19. Fica autorizado o funcionamento da Escola 'de Ciências Médicas de Volta Redonda, mantida
pela Fundação Oswaldo. Aranha, ài-

tueda na referida cidade do Estado
do Rio de Janeiro"

Art. 29 ltste Decreto entra em
gor na data de sua publicação.

vi-

Brasília, 22 de maio de 196-8;
1479 da Independência, e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra
DECRETO NQ 62. 752 ~
MAIO DE 1968

DE'

22

DE

Declara de utilidade pública. o "ltietnuto (.''ristOVáo Colombo", com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 83, item lI,da Constituição e
atendendo ao" que consta do Processe
M. J. ,9.072, d:e' 1~66, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo ,:Ir,'
da Lei 91, de 28 de agõsto de 1.9,{.'5,
combinado com o artigo' 1Q'do Regalamento aprovado pelo Decreto 1.:t~
mero.50.517, de 2 de maio de 1961, h
"Instituto 9ristóvão Colombo", som
sede em São Paulo, .,Estado de ':1)
Paulo.
Brasília, 22 de maio de 19R'1
147Q da Independência e 80Q ia
República'.
A.

COSTA E SILVA

ueu« Antônio Scarabôtolo
DECRETO N9 62.753 MAIO DE 1968

DE

22

lJE'

Concede à sociedaae valmont rao ,
autorização para funcionar na Re,pública do Brasil.
G Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constdtuíçâo e nos

têr mos do Decreto-lei no 2.627,' de 26
de setembro de 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida à sceteoace
valmont Inc., corri sede na cidade de
New York, Estados Unidos da .,.mérica do Norte, autorização para Iunclonar na República do Brasil, pelo prazo de cinco (5) anos, com os atos
constitutrvos que apresentou e com O
capital des tínado às atividades da filial brasfleíra, fixado na importância,
de NCr$ 54.000,0-0 (cinqüenta e quatro mil cruzeiros novos). consoante
resolução adotada pela Díretorta, em
reunião realízadaa 17 de juino de,'
19'67, bem como declaração óo representante. legal, firmada a 30 de nO
vembro de 19ü7, mediante as clausulas que a êste acompanham, assinadae pelo Ministro de Estado da Indústria e do comércio, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, s')bre
o objeto da presente autorização.
parágrafo. único. Além dos mjet!vos enquadrados na linha de tabrtcacão e comércio de cosméticos, artigos
de toucador, material de mgíene do
lar e similares, quaisquer outras 'atividades" especificas, e que dependam de
autorização governamental, só poderão ser exercidas depois de obtida tal
.autorização, através dos órgãos competentes ,
Brasília, 22 de maio de 1968;
147~'
da Independência e 8i)9 da
República.
N

A. COSTA E SILVA'
Edmundo de Maceao SOares

DECRETO N9 62.754 -

DE 22 DE '

MAIO DE 1008

outorga concessão à Rádio' Emissora
de Educação Rural de Samiarém:
t.taa., para eetooeiecer uma estação de radiodifusão sonora na Cietade de senuuém, Estado do, Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar';'
tigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artlgo
SI?, item XV, Ietna "a" da mesma
Constituição e o' que consta. no .?J:"o~
cesso nv 51. 293-64 (Edital ne 27-ô5-),
do Oonselho. Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Fica outorgada concessão à
Rádio Ermssôra de EducaçãoRl1~'àl
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de Santarém Ltda., nós têrmoa ao
art. 28 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, para estabelecer, na
Cidade de Santarém, Estado ia Para,
sem' direito de exclusividade, .rma
estação de radiodifusão sonora de
onda - tropical:
Parágrafo único. O contrato 'decorrente desta concessão obedecera
as cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Secretário-Geral ao
Ministério das Comunicações - Presídente do CONTEL - - e deverá ser
assinado dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da p:t,;.
blícação dêste Decreto nó Diário 01,,cial,da União, sob pena de se -or
nar nulo, de pleno direito; o ato da
outorga.
,Art.' 29 Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1963;
da Independência e 809 da

1479

Repúbl'ca..

A. COSTA E. Srr.vs

Carlos F. de Simas

DECRETO N9 62.755

DE

22. DE

MAIO DE 19138

Revoga o Decreto número 5.3.831, de
25 de março' de 1964, e dá outras
providências.

O Presidente da República.. usando
da atribuição, que lhe' -conrerc 6 artigo 83, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica revogado
Decreto
nc 5~.831, de 25. de março de 19'64.
Art. 29 O Ministério do Trabalho
e Previdência Social" no prazo de 30
(trínta) dias, apresentará 1Jro:iéto de
regulamentação da aposentadoria especial de que trata o varb. aI da LeI
ne 3.807, de: 2,6 de agôsto de 1960:
,lt\rt. 39 Este Decreto entrara em
Vigor na data de sua 'pubnoaeão, revogadas cas disposições .em contrário.
Brasília,,22 de maio de' 1968;
147'" da Independência . e 809 da
República.

°

A.

COSTA

E SILVA'

Jarbas G. Passarinho

DECRETO, N9 62,756

. DE 22 DE

MAl{) DE 19'6,8

mmõe ,sóbre a cooraenação e nscanzação' das Agencias cte Cczoccçco,
eubmetenao-ae ao controle do Departámento Nacional' de Mão-eteObra, e dãoutras -prsnnaenctae

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o arngo 83, item n, da Conaíatuíçáo e
tendo, em vista o' que estabelece o
item VIII do artigo 49 da Leí número
4.589. de 11 de dezembro de 1964,
ccmbínado com o artigo 79, fi respectivo § F', .da Lei'n9 4.9'23, .de 23 de
dezembro de 1995" decreta:
Art. 19 Fica' ínetítuído, no Departamento Nacional de Mão-de-O b r 2(VNMO), do Ministério do Trabalho
e Previdência Social, o. cadastro geral
das agências de colocação, corri 0'.1
sem fins lucrativos, públicas e privadas.
Parágrafo único. Para os efeitos, do
presente decreto, agência remunerada
de colocação significa:
a) agência de colocação com nns
lucrativos, isto é, tóda sociedade, íns ,
títuíçào, escritório ou outra qualquer
crganízaçâo que sirva de' -Intermedíá-,
rio para procurar um .écnprõgo para
um trabalhador ou .um trabalhador
para um empregador. com (.' objetivo
de obter de um 'ou de outro um benefício material direto ou indireto:
b) agencia de colocação sem fins
lucrativos, isto é, todo serviço de colocação das socieda-des, instituições;'
agências ou outras organizações que;
sem- buscar um benefício material,
perceba do empregador ou cio trabalhador, pelos seus- serviços, somente
jóias, emolumentos ou oontrnnncões.
Art. 29 As agências remuneradas -de
colocação, com ou sem fins lucrativos
deverão obter Iíceriça de, tuncíonamente a ser concedida pelo D.N .M.O
e estarão sujeitas à físcalízaçâo daquele órgão.
Art. 39 Para as. agências remuneradas de colocação com fins lucratívos, 'a licença' a que alude o artigo
anterior deverá ser renovada. anualmente, sendo o prazo de inscrição
encerrado a cada dia 30 de abrrl ,
Parágrafo único. A renovação anual
da licença deixará de ser concedida
tão logo o- serviço .de emprego man-
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tid-o pelo D.N.M.O~, através das Delegacias Regíonàíg do Trabalho, esteja
Em condições de suprir, 'la Iocallua-

de, o pap-el das agências remuneracas
correspondentes aos mesmos ramos de

8,ti vidade .

Art. 49 As agências de colocação

estão obrigadas a apresentar ao ..
D.N.M.O .. as

info-~maçÕes que aquête
Departamento julgar necessar.as para
o exercício da' fiscalização e do contrôle dos serviços de colccaçã-, no

tigo 83, -item H, da oonsütu.oão, decreta:
.

Art.
mmal
de 29
rrgído,

1Q

Art.

'),9

É

ret.fícada a retacâo no-

apensa ao Decreto nv 52.421,

de agôsto de 19>63, ficando cord-e Ertca Jaubier..,}aTà Eríca
.Ianker, o nome da gsorevente-oatí-.
Iografo, AF-204. 7, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente, oo Mínts-.
térío das Relações Exteríorea. constente da mesma relaçào .

:E:ste Decreto entrara em vi-

País.

g-ol' na data de sua publicação, re-

Parágrafo único. As agénctas de
colocação que, nos prazos em cada
case fixados pelo D.N .M.,O.
não
apresentarem-os dados pedidos> prestsu-em falsas, informações 011 ainca
descumprrrcrn qualquer. dos artigos do
pi esente Decreto, estarão sujeitas a

troagíndo seus efeitos a 19 de julho
de 19'60.

suspensão de suas atívidadca .a GUtérto do Diretor-Geral 'do D ..N. M.O.
Art.59 Nenhuma agência de colocacâo pode colocar ou recrutar' trabalhadcres .no ,estrangelro sere a prévia autorízacão do D.N. M.O. e a
observância da' legislação vigente.

Art.. 5° Ó D.N.M;O. poderá; a
qualquer momento, fixar C\:; valôres
máximos ..a 'serem cobrado- pelas
.agências remuneradas de colocação
com fins rucrativcs. assim como as
das jóias. emolumentos e _ contribuiçóes máximos permitidos para, as
agencias remuneradas de colocação
serr. "fins lucrativos.
Art. 7° O D"N.M.O. expeun-á -ínsereções /ccrn. ptementarestpara a exe-

'cução do presente Decreto.

Art. 89 reste Decreto entrará . em
VIgor na data de sua pubhcacâo, re-

vogadas as díspceíçôes em contrário
Brasília. 22 de maio de 1968;
147'.1 da Independência ':l 80';' da
Izepúblíca .
A. COSTA' E SILVA
Jarbas G. Passarznho
DECRETO N9 62.757
MAIO DE

19'6,g

Art. 3° Revogam-se as üíspcstçôes'
em 'contrário,

Brasilia, 22 de maio d.~ 1968:
1<17\1 da Incependêncía e 809 da
República.
A. CàSTA E 'SILVA
J6ú de Magalhães Pnito

DECRETO N° 62.758 Mino. DE 1968

DE

22

DE

Dispõe sôbre a instituição da Funaa-;ção Unioersiâiuie Fe,deral de São
Paulo,

o Presidente da República, usando
da atribuição que .he .contere o artigo 83, item n, dá Constdtuíçâo, 'decreta:
Art. 1\1 E' autorizada a ínstdu ... i r;fJ.O
da Fundação Umver.sída-:e Federal de
São Paul-o, que terá p.J~' objetivo me,

talar progressivamente e manter, na

forma estabelecida neste decreto, a

Universidade "Federal. de Sao PauLO
(UFSP), criada pela Lei "nv 3.835,Je
13 de dezembro de t9üO

~art.

11).

Al:L 29 A fundação; com sede (;; foro

na cidade de São Carros, Estado de
São Paulo, gozará de autonomia uidá tíoa; financeira,a:(lm1Dlstra-tiv~... e
disciplinar, de acôrdo com a 'Lei núrnero.3;024 de 20 de dezembro de 19-61,

DE

22 Dt

Retifica a relaçâo' nominal do Decreto 'nú7JJ,ero 52.421, de J9 de ocós-.
to de 19·63,

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

é adquirirá personanda-re jurídica a

partir da inscrição de seu ato oons-.

títutlvo no registro civil das pessoas

jurídicas, do qual serão partes, ínte-.
grantes o estatuto eo Decreto que o
aprovar.
§ '19 O Presidente da República de;
sígnará o representante d'a União' nos
atos constitutivos 'daFUl1dação.

ATOS DO PODER

§ 29 Os atos referidos no parágrafo
anterior compreenderão
tombarnento, a avahaçàc e todos Os que se rejacíonarem com a mtegraçâo, mediante escritura pública,. 'no patrrmômo
da Fundação, sem ônus para esta, dos
bens e direitos enumeradas .no artigo
41 desta Lei.
Art. 39 São fins da Universidade
Federal de São Paulo a reahzaçâo. e
o desenvolvimento da educaçao 5Uperior e da pesquisa, e a divulgação
clentíttca, tecnológica, .cultural :e ar.,
tístdca,
§ 19 Na consecução de seus objetavos, a Universidade míntstrará todos
os cursos necessários, visando- à formação e ao aperfelcoamento mclusíve
em nível pós-graduado, dos recursos
humanos solicitados 0010 progresso da
sociedade brasileira.
§ 29 A Universidade se empenhara,
ainda, no estudo dos problemas re.acionados com o desenvoí vlmento eco,
nômico-socíai do Pais, na medida de
-suas possibilidades ou em colabora-.
çào com entidades públicas ou privadas.
'

°

Art. 4\l O patrlmôtuõ da Fundação
será constituído:
1 - dos' prédios necessários e de
uma gleba com a área mínima de 300
(trezentos) hectares, a serem doados'
pelo Município de são Carlos;
TI ~ dos bens ímóveís e móveis que
adquirir;
III - das -doaçôes e ajudas financeiras que lhe venham a ser feitas ou
concedidas, pela Umãó e por ent íoa;
des públicas ou partdcuíarea:
IV -:- das contríbuíções previstas 8!D
convênios j
V - de outras íncorno-acôes que resultem dos trabalhos realizados pela
Universidade.
§ 19 Os bens e direitos da Fundação serão utilizados ou aplicados exclusivamente na cone-ecoao de seus
objetivos, podendo, cara tal fim, ser
arsenaôos, com exceção dos meneio'nados no inciso 1 do artigo
,
§ 29 No caso de extinguir .se -I fi OTI.daçâo, seus bens e utreítos serão rncorporados ao pa.trímôrno da Uniao
restttuíndo-se ao Muntctjno de SáO
Carlos os que lhe tdverern SIdo' por êle
doados.

ExECUTIVO
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Art. 59 O orçamento próprio aa
instituição deverá ser executado
diante plano de apücacào, elaborado,
sob a forma de orçamento-programa,
para cada unidade, oelo Conselho UnI.
versitárío, sujeito à aprovacao do r.onselho de CUradores, de acôrdc COm o
§ 59 do art. 6 9 •

me-

Art. 69 A Fundação será adminístrada por um Conselho' de Curadores
constituído de seis memorcs e três

suplentes,escolhidos, uns € outros,
eu tre pessoas de ílíbaua repu tacão e
notória competência, devendo, renovar-se pelo têrço em cada dois anos.
§ 19 Os membros lo oonsejn. exer
cerâo mandato por 6 .se», anos, podendo ser reconduzidos Uma vez:
§ 2'9 Ao ser consütutco o prtmeiro
Conselho, por livre eseo.há do pres)dente da República, .tentrc de 30 ttruita) dias da data' da uubttcacà deste
decreto, um têrçc .re seus membros
terá mandato de apenas -tots e outro
têrço de quatro. anos, respectívamente.
§ 39 O, Conselho elegerá, entre OS
seus membros; o Presíden-e da Fun,

dação .
§ 4Ç A renovação do Oonselhc se
fará por Iívre escolha 'e nomeação do
Presidente da República.
§ 59 Ao Conselho caberá a jurisdição superior da Fund.a.ção, e em especial, 'a aprovação do orçamento, fi,
criação de novas unidades, Iaccuuades
ou cursos, a celebração .de quaisquer
ajustes e a admissão do pessoal docente e administrativo da Universl-

dade.

69 O Conselho elegerá livremente, ainda, o Reitor e 03 víoe-jtettores.
cujas funções executivas e 'dídáncas
serão definidas no estatuto da 'Jmverstdade, devendo a. escolha recair
ém pessoa com os requisitos previstos no ~t. 69 •
§ 79 O Conselho deverá' elaborar
dentro de 60 (sessenta) dias da posse,
o estatuto da Fundação f submetê ro
ao Conselho Federal de Educação, pa.
ra posterior aprovação do Poder fi xeê

cutdvo.
ê
89 O estatuto poderá ser modificado pela mesma forma. -prevfsta-uara

SUa· ejaboração.
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Art. 71{ O estatuto disporá' sôbre a
estruture universitária em geral e.
ainda, sôbra a competência dos órgãos
de direção, delíberacívcs e' consu.ü-

vos, assim da rjníverstôace, como dos
institutos básicos ou especializados e
faculdades.
§ 19 O estatuto, a que se refere o
artigo, observará as normas e princípios estaoeíecídos na Lei nv 4.024
de 20 de dezembro de 1961 e nos Decretos-Ieis múmeros 53, de 18 de no-

vembro de 1966, e 252, de 28 de fevereiro de 1967.e no presente decreto.

Art. 8Q A Universidade será constituída de Um ou mais "campus", sí,

tuados em cidades diferentes e integradas por institutos básicos de ensino e pesquisa, e por faculdades destinadas à formação profissional, cabendo:
I

-

aos institutos:

a) ministrar
ên~a.s. letras e

cursos básicos de 01..
artes;
b) "fornecer pesquisadores especralistas; e
c) realizar cursos de pós-graduação, estudos e pesquisas, nas respectivas especializações; e
II - às faculdades:
a) ministrar cursos de graduação.
para formação profissional e tecní;
ca:
"b)· realizar cursos de especializaçào e pós-graduação;
'C) realizar estudos e pesquisas nas
respectdvas' áreas de trabalho.
§ 19 O primeiro .1.ÚCiOO untversnário, com "campus" próprio, será instalado progressivamente no Município
de São Carlos, sede da Fundaçâc. e da
Universidade;
§ ·29 A Universidade será dirigida
por um Reitor e cada núcleo unrver-

sttárto por um vtce-nenor.

§ 39 Sempre que, em cada núcleo.

as instalações de uma unidade possam ser utilizadas por. diferentes aur80s, será vedada a dupncaçâo.
§ 4Q Não será. instalado nõvo curso,
instituto básico ou facuidaae em quer,
quer núcleo, antes de esgotada a capacidade de expansão dos já exrstenteso
§ 59 Integrará o prímen-o nucteo
universitário uma Facurdade de redu-

cação, que incluirá cbrígatõrtamcnte
curso de pôs-graduação, em acrrnnís,
traçâó escolar. e reauzará estudos e
pesquisas nesse, campo de a.ávicaces ,
Art. 91;1 Dos recursos .ionsígnaoos tno
Orçamento da trn.êo, para a Umver-.
sídade Federal de Sâo r-atuo, cturante os exercícios de 1958 a 1972, mclusrve a Fundação destinará 20%
(vinte por cento), no mínimo, a prc.,
jetos, construções e instalações 00
centro universitário úe São oanos.
Art. 10. A Fundação poderá mcor-

porar:
I -

como integradas, as tnstítuide ensino superior ou ce pesquisa, oficiais ou par.::;ieular{-s,. ClevÍdamerite reconhecidas, com sede, ou
não no Município de São Carlos. oes,
sendo seus bens e direitos mtegrai-.
mente ao patrímônío da Fundacáo
sem ônus para esta;
II - COmo agregadas, as lIl.SW,UÍções referidas no ínctsc anterior, oonservando sua autonomia aomímstra-.
trva e patrimonial e podendo ser, em
qualquer tempo, desagregadas.
çôes

$ 19 A incorporação de que Grata o
artigo dependerá sempre de resolu.,
ção do Conselho de Curadores e aprovação por decreto do Puder Executi-VO.

§ 2Q ' A incorporação se taxá pela filiação do estabelecimento ao núcleo
universitário da respectiva lOC9.1l0ade, e, quando se tratar de ínstituícac
integrada, esta deverá adaptar-se à
estrutura orgânica do núcleo que a
Incorporar .
§ 39 No caso de ser oficial o estabelecimento integrado, serão assegurados os direitos dos, servidores públicos, sem prejuízo da »xtíncâo dos cargos à medida que vagarem

Art. 11. O pe~oal docente, técnico
e administrativo, da Fundação e d.a
Universidade, será aomítícc de acôr.,
do com a Iegislação do trabalho, e demais normas legais sõbre a matéria,
podendo, também, s~r 5Olicitado, ao
serviço público, centraüzado ou uao.
§ 19 O quadro de pessoas será e~a
boradn pelo Conselho de Curadores,
na forma prevista -ió estatuto.
§ 29 Nenhum docente ou serv-dor
poderá ser admitido sem que se ve-
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rífíquem previamente a criação da
função e a instalação do respectivo
serviço.
§ 39 A Fundação poderá contratar
pessoas ou organtzacoes especializadas, sob regime de tarefas, 'Para quaisquer trabalhos especirtccs relacionadas com seus objetivos
Art. 12, A Umversidade Federal de
Sâo Paulo poderá celebrar ajustes cem
a Uníversídads Estadual de São Paulo e outras, para al1Liliz~ção .ectproca de equlpamenros e instalações,
e intercâmbio de pessoal docente, técnícc ou admínístracívo.
Art. 13. A umversinace Federal de
São Paulo poderá, amua, promover
convéníos ou entendimentos com 0]"-_
ganrsmos nacionais, rnternacínais ou
multlnacícnats de edueacáo e cultura,
para a realização de pesquisas cíentificas, cursos de cós-graduação de
formação de pesquisadores e -íe professôres de nível universrtàrío

tendo em vist}t o que dispõem o Artigo 9? -da LeI Delegada 'nv lO, de 11
de outubro de 1962, o Decreto-Ieí
nc 20B, de 25 de fevereiro de 1967 e
o Decreto no 62.163, de 23 de janeiro
de 1968, decreta:

Art. 14,' Enquanto '.I número de taeuldade, unidades e l"'1h"
'1\., rôr su,

TÍTULO II

rícíente para o funcionamento legal
da uníversídade. caberá ao - Conselho
de Curadores atuar -omo comtssao
organizadora, bem ...o mo promover o
planejamento geral, 'receber e aplicar
recursos financeiros, contrata- pessoa»
docente ~ admtnístratrvc e celebrar
os ajustes previstos nos artigos 12 e
13.

Art. 15. ~te decreto entrará em
vigor à data de sua publtcecâ-.', revogadas as disposições eu) con trárto,
Brasília, 22 de maio de .-1968;
147Q da Independência e 3D? da
República.

A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra
Hélio eeurõo

DECRETO N? 62'.759
MAIO

DE '2,2 DE

DE. f968

Dispõe sôbre a estrutura básica da
Swperírüenâéncía do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e dá
outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o Artigo 83" item 11, da' Constituição, e

TÍTUL·O I

Disposições Preliminares

Art. lQ A Superintendência do Desonvolvimento da Pesca (SUDEPE),
autarquia criada pela Lei Delegada
nv 10, de 11 de outubro de 1962, com
sede e fôro na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara compreende os seguintes órgãos:
I - Conselho Deliberativo.
II - Conselho Consultivo.
lU - Secretaria EXecutiva.
Art. 29" A . SUDEBE vincula-se ao
Ministério da Agricultura, nos têrmos do Decreto h? 62 ,163, de 23 de
janeiro de 1968.

Do Conselho Deliberativo

Art.. 3? O Conselho Deliberativo,
do qual o Superintendente da SUDEPE é membro nato,- é constituído
de representante dos seguintes órgãos:
I - Ministério da Agricultura,
11 - Ministério da Fazenda.
111 - Ministério da Indústria e do
Comércio.
IV - Ministério. da Marinha.
V - Ministério das Relações Exteriores.
VI - Ministério dos Transportes.
VII - Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral.
VIII - Ministério do rntertor.
§ lI;> O representante do Ministério
da Agricultura é o Superintendente
da SUDEPE que, assim, terá dois (2)
votos nas deliberações do Conselho
Deliberativo.
§ 29 O Conselho Deliberativo decidirá por maioria de votos, sob a presidência de um dos membros escolhidos na forma do seu Regimento
Interno.
§ 3Q As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas sob a forma de resoluções com base em trabalhos e pareceres técnicos elaborados pela Secretaria Executiva.

180

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

§ 49 Os membros do conselho Deliberativo perceberão gratificação .pela participação em órgão de deliberaçâo coletiva, na conformidade do
Art. 36 do Decreto-lei nv 81, de 21
de dezembro de 1966.
Art. 49 Compete ao Conselho Deliberativo:
a) opinar sôbre o Plano Nacional
de Desenvolvimento da Pesca. e sôbre suas revisões periódicas, antes da
sua aprovação pelo Ministro da Agri-

Art. 69 Compete ao Conselho Consultivo:
a) funcionar, como órgão de consulta do Superintendente da SUDEPE, no exame da matéria do ínterêsse das classes representadas;
b) promover medidas de colaboração das classes representadas, com
.vístas à execução do Plano Nacional
de Desenvolvimento da Pesca;
c) ,formular sugestões sôbre assuntos relacionados com a pesca.

cultura; .
b) opinar sôbre o orçamento-pro-

TÍTULO

IV

grama doa SUDEPE a ser submetido
ao Ministro da Agricultura;

Da Secretaria Executiva

C)
aprovar minutas-padrão de
contratos, acõrdos ou convênios, a serem celebrados pelo Supermtenderste.'
lO opinar' sôbre operações nnancerras da SUDEPE com entidades de
créditos nacionais ou estrangeiros;
e) deliberar sôbre as normas gerais para financiamentos à pesca; e
para aplicação dos incentivos previstos no Decreto-dei nc 221, de 28 de
fevereiro de 1967.

Art. 79 A Secretaria Executiva, dirigida pelo Superintendente da SUDEPE, compreende:
I -

Assessoria Jurídica
Departamento - de Admíntstraçâo
Departamento Financeiro
Escritório de Planejamento. da Pesca
II -

TÍTULO

ru

Do Conselho Consultivo

Art. 5Q O Conselho Consultivo será constituido de representantes dos
seguintes órgãos:
I .:......... Confederação Nacional dos
Pescadores.
II' ---.: Confederação Nacional da Indústria.
UI - Confederação Nacional do
Comércio.
IV -, Sindicato de Armadores da
Pesca.
V Sindicato da Indústria de
Conservas do Pescada.
1Q O Ministro da Agricultura poderá por proposta do Superintendente, convidar 'representantes de outras
entidades de classes para integrar o
Conselho Consultivo, em caráter
temporário ou permanente.
§ 2 9 O Conselho
Consultivo será
presidido pelo Superintendente dai
SUDEPE, que o convocará no mtníuma' vez por ano ou quando. julgar ,necessário.
§ 39 Os serviços
prestados pelos
membros do Conselho consultivo são
gratuitos e considerados de natureza
relevantes.
ê

mo

Estrutura Central:

Estrutura Descentralizada

Diretorias Estaduais
TÍTULO V

Da Estrutura Central
CAPÍTULO I

Da Assessoria Juridica

Art. 89 A Assessoria Jurtdíca é di..:.
rigída por um Assessor Jurídico, de

livre escolha do Superintendente e
a êle subordinado competindo-lhe
ermtrr parecer sôbre questões jurídícas que lhe sejam 'submetidas, cOlaborar na elaboração de projetos de
leis, decretes e 'regulamentos e defender os Interêsses da SUDEPE em
juízo.
CAPÍTULO

n

Do Departamento de Administração

Art. 99 O Departamento de Administração é dirigido por um Diretor, de livre escolha do Superintendente e a êle subordinado e compõese de:
Diretoria de Pessoal
Diretoria de Serviços Gerais
- Setor de Expediente
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CAPÍTULO III

SEÇÃO II

Do Departamento Financeiro

Do Escritório de Economia
Pesqueira

Art. 10. O Departamento Financeiro, diretamente subordinado ao
Superintendente, é dirigido por um
Diretor-Geral, de livre escolha do
Superintendente, compõe-se de:
Setor de Expediente
Equipe de Contabilidade
Equipe de Tesouraria
Equipe -de' Auditoria
Parágrafo único.
Departamento
Financeiro, exerce suas atividades em
consonância com os princípios fixa'dos nos Titulas III, IV e V do Decreto-lei nc 200, de 25 de -fevereírn de
1967 e considera-se integrado no sistema de Administração Financeira,
Contabilidade e Auditoria ficando,
por isso, sujeito à orientação normativa, à supervisão técnica' e à rís-,
calízaçãc especifica da Inspetoria
Geral de Finanças do Ministério da
Agricultura.

°

CAPÍTULO IV

Do Escritório de Planejamento da
Pesca
SEÇÃO I

Art. 11. 'O, Escritório de Planejamenta da Pesca, diretamente subordinado à Superintendência é .dirfgldo por um Diretor-Geral, de livre
escolha do Superintendente.
§ 1'?
Escritório de Planejamento
da Pesca exerce suas atividades em
consonância com os princípios flxa-.
dos nos Títulos II e III do Decretolei 'no 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e considera-se integrado no sistema de
planejamento, orçamento e estatretica, ficando, por isso, sujeito à orientação normativa, 'à .supervlsâo técnica e à fiscalização específica do
Escritório Central' de Planejamento
e.-J· Contrôle do Ministério da Agricultura,
§ 2\" O Escritório_ de Planejamento
da Pesca compõe-se de:
-~ EScritório de Economia pesqueira.
- Escritório Técnico da Pesca.
- 'Escritório de Formação de-Pes-

°

soar.

Art. 12. O Escritório de Economia
Pesqueira é dirigido por um Diretor,
de livre escolha do Superintendente.
Parágrafo único. Ao Escritório de
Economia Pesqueira compete realizar estudos econômicos, relacionados
com as atividades pesqueiras tendo
em vista:
a), a elaboração do Plano Nacional
do Desenvolvimento da Pesca;
b) a coordenação dos investimentos no setor da pesca;
c) a análise de projetos e de operações de financiamento à pesca;
d) a fiscalização da aplicação dos
recursos destinados à implantação de
projetos.
SEÇÃo

m

Do Escritório Técnico de Pesca

Art. 13, O Escritório Técnico de
Pesca é dirigido por um Diretor, de
livre escolha do Superintendente.
Parágrafo único. Ao mscrrtor:c 'I'écnico-de Pesca 'compete:
a) programar e coordenar programas. de investigação científica e tecnológica relacionados com a pesca;
b) programar e coordenar estudos
e pesquisas hídrobíológlcas e oceanográficas:

C) propor normas de disciplina no
exercício da pesca, da piscicultura e
da pesca interior, e acompanhar a
sua execução;
d) programar e coordenar programas de assistência técnica aos pescadores;
e) opinar sôbre elaboração de convênios que envolvam pesquisas cíen-,
tífícas ou tecnológicas da pesca, par-.
ticipando do contrôle dos resultados,

SEÇÃO IV

Do Escritôrio àe Formação
Profissional

Art. 14. O .gscrttôrto de Formação
Profísstonal será dmgíoo por um' DIretor, de livre escolha do Superintendente.
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Parágrafo umco. Compete ao Escritório de Formação Profissional:
a) programar e coordenar a política de formação e rreínamento do
Pessoal Profissional para a pesca;
b) formular diretrizes para a assistência aos pescadores, visando à
promoção, ao desenvolvimento e à
organização da pesca artesanal.

TITULO VI

Da

getrutura

Descentralizada

Art. 15. A estrutura descentralizada da SUDEPE será constituída por
Diretorias Estaduais, órgãos técnicos
de execução nos estados, destinando-se a resolver os problemas locais,
de caráter casuístico.
Parágrafo único. Os órgãos referidos neste. artigo serão criados por ato
do Superintendente, .de conformidade
com o Regimento Interno da 8UOE-

PE, e serão coordenados pelo Superintendente Adjunto, através dos assessôres especiais de que trata- o § 39
do art. 16.
TITULO VII

Do Superintendente

Art. 16. A Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca é díclgtda
por um Superintendente, nomeado
pelo Presidente da República por indicação do Ministro doa Agrtcultura.
§ 19. O Supertntendente é auxiliado por um Superintendente-Adjunto,
designado pelo Ministro da Agricultura por indicação do Superintendente.
§ 29. Competirá ao Superintendente-Adjunto substítuír o Superintendente e exercer as atribuições que
lhe forem por êste delegadas.
§ 39. A Superintendência contará
Com até cinco 15. assessôres especiais
de execução que serão os coordenadores regionais.
Art. 17. Compete ao Superintendente:
'
a) dirigir a SUDEPE praticando
para tsto todos os atos e expedindo
as instruções de serviço que se fizerem necessárias, observada a legislação em vigor;
b)· submeter ao Ministro da Agrtcultura, com parecer prévio do Conselho Deliberativo, o Plano Nacional
de Desenvolvimento da Pesca, e,

EXECUTIVO

anualmente, o orçamento-programa,
bem como propor a sua reformulaçâc;
C) colaborar com o Escritório Central do Planejamento e Contrôle do
Ministério da Agrtcutura na formulação da política de desenvolvimento
da .pesca:
d) celebrar acôrdos, convênios e
contratos;
e) representar a SUDEPE em juízo
ou fora dêle;
1) autorizar a concessão de financiamento .e de incentivos, observadas
a legislação e as normas gerais expedidas pelo Conselho Deltbe-attvo: .
g) alienar bens imóveis, .móveis ou
semoventes, integrantes do patrimônio da SUDEPE, depois- de autorizado pelo Ministro de Estado, quanto aos bens imóveis;
h) enviar ao Ministério da Agricultura, nos prazos regularmente fixados, relatórios, bcletíns, balancetes,
balanços e míormações que permnam
acompanhar as atividades da entddade e a execução <ia orçamento-programa;
,
i) observadas a Iegtslação e, normas em vigor, praticar os atos de administração referentes aos funcionários e 00 pessoal sujeito à legtslaçâo
trabalhista;
1) movimentar, juntamente com o
responsável pela Equípe de Tesouraria, os recursos destinados às atividades da SUDEPE;
,
l)
exercer outras atribuições previstas na legislaçâo .vigente, especialmente no Decreto-Ieí nv 221, de 28 de
fevereiro de 1967.
§ 19. O Superintendente
poderá
delegar competência, como instrumento de descentralização adm.mstratíva ,
§ 29. O _Superintendente disporá de
um Gabinete que v assistirá em sua
representação política e social,que
será dirigido por um Chefe de Gabinete, de sua livre escolha. ,;
§ 39. O Superintendente é responsável, perante o Ministro da ágr-í-,
cultura, pela supervisão dos órgãos
da SUDEPE, nos têrmos do Decretolei nv 200, de 25 de fevereiro de 19m,
e do Decreto nc 62.163 de 23 de janeiro de 1968.
TÍTULO VIII

Disposições Gerais e Transitórias

Art. 18. A organização e o funcionamento dos serviços da SUDEPE
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obedecerão aos prtncíptos e -normas
estabelecidas no Decreto-lei no 200,
de 25 de revereíro de, 1967.
Art. 19. Os serviços da .SUDEPE
serão atendidos por pessoal admitido sob o regime da legislação tràbalhista, observadas as normas legais
e regulamentares vigentes e as recomendações da' Presidência da Repúbltca quanto à restrição de admissões
e eliminação de' pessoal excedente.
Parágrafo vúnico. Ressalvada e necessidade excepcional. de contratação
de técnicos especializados, reconhecida expressamente pelo presidente
da República, nenhuma admlssâo de
pessoal será feita na Autarquia sem
que se verifique, prêvíamente, no centro de redistribuição de pessoal, a
existência de servidor que possua a
qualificação exigida' (art. 99), §, 5'?,
do Decreto-lei nc 200-67.
Art. 20. A SUDEPE submeterá ao
Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASIP) , no prazo de J 20
(cento e vinte) dias, proposta de organização do Quadro único de Pessoal, que' passara a ser considerado
em extinção, integrado por servidores dos antigos setores de Caça e
Pesca, da Divisão de Oaça e Pesca.
do Ministério da Agricultura, da Caixa
de Crédito da Pesca e da Policlínica
dos Pescadores.
§ 1Q A extinção a que se refere êste
artigo efetivar-se-á gradativamente,
mediante supressão dos cargos. que
vagarem, resguardadas as opcrtuní ~
dades de promoção e acesso.
§ 2'? A SUDEPE manterá, pau-a
todos os efeitos legais, os registros
funcionais referentes ao pessoal pertencente ao Quadro em extinção, ohservadas as instruções a serem expedidas pelo DASP.
Art. 21. Os quadros de pessoal de
qualquer natureza, bem como as r8spectivas tabelas de salários, grntifícações e quaisquer outras modallda«íes de retribuição, ficam sujeitos à
prévia aprovação do Presidente da
República.
Art. 22. A SUDEPE observará, na
Administração de Pessoal, as 'leis, regulamentos e demais normas em vigor, de natureza' geral ou especial,
as recomendações expedidas pela j-resídência da República e a orientação normativa do DASP, como órgão
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central do sistema de pessoal (artigos 115 e 116 do Decreto-lei n'? '20.0,
de 25 de fevereiro de 1967).
Art. 23. Até que sejam implantados os novos órgãos centrais e descentralizados, os trabalhos técnicos e
administrativos continuarão na área
de competência das unidades que os
vêm executando.
Art. 24. A SUDEPE promoverá
entendimentos com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) ,
visando a transferir-lhe os bens e encargos de seus órgãos de assistência
aos pescadores.
Art. 25. A competência e atribuições dos órgãos de nível inferior a
Departamento, serão fixadas no 1-1.~~
gimento Interno, a ser expedido pelo
Ministro de Estado da Agricultura,
com base em anteprojeto a ser apresentado pelo Superintendente no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 2,6. A SUDEPE poderá, :'1~~
diante convênio' com entidades oúblicas devidamente aparelhadas, -í-scentralizar a execução das atividades
a seu cargo, sem prejuízo de igual
descentralização para a órbita ortvada mediante contratos.
Art. 27. As atividades da SUDEi?E
serão objeto de permanente coor-tenação, através da Comissão de coordenação, presidida pelo Superintendente e composta do Superfntendente-Adjunto, do Diretor-Geral (TO
Escritório de Planejamento da Pesca,
dos Diretores-Gerais do Departamento
Financeiro e do Departamento de
Administração, além do Assessor 3(1rídico.
Art. 28. ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nc 1.3'42,
de 24 de outubro de 1962, e demais
disposições .em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1.9Ad:
147'? da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Augusto Hamann R a d e m a lc e r
Grünewald
José de- Magalhães Pinto
Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Edmundo de Macedo Soares
Helio Beltrão
Antonio Faustino Pórto Sobrinho
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22

DE

MAIO DE 1968

Concede reconhecimento à Facuuuule
de Ciências
Contábeis,
mantida
pela . Associação
Pró-Ensino em
Santa Cruz do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição, e
de acôrdo com o disposto no artigo
14 da Lei nv 4'.024, de 20 de dezembrade 1961, decreta:
Art. 1Q l!:: concedido reconhecimento à Faculdade ue Olêncías contábeis,

mantida pela Associação Pró-Ensino,
em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande, do Sul.

Art. 29 zste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra
DECRETO NÇ! 62.761
MAIO DE 1968

DE

23

DE

'Declara a cessação da
exploração
dos serviços de energia elétrica no
municipio de Recife, Estado de Perneinrnico, outorga ccscessac no
mencionadó mumicipic ã Companhia
de etetrícíaaõe de PeTflambuco e
dá outras -prouiâênciae,

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe -conrcre. o artigo 83, item n, da Constituição e
1108 termos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas, combinado com o
artigo 59 do Decreto-lei' nv 852, de 11
de novembro de 1938,
Considerando que pela
Portaria
nv 750, de 25 de setembro de 1967,
o Ministro. das Minas e Energia autorizou a -transferêncía dos bens e
írtstalaçôes
atualmente existentes,
integrantes dos serviços de transmíasão e distribuição de energia elétrica
do município de Recife, Estado de
Pernambuco de que era titular a Pernemuuco Tramways & Power Company Limlted,

Considerando
que o Govêrno do
Estado de Pernambuco desistiu das
concessões que lhe foram outorgadas

pelos Decretos ncs 210 e 214, .de 23
de novembro de 1961, em favor da
Companhí, de Eletricidade de Pernambuco, decreta:
Art. 19':f: declarada a cessação, para
os efeitos do artigo 139, § 19, do Código
de Águas. da exploração dos serviços
de energia elétrica no município de
Recife, Estado de Pernambuco, de que
era ülanar a Pernambuco 'I'ramways
& Power Company r.tmtted., por Declaração de. usina termelétrtca apresentado no Processo D. Ag. número
2.771-40. de acôrdo com o parágrafo
único do artigo 11 do .Decreto-Iei numero 2.281, de 5 de junho de 1940.
.Art. 29 Ficam revogados os Decretos nos 210 e 214, de 23 de novembro
de 1961, que outorgaram concessão ao
Govêrno do Estado' de Pernambuco,
para .distribuir energia elétrica no
município de Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 39 :f: outorgada á Companhia
de Eletricidade de Pernambuco, concessão para distribuir energia elétrica
no município de Recife, Estado de
Pernambuco.
Art. 49 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 59 A presente concessão vigorará pelo prazo de, trinta (30) anos.
.ért.. 69 Findo o prazo de concessão,
os bens e instalações que no momcnto existirem em runçao dos serviços,
concedidos reverterão à União.
Art. 79 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem a ser .estdpuladas ,
Parágrafo único. A concessionária,
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste ar tigo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão sob pena do seu
silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 89 aste decreto entra em vigor
na data da sua publicação,' revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E

SILVA

José COsta Cavalcanti
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DECRETO N9 62.7,63 -

DE 23 DE

MAIO DE 1968

MAIO DE 1968

utilização da via bancária pelos órgãos da Administração pública

Ativa o Núcleo do Serviço de Material
seuco e dá outras -prcmacnctae,

O Presídente tda República, usando
da atribuição ,que lhe, contere' o art;g,) 83, item lI, da Conatíbuíçâo e
Considerando o estatuído no Decreto-Ieí nv RQ,--de 30 de dezembro de

1966, e no artigo 89 do Decreto uúmero 62.l(}2, de 11 de janeiro co 1008,
decrete>"
Art. 19 Os órgãos da Admíntstraçao
Direta e Indireta da Umao que já
estejam utüízando, além dos serviços
do Banco do Brasil S.A., os das Caíxas Elconômtcas Federais, para depósito e movimentação de -recursos, poderão continuar a utíltzaçac destas,
ate 30 de setembro de 19'Ô3.
.
§ 19. Em nenhuma hipótese. os Itmitos dos depósitos ora autorizados
poõerâo exceder os saldos existentes
na data da publicação do Decreto nú-

mero 62.102. de 11.1.68.
§ 29. Após decorrido o prazo fixado

neste artigo, os depósitos então ('X1S....,
tentes nas Caixas Bconômieas Federais deverão ser transferí aos para
o Banco do Brasil S.A. durante o
sunseqüente' período de 180 <nas e até
30.3.69, na base de 1/6 por mês, mediante comunicação mensal ao Ministeríc da Fazenda.
§ 39. Completada a transferéncta,
deverão ser rigorosamente observadas
as .normas estabelecidas no artigo 8Q
do Decreto nc 62.1G2, de 11.1.68.
Art. 2 Q OS prazos fixados no artigo
19 . e seu parágrafo 29, pod...r âo ser
modificados pelo Ministro ua Pazende, através de portarias, desde que,
mediante prévio exame da sttuaçáo
cccnõrruco-rínanccíra das Ca1xa3 Econõmtoas Federais, julgue conveníent>
a dilação dos referidos prazos.
.Mt. 39 nste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárío,
Brasília, 23 de maio ele 1968;
147() da Independência e 809 da

República.
A. COs'I'A.E Sn.VA

Antonio Delfim Netto

o Presidente da Repúbnca, usando
nas atribuições que lhe c0l11e~'E' o arttgo 83, item' n, da oonsuuücão e
tendo em vista o parágrafo ún.co do
artigo 76 do Decreto nv 60.521 de 31
de março de 1967, eos prmcípíos
Iundamentaís preconizados pelo Decreto-Icí nc 2()ü, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. I'? lt ativado o Núcleo, do '::;;erviço de Material Bélico; ar-visto no
artigo 60 do Decreto li'? 60.521, de
31 de março de 19'67, eompcundo-Ihe
os estudos relacícnadoa com a denmçáo, o eatabelec.mento e a integraçáo das normas relativas ao Sistema
de Material Bélico na Aercnáutíca,
em sua fase de ímplantaçáo.
g 19 Enquanto não fôr ativado o
Comando dos serviços de Apoio Militar, do Comando Geral de Apoio, o
Núcleo do Serviço de Materrat Bélico
permanecerá vinculado ao DiretorGeral do Material da Aeroriáutíca ,
§ 2" As normas retatlvas. ao Sistema de Material Bélico, elaboradas
pelo Núcleo, serão apresentauas . pelo
n.retor:::"Geraldo Material da Aeronáutica, ao Ministro da Aeronáutica
para aprovação.
31? A ativação do Serviço de Matcnai Bélico rar-se-a conforme previste nos Planos Bàstcos, oporturudade em que o Núcleo devera sei' ouvido
quanto aos problemas de estruturaçâo do rererico serviço.
Art. 29 O Diretor-Geral do Material da Aeronáutica proverá. dentre
0G meios sob sua direção, 03 necessários p a r a constituir 'o Núcleo do
serviço de Material Bélico.
~ 1'! O pessoal designado para o
Núcleo não concorrerá aos cargos vago" que, porventura, ocorram na Dl·
retorta . do Material da Aeronáutica..
Art. 39 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadaS as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1968;.
14'19 da
Independência e 809 da,
ê

I

República.
A. COSTA E Sn.VA
Mareio de Souza e Mello
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DECRETO NQ 62.764

DE'-

2,3 DE

MAIO DE ·19'88

Constitui comissão p a r a elaborar e

apresentar

08

atos constztutlvos cus

Empresa "Telecomunzcações
náuticas S.A." (TASA).

o

Aero__

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe contere o ar-

tigo 83, item lI, da Constatuíçâo e
de acôrdo com o artigo 29 do Decreto-lei nc 107, de 16 de janeiro de 1967.
decreta:

.l\I't.19 Fica constituída, junto ao
Mmistérío da Aeronáutica, Uma comissão composta do Major Bngadeil'o

Itamar Rocha, Major-Brfgadeírn R/R
Francísco Anrélio de Fíguen eco Guedes, Major-Intendente da Aeronáutica
Cícero Pinheiro de Mattos r-une. Uap i t o Especialista' de Comumcacócs
JCl$f! Wilmar Tubino e Mánn Nazaretj. de Souza, para, sob ao1'esldênela do primeiro, elaborar e apresentar
os atos constitutivos da 'I'etecomuntã

cacôes Aeronáuticas S.A.

(TASA).

Art. 29 A Comissão a que se refere
o artigo anterior observara, na ela.boraçâo dos atos constitutivos da 80ciedade, as seguintes prescrtções:
a) arrolamento de tôdas as instalações, bens e equipamentos de teleccenunícações. pertencentes 6. Massa
Falida da Panair do Brasil S. A.,
desapropriadas pela União ~' julgadas
necessárias à operação da sociedade:
b) avaliação dos b e n s 2 rnrertos
arrolados e desaproprrados que constituirão o capital da União;
c) estatutos da Sociedade
Art. 39 Este Decreto entra em
vigor na data de sua publíc-câo ,
Brasília, 23 de maio" ce 1968;
14,/0 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 62.7<5,5
MAIO DE 1968

DE 23 DE

Autoriza o funcionamento da Facul~
dade de Filosofia, Ciências e Letras
de Tupã ._, SP.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o .tcm
II do artigo 83 'da Constituição, de
acôrdo com o disposto no' artigo 23

EXECUTIVO

do Decreto-lei nc 421, de 11 de maio
de 1938, e tendo em vista o que
consta do Processo nc 9.309-67, do
Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de TUpã, no Estado
de São Paulo.
Art. 2Q :tl:ste -Decretc entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de :"968;
1479 da Independência e 80Q da
República .
A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO NQ 62.766 MAIO DE

DE

23 !IR

1968

Declara de utilidade pública 'a "assoc;ação de Proteção à Infância e {(,
Maternidade de Dom Pedrito", com
sede e?l~ Dom Pedritc, Estado do
Rio Grande do sul.

o Presidente da República, usando
(- atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. nv 59.840,de 1966, decreta:
Artigo' único. É declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 1Q
da Lei nv 91, de 28 de -agôsto de't935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo 'oecreto número 50.5-17, de 2 de maio de 19'Í31, a
"Associação de Proteção à Infância e
à Mat-rnt'tade de Dom Pedrtto", -om
sede em DOm Pedrtto, Estado do Rio
Grande: do Sul.
Brasília, 23 de maio de ~.9'63;
147Q da - Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVl\
Hélio Antônio Scarabôtolo

DECRETO NQ, 62.767 -

DE,

23

DE

MAIO DE 1968

Concede reconhecimento à Faculdade
de Ciências Econômicas de lia'u1'U,
mantida pela Instituição Toledo de
Es-·
Ensino, sediada em Bauru tsuio de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe· confere o a.r-

ATOS DO

tigo 83, item rr, da Constituição e de

acórdo com o disposto no artigo 14

-da Lei n» 4.024, de 20 dcidcacmoro
.de 1961, decreta:'
Art. 19 É concedido reconhecimento
ã
Faculdade de Ciências Econômicas
de Bauru, mantida pela Instdtuíçâo
Toledo de Ensino, sediada em - Bauru
- Estado de São Paulo.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio doe :í.968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DEORETO N9 62.768
MAIO DE 1968

DE

24

187
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DE

Concede à. Sociedade Librairie Hachette S. A. do Brasil autorização
para continuar a funcionar na República do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição enos têrmos do Decreto-lei nc 2.027,
.de 26 de setembro de 1940,decreta:
Artigo único. É concedida à Sociedade Líbraírie Hachette S. A. do
'Brasil, _com sede _na Cidade de Paris,
França, - autorizada, a tuncíonar através de Decretos Federais, o último
dos quais sob o ne 57.376, de 3 de
dezembro de 1965, autorização para
continuar a funcionar na Repúolrca
de Brasil, com o capitaltdestínado &5
operações da filial brasileira, elevado
de NCr$ 220.000,00 (duzentos e vinte
mil cruzeiros novos) lJ'\~a
.
NCr$ 299.000,00 (duzentos e noventa
e nove mil cruzeiros novos), em V1rtude da correção monetária dos vatôres do Ativo ímcbmzauo, nos têrmos
.âa Lei nc 4.357, de 16 de julho oe
1964, consoante resolução aprovada
pelo Conselho de Administração, em
reunião realizada a 18 de maio de
1963, mediante as cláusulas que a este
acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que ve-

nham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasília, 24 de maio de 1968;
1479 dr Independência e 809, da
República.
A. COSTA E Sn.VA

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO N9 62.769 MAIO DE 1968

DE

24

DE

Declara de utilidade pública a .1 Liga
Feminina Israelita do Brasil", com
sede, em São Paulo, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que 'lhe confere
artdgo 83, Item H, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 3;701, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 Ela Lei no 91, de 28 de agôsto de
1935. combinado com o arügc 19 do
"Regulamento aprovado pelo Decreto
no 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Liga Feminina Israelita do Brasil".
com sede em São Paulo, Estado de
Sâ1 Paulo.
Brasília, 24 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E .SILVA
Hélio Antônio Scarabôtoic

DECRETO NQ 62.770 MAIO DE 1968

DE

24

DE

Retifica o artigo 19 do Decreto, númQ.ro 44.544, de 25 de setembro de

1958.

o Presidente da República, usando
da atribui cão que lhe confere o >1l'tigo 83, item lI, da Constituição e
nos termos do Decreto-lei nv 227. d,::
28' de fevereiro de 1967, alterado pelo
de nv 318, de 14 de março ue 1967
(Código de Mineração), decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo pri.,
melro do Decreto- número quarenta e
quatro mil quinhentos e quarenta e
'quatro (44.544), de vinte e cinco (25,
de setembro de um mil novecentos e
cinqüenta e oito (1958), o qual passa
f
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a ter a seguinte redaçâoc- Fica autorízad.. a Mineração Lageado .1 .tda . a
lavrar minério de chumbo em torronce localtzadcs no imóvel Serra dos

Matas, Macacos e Areias, Distrito e
Mun.cípío de tporanga,

~stad~J

de Sac

Paulo. numa área de trezentos hectares (300 ha) , delimitada por um po-

lígono irregular, que tem um' vértice
no marco número dez (0) do Instituto Geológico de São Paulo e os lados
a partir dêsse vértice, Os c-guintes
comprimen 'os e rumos verdadeiros:
ur.: mil e cem metros (1.100 m) ,
oitenta e nove graus vinte e sete minutos sudoeste (899 27' SW) -; um mil
metros 0.000 m) , trinta e três mí..
DUtos sudeste CO'? 33' SE) deis mil
metros (2.000) oitenta e nove graus
vinte e sete minutos nordeste .... "
(899 27', NE) dois mil quinhentos e
vinte e três metros e .cinqüénta oentímetros (':'523,50 m) .juarenta e sete
graus ( trinta e cinco minutos nOI:deste (579 35' NE); dois mil metros
(2.000m), sessenta e nove graus vm
te e sete minutos sudoeste (699 27'
SW); novecentos metros (900 mr ,
oí-enta e nove graus vinte e sete mi;
nutos sudoeste (89Q 27' SW).
.
Art. 29 A presente retificação de
Decreto não fica sujeita. ao pagamento da taxa prevista pelo Código. de
Mineração e será transcrito no ':".vro
C de Registro. das Concessões de Lavra, da Divisão de Fomento da Produçâo Mineral do Ministério das Minas e EneTgia.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 24 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

1938, e rendo em vista o que consta
do Processo CFE 937-66, do Mnistério
da Educação e Cultura, decreta
Art. 1<) Fica autorizado o funcionamento da Escola Superior .íe Educação Física "Sedes Sapientiae", COÚJ
o Curso Superior de Educação, »fsíca,
em Campinas, no Estado de São
Paulo.
Art. 29 í:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 24 de maio de 19Ô5·
147Q da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 62.772
MAIO DE 1968

DE

24

DE

Declara caduco o Decreto n9 22.267,
de 13 de dezembro de 1946

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 83, item rt, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967, alteraCl'1 pelo
Decreto.Ieí nc 318, de 14 .te marco de
1967 (Código de Mineração) l:; tendo
em vista o que consta do processo
D,NI;J'M 5.569-42, do Departamento
Nacional da Producão Mine-ar do _vIi~
nistério 'das Minas e Energia decreta:
Artigo único. E' declarado caduco
o·Decreto no 22.267 de 13 de dezembro de 1946, que autorizou o cidadão
brasileiro Elbert Pimenta a lavrar
serpentdníto no município' de Azurita,
no Estado de Minas Gerais.
Brasília, 24 de maio de !968;,
147Q da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 62. 771 ~ DE 24 nE
MAIO DE 1968
Autoriza o funcionamento da Escola,
Superior d.e Bâucaçõc Física -seeee
Sapíentiae", em Campinas, São

DECRETO NQ 62.773 MAIO DE 1968

DE

24

DE

Declara caduco o Decreto n9, 33.806,
de 9 de setembro âe 195~

Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
11 do artigo ?3 da Constituição de
acôrdo com o disposto no artigo 23· do
Decreto-lei nc 421, de 11 de maio de

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere
artigo 83, irem lI, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei no 227; de <!oS
de fevereiro de 1967, alterado pelo
Deereto.Ieí nv 318, de 14 de março de

ATOS DO

PODER

1967 (Código de Mineração) c tendo
em vista o que consta 10~rOC?"S{J
DNPM 3.297-49, do Departamento Nacíonal da Produçà., Mineral, do ....vlinistério das Minas' e !<alergia, de
ereta:
.
Artigo único. E' declarado caduco
o Decreto nv 33.806, de 9 de sêtembro de 1953, que au 'ortzou o ctdadão
brasileiro Elberf Pimenta a tavi ar serpéntdnito no município de Mateus
Leme, no Estado de Minas Gerais.
Brasília,. 24 de maio de 196d;
1479 da Jndependêncra e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO' NQ 62.774 MAIO DE 1968

DE

24

DE

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe c nrere o ..J,JT1zo 83, item lI, da Oonstituíçâo, nos
têrmos do Decreto-lei no 227, de ),8
c s fevereiro de 1967, alterado P~)O
Decreto.Ieí nv 318, de 14 de março ce
1967 (Código de Mineração) e tendo
em vista o cue e-n-te ri'" nroc-svo
DNPM 8.14~2, do Ministério das,Minas e Energia, decreta:
Art. único. Fica anulado o D~
ereto número vinte e dO,S mil novecentos e quarenta ~ quatro (22.941)
de quinze (15) de abril de um mil
novecentos e quarenta e, sete (1947),
que autorizou a Oswaldo Sampaio a
lavrar minério de chumbo em terrenos do imóvel Serra dos Matas e Ma,
cacos, distrito e município de Iporanga. Estado de São Paulo.
Brasília, 24 de maio de 1968;
147Q da Independência e ·80 Q da
República.
A, COSTA E SILVA

costa

Cavalcanti

DECRETO NÇl 62.775 MAIO DE 1968

83, item Ir da' Constituição e atendendo ao que consta do processo Mc,I.
15.561, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 de agôato de
1935, combinado com o' artigo 1.Q do
Regulamento aprovado peio Decreto
no 50.517 de 2 de maio ce 1961, a
"Sociedade Lares Infantis". com sede
em São Paulo, no Estado de São
Paulo.
Brasília, 27 de maio de 1968;
1479 da Independência e 80Q da
República.
A. CUSTA' E SILVA
,
Hélio Antônio Scarabõtoto

Declara, nulo o Decreto nÇl 22 ~ 944 de
15 de abril de 1947

JOSé
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DE

DECRETO NQ 62.776MAIO DE 1968

DE

27

DE

Declara de utilidade pública o. "Instituto Protetor das Crianças Abando:"
nadas Três Irmãos", com sede em
Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo
83, ítem Ir da Constituição e atendendo ao que consta do processo M. J.
nv 17.236, de 1967, decreta.
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos 'têrmos do artigo
19 da Lei nc 91, de 28 de acosto de
1935, combinado com o artigo .1Q do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc . 5L .517, de 2 demai!.).dE: 1961, ~
"Instdtuto Protetor das Crianças
4bandonadas Três' Irmãos com sedem Nova F'riburgo, Estado do Rio de
Janeiro.
Brasilia, 27 de maio de 19õ8;
1479 da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA
Hélio Antônio Scarobótolo

DECRETO NQ 62.777 MAIO DE 1968

DE

27

DE

Declara de utilidade publu:a a "Seciedade Lares Infantis", com sede
em São Paulo, no Estado de São
Paulo.

Autoriza o funcionamento da FQ.()1Llâaâe de Ciênclas Econômicas e Administrativas D. Pedro 11, de sao
Paulo, mantida pela As.~ociaçáo rl_'{
Empregados no Comércio de Sao
Paulo.

O Presidente da República; usando
1:Ía atribuição que lhe confere o artigo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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83, item II, da Constdtuíçâo e <.le acôrdo com o disposto no artigo 23 do De,
ereto-lei .nc 421, de 12 de maio de

1938, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o runcíc-

namento

da

Faculdade de Ciências

Econômicas e Admínístrattvas Dum
Pedro II, de São Paulo, mantida pela

Associação dos Empregados do Comércio de São Paulo.
Art. 29 ~te Decreto entra em vi-

gor na data de sua publicação.

Brasília, 2·7 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 62.778 -

DE

27

DE

MAIO DE 19St:

o rtn«.
tituto Laura Yicuiía", com sede em:

Declara de utilidade pública

Uruguaiana. Estado do Rio Grande
do Sul.

o Presidente da República, usando
da atrlbuiçào que lhe confere o artigo
83, item 11 da Constituição e atendendo ao que consta do processo M.•r.
23.273, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, .nos termos do artigo
19 da Lei no 91, de 28 de _agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado." pero Decreto
n 9 50 .517, de 2 de maio de 1961. o
"Instdtuto Laura Vicufia" com sede
em Uruguadana, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 27, de maio de 1968;
1479' da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Hélio Antônio Scarabôtolo

DECRETO N9 62.779 -

DE

27

DE

MAIO DE 1968

Ativa o Núcleo do serviço de Transporte de Superfície e dá outras pro-

-oiaencíae.

O 'Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 83, item n. da consnturcao, tendo em vista o parágrafo único do
Art. 76 do Decreto n 9 60.521, de '31

EXECUTIVO

de" março de 1967, e considerando os
principias tundamentaís preconizados.
pelo Decreto-lei nv 200, de 25 de fe-,
vereíro de 1967, decreta:
Art.1Q lt ativado o Núcleo do Ser-,
VIÇO de Transporte de Superfície previsto no Art. 60 do Decreto nc 60.521,
de 31 de março de 1967, competindolhe os estudos relacionados coma definição, o estabelecimento e a integraçãc das normas relativas ao erste.,
ma de Transporte de Superfície na
Aeronautíca, em sua fase de ímplan-,
tacao.
§ 19 Enquanto não f6r ativado o
Comando dos Serviços de Apoio Mí-,
litar, do Comando Geral de Apoio, o!
Núcleo do Serviço de Transporte de
auperrícte permanecerá vinculado ao
Diretor-Geral do Material da Aero-.
náutica.
§ 29 As normas relativas ao Síste-,
ma de Transporte .de Superfície, elaboradas pelo Núcleo, serão apresentadas pelo Diretor-Geral do· Material
da Aeronáutica ao Ministro da Aero-.
náutica para aprovação.
§ 39 A ativação do Serviço de
Transporte de auperrtcíe rar-se-é conforme prevista 'nos Planos Bàsícns,
oportunidade em que o Núcleo deverá
ser ouvido quanto aos problemas de
estruturação do referido, Servíço..
Art. 29 O Diretor-Geral do Material
da Aeronáutica proverá, dentre os
meios sob sua Direção, os necessáriospara constituir o Núcleo do Serviço
de Transporte de Superfície.
§ 19 O pessoal designado para o,
Núcleo não concorrerá aos cargos vagos que, porventura, ocorram na Diretoria do Material da Aeronáutica,
Art. 3Q aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-,
vogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1968;
1479 -da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Mareio de Souza e Mello

DECRETO NQ

62.780 -

MAIO DE

DE

27

DE

1968

Ativa o Núcleo do Serviço de Contra.
lncêtuiio e dá outras providências

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

ATOS DO

tígo 83, item II da Constituição, tendo em vista o parágrafo único do Artigo 76 do Decreto. nc 60.521, de 31
de março de 1967 e considerando os
prtncípios fundamentais preconizados
pelo Decreto-lei nv 200. de 25 de fevereiro de - 1967, decreta:
Art. 1Q 1!:: ativado o Núcleo do' Serviço Contra Incêndio, previsto no Artdgo 63 do Decreto nv 60.-521, de 31
de março de 1967, competindo-lhe os
estudos relacionados COm' a defmíçâo,
o estabelecímento e a integração das
normas relativas ao Sistema, de Contra Incêndio na Aeronáutica, em sua
fase de implantação.
§ F' Enquanto não fôr ativado o
Comando dos Serviços de Infra-Estru tura, do Comando Geral de Apoio,
o Núcleo do Serviço de Contra ancêndío permanecera vinculado ao Diretor-Geral do Material da Aeronáutica.
§ 29 As normas relativas ao Sistema de - Contra Incêndio, elaboradas
pelo Núcleo, serão apresentadas _pelo
Diretor-Geral do Material da, Aeronáutica, ao Ministro da Aeronáutica, para aprovação.
§ 3'? A ativação do Serviço de Contra Incêndio -rar-se-á conforme previsto nos Planas Básicos, oportunidade _em que o Núcleo deverá ser ouvido nos problemas de estruturação do
referido Serviço.
Art. 290 Diretor-Geral do MateriaI da Aeronáutica proverá, dentre
os meios sob sua ~ Direção, os necessários para constituir o Núcleo do
Serviço Contra Incêndio.
~
19 O pessoal designado para o
Núcleo não concorrerá aos cargos
vagos que, porventura, ocorram na
Diretoria do Material da Aeronáutica.
Art. 39 mstc Decreto entrará em
vigpr' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 27 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E

SILVA

Márcio de Souzá e Mello
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DECRETO N9 62.781 MAIO DE 1968

DE

29

DE

Hestaoelece a apucaçao ao tuspoeto
nc artigo 39 do Decreto n9 43. :00,
de 12 de fevereiro de 1958, ao ca'.go
ae Diretor do Hcspiuü Central ao
Exército,

C Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.ig,. 83, item n, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica restabelecíüa a aplicação do disposto no art. 39 do Decreto
nv 43.19Q, de 12 de fevereiro de 19E-8.
ao cargo de Diretor co Hospital Centrai do Exército.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua punhcaçao, revogado o Decreto nv 50.136, de 26 de
janeiro de 196!.
Brasília, 29 de maio de 1968;
147'" da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E

SILVA

Aurélio de Lyra Tavares

DEGRETO N9 62.782' "MAIO

DE

DE

29

DE

1968

Declara de utilidade pública a "Santa
Casa de Misericórdia de Barrã
Mansa", com sede em B{lT1'O, Mansa,
Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que Iheveonfere o artigo 83, item n, da Constdtuiçâo e'
atendendo ao que consta do Processo
M.J . .40.879, de 1966, decreta:
Artigo único. lt declarada de uülídade pública, nos oêrmos do artigo. 19
da Lei ns 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de -naio ue 1961,
a "Santa Casa de Mfserícórdía de
Barra. Mansa", com sede em Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro.
Brasília, 29 de maio de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Helio Antonio Scaraoõtcto
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DECRETO N9 62.783 _. DE 29
:MAIO DE 1968

DE

.

Declara de utilidade PÚ;) ica a "Associação das Obras Sociais 1'3 Büucacionais da Paróquia 'te ')anta Te-

rezmtui", com seae em Belém, Es-

tado do Pará.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artago 83" item n, da Constituição. e
atendendo ao que consta do Processo
M .J. 63.-581,'de 1967, decreta:
Artigo único. :f: decíaraca de uulídade pública, nos têrmor do artigo 19
da Lei nv 91, de 28 de agôstc de 1..935,'
combinado com o ar tígo .;. Y do Regu-

lamento aprovado pelo Oecreto número 50.517, de 2 de -naio vde 1961,
a "Assocíaçào das Obras J09iais, e
Educacionais da Paróquia de -Santa
Terezinha" com sede em Belém, EsJ

tado do Pará.

Brasília, 29 de maíc de HH38;
147'? da Independência e 80'? da
República.
A.

GOSTA E SILVA

Helio Antonio pcaTabó"c!.JiO

DECRETO W? 62.7'84 -

lE 29 DE

MAIO DE 19-68

Declara de uuuaoue PUblic(~ o "Centro Espírita Luz e- Ccmfõto", com
sede em Antonina, \ Estaá.l do Paranâ.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere I) artigo 83, item lI,
da Constituição
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 31.831. de 1967, decreta:
Artigo ún.cc . É declarado de auudade pública, nos têrmos 10 artigú'l'?
da Lei n» 91, de 28 de agôstc de 1,935,
combinado com o artigo 1Q do .aeeulamento aprovado pelo TJec'reto número 50.517, de 2 de -na.ío de 1961,
o "Centro Espírita LUZ é oonrôrto",
com sede em Antonina, Estado do
Paraná.
Brasília, 29 de maio de 1968;
147'?· da Independência i?' [OQ da
República.
A. COSTA E SILVA

Helio Antonio scoraaototo

EXECUTIVO

DECRETO N.'? 62.785 -

DE 30 DE

MAIO DE 1968

Concede à sociedade Rápido' lyuazú
S.A. de Transporte Y Turismo autorização para funcionar na Repú~
blica do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tí-,
go 83, Item II, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nc 2.627, de 26
de setembro .de 1940, decreta:
Art. 1Q E' concedida à sociedade
Rápido Iguazú S.A. de q'ransporte y
Turismo com sede na cidade de Assunção, 'capital do Paraguai, autcn-,
zaçâo para Iuncíonar pelo prazo de
cinco (5) anos na República do Hra..
sü, . com os atos constitutivos que
apresentou e com o capital destinado
às atividades da filial brasileira, fixado na importância de NCr$ 25.000 ou
(vinte e cinco mil cruzeiros novos),
consoante resolução adotada pela DL
retorta, em reunião realizada a 2' de
junho de 1967 mediante as cláusutas
que a êste acompanham, assinadas
pelo Ministro de Estado da Indúscrra
e do Comércio, obrigando-se a .nes,
ma sociedade a cumprir integralmente. as leis e regulamentos em vigor ou
que venham, a vigorar sôbre o objeto
da presente autorização.
Parágrafo único. Além dos objetivos enquadradas na linha -da undústria de transporte e turismo. quaisQue! outras atividades, espectnca- B
que dependam (le autorização governamental, só poderão ser exerci-tas
depois de obtida tal autorização, atruvés dos órgãos competentes.
Brasília, 30 de maio de 19ô8;
147'? da Independência e 8'0" da
República.
A. COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares

DECRETO NQ 62. '186 -

DE 30 DE

MAIO DE 1968

Declara de utilidade púhlica a "Inststuiçiio Beneficente Pérsia Guimarães Azevedo", com -ece rm. São
paulo, Estado -ee. São Paulo.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe oontore o artigo 83 tem H, da Constituição e

Aros

DO PODER

atendendo a-o que consta do Processo
M.J. 20 64:>, Q:: 1967, decreta:
Artigo único. É declaraca deutHidade pública, nos termos do artigo 1°
dá Lei ns 91, de 28 de agôsto (lê 2,935,
combinado com o artigo :0 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 19G1,
DECRETO

.;N9

62.787 -

193

EXECUTIVO

a 'Instituição Beneficente .' Pérslo Guimarães Azevedo", com seco em São
Paulo, Estado de São vau;c
Brasília, 29 de maio' d~ 1963;
1479 da Independencía e - 80'i da
República.
A. COSTA E ,SILVA
Heuo Antonio Scarabôc-"!r)

DE

30 DE MAIO DE 1968

Altera a cuusíiícação dos' cargos 'de nível superior do Departamento de
Imprensa Naeionai, ao Ministério da Justiça, aprovada pelo Decreto
n\l b5.191, de 10 àe aeeemoro de 1964, e dispõe sôbre o enquadramento
ce seus atuais ocupantes.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo' 83, item 11, da Constituição e de acôrdo com o artigo 99 da Lei
n\l 4.345, de 26 de junho de 1964,e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica alteradac na forma dos anexos, a -classifícaçáo dos cargos
de nível superior do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Depar-tamento de Imprensa Nacional, do Ministério da -Justaça, bem como a
reíaçâo nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 2° O órgão de pessoal competente apostdlará os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto, ou expedirá portaria declaratória aos
que não os possuírem.
Art. 39 A retificação prevista neste Decreto prevalecerá a partir de
29 de junho de 1964.
Art. 4\1 .As vantagens financeiras decorrentes da execução do presente
Decreto VIgoram a partir de 19 de junho de 1964, salvo quanto à readapt~çã'? efetuada posteriormente a essa data:
Art. 59 reste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 3'Ü de maio de 1968: 1479 da Independência e 80 9 da
República.
A. COSTA E SI~VA
Antomo Scarabôtolo

neno

Os anexos a que se refere o art. lI? foram publicados no
de 4-6-68.
DECRETO N9 62. 788 ~ DE 30 DE
MAIO DE 1968
Dispõe sóbre a revisão de enquadramento do pessoal da Administração
do Porto do Rio de Janeiro, e aâ
9utras prcnnaênctqe,

O Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o arü.
go 83, item 11 da Constiturçãc e tendo em vista o dtspostocoos- arts. 1.9
e 20 da Lei n Y 4 . 345, de 26 de junho

D!ãr;o

Oficial

de 1964, e Decreto n» 55.748, de 10
de rei ereíro de 1965, decreta:
Art. 19 Fica aprovada. na for-na
dos anexos que constituem parte .n . .
tegrante dêste Decreto, a revisão d.,~
enquadramento do pessoal d.. Adnunistraçàc do Pôr to do RlO de Janeiro, de acôrdo com o disposto (1..1$
arts. 19 e 20 da Lei nv 4. 34[ de 2fi
de junho de 1964, e Decreto nv 55.748,
de 10 de fevereiro de,lfl65.
Art. 2" Os cargos efetivos abrangidos pelo presente decreto passam a
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integrar o

QU2.dl"J Suplementar da
Pôr to do Rio oe
Janeiro, "ex vi" do art. 25, §§ 29' e

Administração do

3'1, .do.Decreto-lei _nv 5, de

,.l

de àbrtl

de 1966, combinado com os arts. 39 e
123 do Decreto nv 59. 832~ de 21 de

dezembro de 1966, em decorrência 'ia.
homologação pelo Ministro de Estado dos Transportes, da Resolução numero 411.2, de 12 de junho de 1967,

do Conselho Nacional de Portos \ G
Vias Navegáveis, referente à aprovação, em caráter provisório,' do Q'J.ad1'0
de Pessoal da referida Autarquia,
regido pela Consolidação .das Leis CO
Trabalho e legislação complementar
§ 19 O mencionado Quadr0 Traca -".
lhista, publicado no Diário Oficial
de 25 de setembro de 196'1 (Seção I
- Parte II), adquirirá caráter per-

mamente após manífestaçâo favorável
do Conselho Naci-onal -da Política "3<l.larial .
§ 2\1 Os cargos efetivos do QUi:Ldr')
Suplementar serâo suprnmdos à,medida que vagarem, a partir dos de
classe ímcíal ou singular, ressalvados os direitos dos servidores à pro,
moção e acesso.
§ 3Q
São 'consioeràoos -automà'acamcnte .extdntos, a partir de 25 rte
setembro de 1967, os cargos de provimento em comissão _ e as funções
gratificadas do antigo Quadro do
Pessoal da Administração do Pôrtc do
Rio de 'Janeiro, exceto o cargo em
comissão, símbolo l-C, te St-pertutendente, o qual se extinguirá quando da execução -do Decreto-lei númee
r-o 256, de 28' de fevereiro 'de :"967.
Art. 3'.1 Os valôres dos ..ríveís de
vencimentos dos cargos de provímento efetivo são os indicados nos eragos 1Q e 29 da Lei no 4.345, de 26 de
junho, de 1964, alterados pela Lei
nv 4.863, de 29 de novembro de 1965,
prlo decreto-lei n? 81, de 21 de dezembro de 1966, e pela Lei nc 5.368,
de 19 de dezembro de 1967,
Art. 49 As aposentadortaz concedidas a partir d·o Decreto no 51. iO],
de 5 .de fevereiro, de 1962, serão re.vistas quando ocorrer modificação _no
cargo em que foi aposentado 'J servidor, tendo em vista as tabelas anexas,
observado o disposto no art. 69 dêste
decreto.
Art. 5Q O disposto neste decreto
não homologará _situações ,'funcionais
consideradas nulas, ílagass-ou contra;
ria às normas adrmnistratávas em y)~
gor .

EXECUTIVO

Art. 6!J As vantagens financeiras
decorrentes da execução déste dccreto retroagem a 1Q de junho de 1964,
lParágrafo único. O enquadramento do pessoal beneficiado pelo art. 9<;da Lei nv 4.345, de 26 de junho de
1964, vigorará a partdr de 1 de junh\) delt964.·
Art. 7Q o. órgão de pessoal
da
Administ.raçãodo Põrto do Rio
de
Janeiro apostüará os títulos dos servidores, 2. fim, de consignaa- si tuação decorrente dêate decreto.
'Art. 8°
aplicação
canta dos
nístraçâo
neiro.

As despesas decorrentes da
dêste .decreto correrão à
recursos próproís da Admt-

do PÓTtO do Rio de
'

Ja-

Al~t. 9Q tàste-ríecreto entrará em vigor na data de sua publícação.c.revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
3,0
de maio de' 1968;
147; da
Independência e . 80 Q da
República.

A.

COSTA 'E

SILVA

Mário David Aruireaeza

Os anexos a que se refere o art . 1Q
foram publicados no- Diário Oficial
de 21-"6-68 (Su:plemento),
DECRETO N° 62 ~ 789
'MAIO DE

DE .30 DE

1968

Altera a redação do § 2º do art. 186
do Regulamento Geral da Previdência Social e dá outras providências.

O Presidente da República;' no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da' Constituição, decreta:
Art . 1Q O § 2\1 do artigo 186 do Regulamento Geral da Previdência Social; aprovado pelo Decreto no 60.501,
de 14 de março de 1967, passa a vigorar com,a seguinte redação:
"§ 2Q Entende-se como garantia,
para os efeitos dêste artigo e do parágrafoúnico do artigo 185, desde
que o respectivo valor seja comprovadamente superior a 140% (cento e
quarenta por cento) do, total dos débitos da. emprêsa cpara com a, previdência social;'
a). a hipoteca de bem imóvel;

ATOS DO PODER EXECUTIVO
b) O penhor de máquinas 'e de aparelhos utilizados na indústria;
c) .c penhor industrial de veículos
automotores, equipamentos' para execucào de terraplenagem e, pavimen-,
taçâo ou quaisquer viaturas de tração mecânica usadas no transporte de
passageiros e cargas;
d) a alienação fiduciária 'em garàntia de bens Imóveis."
Art. 2Q O disposto' neste decreto se
aplica aos casos pendentes.
Art. 39 Este Decreto entrara' em
vigor na data de sua publicação, -revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 3'0· de maio de 1968;
147Q da Independência e '80Q da

195

venda .a varejo, fixando-se em 11;4%,
sõbre êsse preço, a margem do varejista.
Art. 2°, ~ste Decreto entrará em
vigor em 19 de junho de 1968, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1963:
da Independência e 80? da
República.
14'l~

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

DECR~TO

N9 62.791
1968

DE

30 DE

MAIO DE

República.
Torna sem efeito as tabelas a que, se
referem os §§ 19 e 29 do art.,29 dos
Decretos ns. 61..158 e 61.1631 de 16
de aaéeto de 1967 e dá outras providências.

A. COSTAE' SILVA
Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 62.790
MAIO DE

DE 30 DE

1968

Fixa nôvo valor tributável para os
produtos da posição 24.02, inciso 2,
da tabela anexa, ao Decreto número 61. 514, de 12 de outubro áe 1967.

O Presidente da República, .usando
da atribuição que lhe confere o artigo ~3, itemII, da Constituição, tendo em vista a autorização contida no
parágrafo 'único do artigo 89 da lei
n» 5.368, de 19 de dezembro de 1967, e
Considerando que o valor tributável
previsto no Decreto nc 62. 548, de 16
de abril último, para..» cálculo do
Impôstc sôbr e 'Produtos: Industrializados incidente, sôbre cigarros foi fixado com vistas a um futuro aumento de alíquota do Impôsto de Circulação' de Mercadorias" de 15 para
18%;

Considerando a resolução dos governos estaduais da região centro-sul
de;manter€rn em 17% o referido aumenta, decreta:
Art. 19 Mantidas as atuais classes
e 'respectivos preços de venda a varejo, o valor tributável dos produtos
da posição 24.02, inciso 2 ,(cigarroS),
da tabela anexa ao rrecreto nv 6-1.514"
de 12 de outubro de 1987, ,pas.'Yaa ser
de 18,07% em relação ao. preço de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83; item'. II, da, Constituição e
de acôrdo com o disposto no Decretolei nv 79, de 19 de, dezembro dé 1966,
decreta:
Art. 1<) Ficam sem efeito as tabelas a que se referem os §§ '19 e 2 0 do
art.' 29 dos Decretos ns. 61.158 e
61.163, de 16-8-67, competindo à Comissão de Financiamento da Produção a elaboração de novas tabelas de
preços mímmos líquidos Iavando em
conta as diferentes zonas geo-econômicas do pais, constituindo 'tais pre-ços em valores a serem efetivamente
pagos .aos produtores e suas cooperativas, 'livre de quaisquer despesas adicionais.
Art. 2 0 A Comissão de, Financiamento da Produção encaminhará aos
seus Agentes financeiros as tabelas
que forem elaboradas na forma, dêsta
Decreto.
Art. 30 "ReVOgam-se, as disposições
em contrário, entrandoêste Decreto
em vigor na data de' sua publicação.
Brasilia,' 30 de maio de 1968;
147Q da Independência e 809 da

República.
A. COSTA, E

SILVA

Ivo Arzua -Pereira
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DECRETO N'" 62.792' -

DE

3{)

DE .MAIO DE

1968

Retifica a

classzjiCação dos cargo? de nível superior da Universidade
Ferteral de Mmas Gerais, aprovada pelo Decreto n'?55.60S. de 20 de

janeiro

de

ocupantes.

1965, 'e

(tzspôe sobre

o enquaarameniç de seus atua2s

o Presidente da. República, usando da atríbuiçâo que lhe
artigo 83, item Il, da Constittnçãc e de acôrdo com o artigo
no 4.345, de 26 de- junho de 1964, combinado com o artigo
n'?,4.723, de 9 de julho de 1965, ,e respacuvas r agujamentações,

confere o
99 da LeI
F da Lei

decreta:
Art. 19 Fica. retmcaca.cna forma dos anexes, a clasomcaçào dos
cargos de nível superior 'do Quapro de Pessoal -'- Parte- Permanente - da

Universrdade' Federa"! de Minas Gerais, bem como a 'relaçàc nominal d03
respectivos ocupantes.
Art. zv ,O disposto' neste Decreto, inclusive quanto aos efeito2, fínaneeiros, prevalecera de 14 de julho de 1965 a 31 de dezembro do mesmo ano.

Art. 39. O órgão de-pessoa; competente apoatilará.o título do servidorabrangido por este Dec.reto, ou expedirá portaria, declaratórra na ausência
daquéte .
Art. 4 D As despesas com 'a execução do presente, Decreto _serão,aten&ida,s pelos recur~osorç.amentáriosp,:ópnos;
Art. '59 1!.:ste Decreto entrará em vigor na data de EUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 ce mato de' 196,8; 1479 da Independência e 809', da
República. ~
A. COSTA E SILVA

roreo Inura
-~

Os anexos a que se refere .o art. 19 foram publicados no

D~ário Oficial

de 4-6--B8.
DECRETO

NÇI

62.793 -

DE

30 'DE

MAIO DE

1968

a etaeeiticação dos cargos' cte nive~ sumertor d'l Universidade
ao Rio de romeiro.Óaoroxoac: pelo Decreto n9 55.734, de 4 de
tener eiro ue 1965, e ctlsPõe sôore o enquaaramento de seus atuais'
ocupantes.
'

Altera

reaertú

o Presidente da República, usando da atr.buíçào que lhe confere o
artigo 8~, ítem H, da" Constítuiçao e de acordo cem o artigo 9',1 da Lei
nv 4.345, de ~6 de junho de 1964, e respectiva, regulamentação, decreta:
Art. 19 P:ca alterada, na forma dos, anexos"a ciassrncacão dos 'cargos
de .mvet. superior do, Quadro cie Pessoal - Parte Especial ---r da trrnver-.
siaace Federal doRto' de Janeiro. bem cornoa relacào nominal dos respectlVOS ocupantes.
Art. 2'? o órgão de pessoal competente apostilará 05 títulos dos servidores abrangidos por este Decreto, ou expedira." portaria declaratória aos
qüe mâo 03 possuírem.
.
. . ..
Art. 3'" O' disposto neste. Decreto não homolog a situações, que, em
virtude àe smd.câncías. devassas, ou Inqúérttos aom.nístr s ttvos, venham a
servccnstderadascnuías ilegais ou .contrartas a normas admínrstratívas em'
VIgor.
.
Art. 4D A retlncacã-, prevista neste Decreto prevalecerá a partir de
.2? de junho de 196~ -.
• Ar;t. ~Q As, vantagens fmanceiras decorrentes da execução 'do presente

Decreto VIgoram 'a partir de:1Ç1-, de-junho de.1934,

ATOS

DO
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Art. 6"E:ste Decreto entrara em vigor na data de sua pubt.caçae,
revogadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1968; 1479 da Independência e 80° da
Repútníca.
A., COSTA E SILVA

Tarso Dutra
:J~

anexos a que se refere c art. 19 foram publicados

~o

Diário Oficial

de 4-6-68.
DECRETO N9 62. 1j94 -

DE

30

DE

MAIo DE 19:68

lutzflca o Decreto n'J '00. 9g6 d::~ 11
de. iulh~ de 18<87, qne «(!17V/JOll o
Quadro único d? p.~.< voe- da Umuereuicuie Federal -te Óno..s ie Fora.,.

o o-restceme da Repuccca. usando
das atribuições' que lhe -contere .o ar- ,
tigo 83, 'item H. da Con.sütuiçào, E'
tendo .em vista o díspos'o no artigo
nv 56 da Lei nv 3. 7St:, fe 1:d de julno
de HH30, e Lei nv '5.0êQ, r'e 1. de julho
de. 196,8, decreta:

Art. ~9 F'ica retificado o Decreto
nv 60.986, de ·11' de tutnc de 1967,
que aprovou o Quadro omco. de Pes-

soal da Universidade F~d~ral de ,Juiz
de Fora, a fim de .ínclu II cargos destinados ao aproveitamento do pessoal
da Faculdade de Pilosotta é Letras,
constante .da relação anexa, que faz
parte integrante dêste decreto, em
cumprimento ao disposto n. -r ügo 39
da Lei no 5.060, de J. .:l.~ julho de
1966.

Art. 2° O aproveitameri.c a que se
refere o artigo antertcí- c-etroage a 5
·de jplho üe -1g,S6, data aa ,vigência
do' mencíonado diploma je~al
'
Art. 39 O órgão dopessoa' da Universidade apostilara os utulos .dos
funcionáríos abrangidos P'>1' este Decreto, observando,'. ,em '~aiia caso, o
disposto no artigo 188 J,{. liéi .oúmero
1.71.1, de 28 de outubro uso 1952.
Art. 49 :€ste Decreto "'0 trará- em
vigor na data de sua clI1(úcaç~o, re~
vogadas
,. . as disposições em 'contrario.
Brasília, 30 de maio de 1958:
1479 da Independência e 80°' da
República.
A. COSTA E,sILVA

Tm'só Dutra .
Ovanexoiai que :seréfere: o art. 19
publicado no Diário ottcuü de

foi

3-6-68:

.

DECRETO N9 62.7.95 ---,.

DE

30' DE

MAIO DE 1968

Dispõe sôbreo prazo estabelecido no
Decreto 60.439, de 13.3. HJ'67:
O Presidente' da República; usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constttuiçâo, e
Consid-erando que o § ·39 do art. 2(1
do Decreto nv 6'0.439, de'13'.3.67~ estabelece prazo máxímn-dé seis meses
para a apresentação do Parecer
concíusrvo pelo Departamento Naoío....
nal -de Portos e Vias Navegáveis sobre
a correção monetária apresentada
pele. gmprêsa Conoessionàrra .
Considerando que a .apresantacâo
do referido Parecer está na dependência de "Decisão Miníster.al" a ser
baixada, com fundamento em estudos
que' sõbre a matéria estâ-i eendo realizados pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria ri9520 de 3-8-67
do Ministério dos -rrensnortes:
Considerando que o. referido' Grupo
suspendeu seus trabalhos até que
fôssem definidas as normas .jund.cas
a serem. adotadas pelo Poder concadente, no. que se refere à interpretação do Decreto-lei nv 188 de. 23-2-67
e do Decreto nv 60.439 de 13,-3-67.
Considerando que o prazo acima referido, apesar de prorrogado pór,.90
(noventa . dias) . não poderá, ser obedecido, tendo em vista. os motivos eXpostos, ficando a D'reçáo Geral do
Departamento Nacional, de Portos e
Vias Navegávetg sujeita às sanções
previstas no § 4 9 do. artigo .29 do-réferido' Decreto" decreta:
Art.' ,190 prazo fixado not
39·· do
artigo zv-db Decreto 60.439'de 13-3-67;
só começará, afluir da decisãoMj~.
nisterial. que; cOm fundamento. na
conclusão 'dos estudos ,realizados. pelo
Grupo .de Trabalho;" constituído pela
Portaria n Q 520;, de 3-8-67 de> ,N.[ints~
térío 'dos. Transportes; baixar .novas
instruções . ~ respeito.
ê

.
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~rt. 29 Revogam-se' as disposições
em contrário.
Art. 3° O presente D3creto entrará
em vigor na data de sua puoncaçàe.

Brasilia, 30 de maio de 1938;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E

SILVA

Mário David Andreazza

DECRETO

N,9 62.796

DE

:30 DE

MAIQDE 1968

Elaboração do

o

Orçamento Maneia]'):)

EXECUTIVO

vacào d-o Conselho Monetário Naeíonal. até 30, de novembro de cada 'ano,

osrseus programas di' recursos 1:: Aphcaçôes para o exercício segumtc,

abrangendo, inclusive, os Fundos de
que eventualmente sejam gestores 0-:..'
administradores Parágrafo único. No, ano em curso,
os programas· de que trata êste artigo
compreenderão apenas as operações
do segundo semestre e serão apresenteces até 15 de junho de 1968.

Art. 25' O. Conselho Monetário Nacional apreciara. os programas referidos no artigo antenor, em face nas
neceseídades gtoba.ía de moeda 'e crédito estimadas para etaboraçào
do

orçamento monetàrto.: fie que trata o

presidente da República, 110 uso

<ias atribuições que lhe confere o ar-

~~~~ 8~ait~~i.~Q ~\~~n~~t~i[ââ~ c~~
zembro fte 1964, e

Considerando que é função precípua do Conselho Monetário NaClOnal
formular a pclttíca de moeda e. Di)
crédito do' pais, nos termos previstos
na citada Lei nv 4.595, de 31. de de?Jl;n~bro de 19$~;
-

Considerando qu.~ essa política procurara; dentre outaos objetivos adap-

tar o vntume 105 .ceios üe pagamento as reais necesaióadee da economia
nacionai e do seu desenvo'vímento
econômico;
Considerando que é também objet:YO dessa mesma política onentai a
a.p.icacáo dos recvr-s..s das instlttiiçn-c,:;
financeiras púbncas e privadas, "ví-.
sendo a proo-crer.: nas diferentes :,{;-

giôes. do t ais , cone ,cõesfavoravets ;-,0
desenvolvtme.ito r.armônlco i~ economia nacíonaf:
Considerando

que é o orçamento
monetário o instrumento adequado
através. do qual,' se estimarão; anualmente, as necessidades globais de
moeda é do crédito;
.Conslderando . O áISPOStO .nó'. ::trtÚio
22, § 1.0, da citada dceí n.c 4.595,' ,de
31 de dezembro de 19?4;
:-ConsiderallC1o que uompete ao oon-.
selho ,MonetárIü Nacional aprovai os
oseamentos .monetàrtos. decreto],

'::,(rt;'.1,l) :Ficam ":ci.s",~st!tbeleçtmer.j.-Os
cüctats ue crédito,a que se refere- o
art., 189,)ncisos i; :fl; 11.1 e:TV. de,

Decreto-lei -n.c ~oo,·~.E,~5· de tEVe1',I~ll.T
de 1967, obrigados a "submeter a apro-

inciso III, do art. 4.Q da Lei núme1'0 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e processará os ajustamentos que se
evidenciarem necessários.
Art. 3.° :É:ste Decreto entrará em
vigor na data, de sua publícacâo, revogadas as disposições em .oontrárfc.
Brasília, 30 de maio de 1968;
147(.' da Independência e SilO da
República.
.
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
DECH,ft"':'J O Nv 62,797 - -

MAIO

.DE

DE

31

DE

1968

Estabelece normas gerais para seJeçco, nomeação e estágio de otícuue
das f orçcs Armadas que exercerão
03 cccços de Adido ou Adjunto de
Ad1al! Mi'litar junto às iieoresentoçoe« DiplomátlCas Brasileiras e dá
ouUaA providências -.

C Presidente da. República, usando
das atrit.uíçóes que lhe contere o artlgo 83, ítem II da oonstttuicao.

decrete .
ArL

1'" A seleção de

oficiais para

Adjunto de
Adido Militar obedecerá as se9'ui,l.; t2S
normas:
a) serão relacionados os oficiais su-'pertores, dos dois, últimos postos.. possuíoore- do Curso de "Comando e Eatado-Maror da respective ucõrça eique
s, tísiacan- .os requisitos índíspensàve-s para o exercício do cargo; .
O)
órgão "competente .da-tFôrçà
.ntereasacta apresentara ao -espectívo

os.tcargr's de

Adido ou

ATOS

DO PODER

Mmistr o a relação dos oficiais selecionaco- com' 6 ~seis)me.ses 'de antec edenci...., do término da comtssao;
c) ne.o serão cogitados para efeitos
de serecao:
1) o.':'> oficiais cuja promoção cstjver prevista para o período correspendente ao. exerciciod0 cargo de
Anidc O'..; , Adjunto de Adido, a qual
venha
acarretar
íncompatibtlídade
paro, sua permanência no cargo, em
fac-A das leis, normas ou regulamentos vigentes;
J)' os oficiais que já tenham. exercid ú comissão no exterior por penado,
continuo ou não, Igualou superior .a
~4
tvmte e quatro) meses;
.1)
or oficiais que ,venham exercido comissão no exterior por período,
contnrur ou nao. superior a 6 (seis)
meses, antes de decorridos os prazos
de carencía a serem fixados pelo Ministre da Força respectiva;
':l:.) os oficiais que não tenham exer-.
c'dc Iunçáo de Estado-Maior por penouo superior a 2 (dois) anos,

EXECUTIVO
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pele Decreto número 55.897, de 5 de
a:..,rildt· 1965.
Art. 6 c Poderá ser designado um
mesmo oficial para exercer runçôes de
Adido Míütar junto a mais .de uma
rceprcsentaçáo Diplomática).
Nesse
('~$O, .';C decreto de nomeaçâo indicará

a Representação-Sede.
Art. J" Quando em uma Representacác Diplomática houver, apenas, um
Adido Militar, este acumulará as runcoes Cú, Adido Militar das demais Fôrças Armadas. Se forem dois os Adi.oce, um deles acumulará a tunçáo de
Adido o ..~ Fôrça nâo representada.
Art. 8-.' O período de duração da
Comissão de Adido ou Adjunto de
Amou Militar será de '( (dois) anos,
contados da data de apresentaçào à
Míssao Dtplomátíca brasíleíra sede.

Art. li' O Adido ou Adjunto de Adido . passai-á a dísposíçâo do _,EstadoMaior de sua Fôrça', para efeito de
estágtc e outras provídencías, após a
pubhceçâo do decreto de sua nomeação.
Art. 2'" A nomeação de Adido ou
dt' Adjunto de Adido Militar será rcj~ 1',' ()f: estágios serão regulados por
ta per escolha do Presícente da Reínstruçóer a serem baixadas pelos Mipublica mediante decreto.
mstroe das respectivas Fôrças.
Para essa escolha, o Ministro da
:~ 2{ 'O
ortcíal que rôr 'designado
Fôrça correspondente apresentará reD<'Ll'&. exercer cumulativamente .a Iun-.
laçao organizada de conrorrmdade com
çac ce Adido' de uma ou das outras
o artago anterior.
. I<Jl,ça..,;, reaüzará, no EMF1A, e em cada
Parágrafo Unico.A nomeação de
uma delas um estágio nao superior a
1;: (dez) dias.
."
Adio...l C~ Adjunto de Adido rícará
condicionada à obtenção do beneplàS
3~' A partir da data' de sua nocn, dt governo interessado, quando
tnr c case, a' ser obtido pelo Minis- meação, o Adido ou Adjunto de Adido Militar deverá freqüentar um curtérrc das Relações Exteriores. com a
so intensivo do idioma do pais junto
antecedência necessária para que 1.'0,::ac. qua! será acreditado, podendo ser
sa SPt cumprido o estabelecido no art.
ctspensado dessa formalidade, quanS'; oeste decreto.
do os conhecimentos que revelar sôore o ícucma terem julgados suficienArt , ;1<' O decreto' de nomeaçaorde
tes peío Estado-Maior da respectiva
Un;Aoioo ou Adjunto de Adido Mili"tar-, em prmcípío, devera ser pubüPorca:
C!:tOO coin a antecedência de 60 (ses~ 4'~ O Estado-Maior da Fôrça iosenta) a 90 (noventa) dias do prazo
teressaus poderá substituir' o estudo
rrsacc para a assunç~(j do cargode ícticma de determinado pais por
Art 4Ç 'I'ôdas es cornunícaçôea deoutro mais acessível, também adequanú l:l"lJ entendimento .::om as autort-.
corremes da nomeação, ae um ot iciar,
danes uo 'mesmo, unicamente em se
jaem come o controle do tempo de permanencn- do mesmo no exterior. são trafanoo de.maçao 'de língua não lart~ competência da Fôrça. interessada.
tina.
'
Aru; 5,: 'I'ratando-se de oficial que
deva-exercer tunçôea.. cumulativamente, nu Junta Interamerrcana de Derosa, St.-1·S observado o disposto nas
"Jnstruções Gerais para va Represen-.
tacao CÚJ' Brasil na JID.", aprovadas

Art. iu. A indicação de Onçia[~Ge~
nerat -para o cargo de ':Adido 'Militar
sera retta por proposta do Mínístrc
do. respectiva Fôrça',' ressalvado 0, que
dispõem às «tnstrueões xreraas -para ':a
rccpresentaçào do . Brasil na JID",
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a1.1rOVSGá'- pelo Decreto numero
d~ 5 de abril de 1965.
Art 1J O Estauo-Mator das Fôrças Armadas, no prazo da 90 tnoveu-:-.'l,)dio.$, a-contar da publicação deste ôecretov cevera ' atualizar o Re!,nl.''tUV para 08 Adidos <;: Adjuntos de
.(l.aiu,J:~ Militares junto as Represen-.
taçoes Diplomáticas Brasüerras .

5J.89'i

Art.

12.

O presente decreto bcri'"

coreto a(; instruções -iomptementares
pertinentes a
Pt'lO~

Are
~1'_

cada Fôrça, baixadas

respectivos Mínístroa.
I::;

Os casos omissos serão 1'8-

LVIGO,; pelo Presidente da Repúbü-

ca. ouvidos os Ministros Müítares int-r-essactos.

[in. 14. itste decretuentr'ara em
ne data de sua publícaçao .

\',~ÉUl

Aro

15. Revogam-se as ,disposições

e-n ccntrarío .
aresui«. 31
da

H7~'

de maio de 1968;
Independência e 80? ca

retor de Plaueiamento elo IBRA, pelo
Diretor do Escritório. Central de Planejamento ECEPLAN - do Ministério da Agricultura, por um representante do Ministério do Planejamentn ' e Coordenacâc Geral e. um
da Associação Brasileira de Crédito e
Assistência Rural - ABCAR .
Art. 39 Fica estabelecido o prazo de
60 (sessenta) dias para que o Grupo
apresente asvconclusôes a que tiver
chegado e as proposições decorrentes
dos estudos ora determinados.
Art.49l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de mala de
19,68:
1479 da Independência e B09 da
República.
A. COSTA E STLVA.
Ivo Afzua Pereira
Hélio Bettrão

--_.

DECRETO

HL.pUbliea .
.t~.

COSTA E SILVA

A.ugusto Hamann R a d e m a k e r
Griineuxuâ
Au,"élio de' Lyra Tavares
N'a1czc. de Souza e' Mello

DECRETO N-" 62.798
MAIO DE

Cria

no

Ministério

DE

3,'!.

nl'~

1968

da' Agricultura

o Grupo de Trcotüno nora entsuiar
e propor medidas' para TP-'1J[sãn de.'
estrutura dos serviços [!'3 ezcensão
rural.

o Presidente da Repúbüca, no U1:?O
das ,atribuições que 'lhe
confere o
art. 83, item TI, da Constibuíção, decreta:
Art. 1(1 f: .criado, no Ministér-io ":a
Agricultura, um Grupo de Trabalho
destinado a estudar, e propor as medidas necessárias à reestruturação dos
serviços de, extensão' rural, de acórdo
com os princípios .estabelecldos no
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1967. e com a Reforma Admíntstratlvà implantada no referido Mie-

nístérlo .

Art. 29, O Grupo de Trabalho será
integrado peloSecretátio-Geral do
Ministério da Agricutura, 'que' o' presíôjrá e coordenará" pelo DIretor' do
Departamento , de. Coooeratívísmo "e
Extensão Rural-do ,INDA; pelo '.Di~

62. 79~
M.'\lO DE \1968
N9

DE

31

DE

Declara de utiliiade
pilblIca, para
fins de desapropriação, vmooel localizado na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanábara.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 83, item H. da Constituição e
nos termos do Decreto-dei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941. modificado
pela Lei. nv 2.786, -de 21 de maio de
1956, decreta:

Art. 19 :É: "declarado
de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
o prédio -situado na Rua São José
nc 50, Rio de Janeiro,
Estado da
Guanabara. integrante do acervo de
A Equitativa dos Estados tjnidos de
Brasil, Sociedade. Anônima de. Saguros Gerais, em Liquidação.
Art. 29 O imóvel' referido no artigo
anterior 'destina-se 8;0' uso da Superintendência de Segures Privados, SUSEP,. órgão jurisdicionado ao Ministério da Indústria 'e do comércio.
Art. ;3Q~ste Decreto fntrará~m
vigor na datavde sua publicação;. \'8-'
vogadas as disposições em. contrário .
Brasília, 31. de maio, de 1958;
1479 da Independência e;; 809 da'
República. ,
A.

COSTA E'SILVA

Edmundo de Macedo .ôoures

A TOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 62.8'00

DE 31 DE

MAIO DE 1968

.4utoriza a funcionamento da Faculdade Adventista de Enfermagem de
São Paulo - SP.

o Presidente da Repúbl.ca. usando
da atribuição que lhe' confere o' item
11 do artigo 83 da constituição" de
acôrdo com o disposto, no -artigo 2~ do
Decreto-Ieí n? 421, de 11 de mato de
1938, e tendo em vista o que, consta
do Processo nc C. F. E. 19:-68, do ill1J ~
mstérío da Educação ,e Cultura; deereta:
Art. 1<;> Fica e.utorraadc o funcionament-o da Faculdade Adventista de
Enfermagem, sed.ada em .São Paulo;
mantida pelo Instituto Adventista de
Ensino.
Art. 2° .sste rrecreto entra em vigor
na data de sua publíoaçâc.
Brasília, 31 de maio de 1968;
1479 da Independência e 80q ,. da
República.

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N° 62.801
JUNHO

DE

3

DE

1968

Prove sôbre a concessão de bôlsas
de' estudo
nos . estabelecimentos
particulares de ensino su.periOr.

o Presidente da República.' usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 1° As Umversíüades:e Os estabelecimentos particulares do eosíno superior, .poderâo requerer, ao Ministério da Educação .e Cultura dentro de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação dêste Decreto a. celebreçà{) de convênio para a concessão delegada, no corrente ano letivo, de
ceísas de estudo a alunos carentes
ce r-ecursos.
parágrafo único. Os pedidos deverão ser protocolados no Serviço de
Comunicação do Ministério em Brac

siha..

Art. 2l? Constará do convênio. a
que se refere" o artigo anterior, a ex-

201

pressa obrigação, por parte das instituiçôes interessadas, de' curnprír- . as
seguintes exigências:
I - Constituição de comissão e&pecial, integrado. pelo Diretor e de
mais 2 (dois) repr esentantes-da Congregaçâo e do órgão estudantil legalmente constituído. to-dos ~-G:O .a pr-ssídência do pr.meiro, para selecionar
os pedidos.
Il - concessão de prazo para ::;u-licitação do auxílio. d-evendo a mesma ser acompanhada de documentos
comprobatórios da carência de 1',8cursos do impetrante.
111 - Ltmnaçào elo:) auxilio ao maximo de NCr$
500,00' ~ '(quinhentos
cruzeiros' novos) por aluno contemplado podendo aquele SE,r concedloo
desigualmente; s-e _assim entender a
Cemtssâo, levando em conta :3.s disparidades das situações pessoais.
IV Nào ôestmaçáo de. bõlsas,
em quelquer caso. a,') atendimento
de despesas de manutenção.
§ 19 As Universidades
responderão, nos convênios, pelos estabelecimentos de ensino que as integram.
§ zc Os órgãos colegiados precederão a escolha regular de seus 1'epresentantes _. na Ccmíssâo Especial,
com a presença de número, legal para funcionar eidecidir .
ArL 3'" Assinará o convento, como autoridade delegante 'de competéncia, nos têrmos do paragva-o
ú.nico do art. 2° .do Decreto número
62.34.'5, de 4 de março de 19fj8, o Mímstro da Educação e Cultura,
Art. 49 Findo o prazo de que trata o artigo 1", o Ministério da Educação' e cultura transrertrá crédito
igual, por intermédio' do Banco ôo
Brasil,a todos os estabelecimentos
de ensino que hajam sclícítado convento.va conta de verbas consignadas,
para bólsa de estudos no Orçamento
vigente.
Art. 59 Não poderá ser delegada
a concessão dos auxilies previstos
neste. Decreto, em montante interior
a 80% (Oitenta por cento) da totalidade dos recursos
orçamentários
dísponíveís para bôle'3s de escudo -.
Art. 6<;> As Instituições- prestarão
contas, até 31 de dezembro" dos recursos recebidos.
Art. 7° Revogadas as disposições
em contrário, o presente-Decreto ,en-
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trará em vigor à data de sua publicação.
.Brastlia, 3 de junho de 1968;
147,Y da Independência e 80Çl dO'

Repubnca.
A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO NO;> 62. 8{)2 -'JUNHO DE

19'6-8

DE

3

l)E

.

iJisp6e sôbre o cargo -de Diretor. do
Parque Central de Vtatuws (3; Maquinarias.

o Pr-esidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artigo 83, inciso lI, da Oonstátuíçâo,

Art 2.0 nsre Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Bl'a.silia, 3 de junho de 1968;
147Q da Independência e 80Q da
-Repúblíca..
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Si.lva
José de Magalhães Pinto
Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Turso Dutra
Jarbas G. ,Passarinho

Lecmet Mírosuia

José Costa Cavalcanti
Edmundo de Macedo Soares
Hetio Beürão
Antonio Faustino Porto Sobrinho
Carlos F. de Simas

decreta:
Art. 1cj O cargo de Diretor dó Par-.

que Central de Viaturas e Maquinarias é privativo do pôsto de Coronel
do Quadro de Oficiais da Ativa da

Aeronáutíca..
Art. 29 &ste Decreto entrará "em
vigor na 'data de sua pubucaçao, revogado o Decreto nv 41.010, 'de 2e de
fevereiro de 1957, e demais UÜ;PCSIÇÕéS

em con trárío.

Brasília, 3· de' junho de 1968;
147(; da Independência e 80') da
República. ,
A. CesTA E SILVA
Márcio de Souza e Mello

DEDRETO NQ 62.803 JUNHO DE 1968

DE

3

DE

Aprova o Regulamento das Divisões
de .Segurança e Informações,
ML
nistérioe ' Civis.

aoe

'O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .contere o Artigo 83.. item IT, da Constituição e 'EU
conformidade do disposto 'no Artigo
~o e na letra b do parágrafo único <lo
Artigo 146, do Decreto-lei nv 200 ,de
25 de fevereiro de'Í967, e Decreto nú.
mero 6L341,de 13 de setembroide
1967,' decreta:
ArL 1Q Fica aprovado o Regula.
mento. das Divisões de Segurança e
Iritormaçôes dos Ministérios Cívís.rque
com êste haixa.
-

REGULAMENTO DAS DIVISõES DE
SEGURANÇAEJNFORMAÇõES
DOS MINISTERI.OS CIVIS
CAPÍTULO I

Da finalidade"

Art. 1',' As Dívisôes de Segurança
e Informações dos Ministérios Civis
(DSI), a que se referem os Decretosleis nv 20{), de 25 de fevereiro 'de 1967,
nv 348, de 4 de janeiro de 1968 e
Decreto nv 60.940, de 4 dê julho "de
1967, são órgãos complementares do
Conse.mo de Segurança Nacional, su.bordínadas diretamente aos respectt,
vos Ministros de Estado e destinamse 8JO 'estudo de assuntos de interêsse
da Segurança Nacional, no âmbito das
atribuições. de' seus Ministérios.
Parágrafo único. As DSI culabcrarào estreitamente' com a Seoretarta
Geral do Conselho de Segurança Na.
cional e com o Servíçc Nacional de
Intormações, aos. quais prestarão tôdas as informações que' lhes forem
solicitadas.
CAPÍTULO-lI

Da

ecmoeténcui

Art. 2Q Compete' às DSI:,
I .,--.no que se refere à Segurança
Nacional:
. a) fornecer dados e
informações
necessários à formulação do' ooncetto
Estratégico Nacíonal.r a cargo' da Se-
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cretaría-Geral 'do Conselho de Segu.,
rança Nacional;
b) .colaborar na elaboração dos Planos Particulares de Segurança Nacíonal dos respectivos Ministérios, com
base nas Diretrizes expedidas pelo
Conselho de Segurança Nacional;
c) executar os Planos Particulares
de Segurança Nacional, relativos aos
respectivos Ministérios, propondo ao
Ministro de Estado as medidas con~
venientes ;
d) colaborar no planejamento exe,
Cl1V',{- de
Mobíhzaçâo Nacional, cadastrando os recursos necessários ao
fortalecimento do Poder Nacional.
II ~ No que se refere às Informações Nacionais:
a)
fornecer dados e informações
necessários à elaboração do Plano Nacíonal de Informações, a cargo do
Serviço Nacional de "Informações;
b)
colaborar na 'formulação dos
Planos Particulares de Informações
dos respectiv-os Ministérios, com base
no Plano Nacional de Informações;
c) c-ooperar n a execução dos Planos
Particulares e de outros. encargos re.
comendados. no campo das Informações. pelo 'Serviço Nacional de Informações.
'
§ 19 Os Ministros de, Estado 'poderão atribuir às DSI dos respectivos
Ministérios outras missões oh-tgatóriam ente referentes à Segurança Na.
cional e às Informações, coerentes com
as finalidades do órgão.
§ ~.o As informações e tarefas solicitadas às DSI pela secretaria-Geral
do Conselho de Segurança Nacional
EC' pelo Serviço Nacional de Informações, terão alta prioridade.
CAPÍTULO III
Da estrutura e da competência
dos ófgão's

Art. 39 , As DSI têm a seguinte es.

trutura:

- Direção (D/DSD;
-. Assessoria Especial (AE/DSD;
.....: Seção de Informações (Sl/DSD;
- Seção de Estudos e Planejamento
(SEP iDSD ;
,
-Seçãú Administrativa (SAjDSn;
Parágrafo .úníco . As. DSI terão a
cooperação de elementos de ligação
dós "órgãos dé Administração Indi-.ré!a .

Seção I -_ ~ Da Direção

Art. 4° A Direção das, DSI tem por
finalidade planejar, dirigir, coordenar e fiscalizar as atividades da Divisão.
Art. 5° O Diretor da' DSI, após
prévia _aprovação de seu nome _ pelo
Secretário-Geral. do Conselho de Se,
gurança Nacional, será .nomeado pelo
Presidente da República, por indica,
ção do Ministro de Estado, devendo a
escolha -recair em cidadão civil diplomado pela Escola Superior de _Guerra,
cu ofícíal superior da Reserva das
Fôrças Armadas, dé -preferência com
o Curso de Comando e Estado-Maior
Ou equivalente.
Seçâo Il -

Dá Assessoria Especial

Art. 69 A Assessoria Especial COInpete realizar estudos do ponto de vista
da Segurança Nacional. mediante a
constituição de Grupos Especíats, n03
quais poderão ser. incluídos elementos
não pertencentes ao Ministério, para
fazerem o levantamento de dados e
informações setoriais, a fim de serem
verrncadas as deficiências' e vulnerabilidades na área do Ministério.
Seçâo TIl -

Da. Seção de Informações

Art. 79 À Seção de Informações
ccmpete:
T .......:. Obter Informações gerais de
tnrerêsse do Ministério;
n - obter informações que caractertzém os antagonismos atuais ou
potenciais, existentes na área do Ministério, -bem como os grupos de pres,
sâo que os exploram, e que possam
afetar a execução da política ministerial'
In' - obter, ÚO âmbito do Minis":
térto informações especificas solicitadas pelo respectivo Minístro.. pela
Secretarra.Geral do Conselho de Segurança Nacional e pelo Serviço Nacioo al de Informações;
IV estabelecer ,e ftscalízar a
execução das medidas de contra.
informações para a área de' ação .dc
respectivo' Ministério, de acõrrtc com
as instruções baixadas pelo Serviço
Nacional de Informações;
.v ~ executar os trabalhos' criptográficos de correspondência, quando
Iôr ocaso;
VI-. colaborar na -eíaboracão: dos
Planos Particulares de Informações no
âmbito dos respectivos Minístértos.
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Da Seção de Estudos" e.

pumetamentc

Art. 89 A Seção de Estudos e-Pla..

nejamentovcompete:
I - realizar estudos de. assuntos de
tnterêsse 'da Segurança Nacional ou
de assuntos específicos no âmbito, do
Ministério quando determinado pelo
Ministro de Estado;
II - colaborar .na elaboração do
Plano Particular de Segurança Na-

cional, no âmbito dos respectivos Ministérios;
IH - colaborar no planejamento
executivo da MObilização Nacional.

cadastrando os recursos necessártos ao
fortalecimento do Peder Nacional.
Seçáo V' -

Art.

Da' Seção Administrativa

99 A

Seção, Adrnín íetrativa

compete- executar os trabalhos. de Secretaria, de documentação 'e arquivo.
contrôle financeiro ,e, de serviços gerais.
Seção V I

Da ligação com os órgãos
da Aâmmistração Indireta

Art. 10. Os órgãos da Admtnís.
tração Indireta deverão designar um
elemento da direção, para manter estreita ligação com a DSI do respectivo
Ministério.
Parágrafo único. Os .organismos de
segurança, quando, existentes na es,
trutura das entidades de' administração indireta, ttcarãoencarregados des.
sa ligação.
CAPíTULO

IV

Das atribuições funcionais,

Art. 11. Ao Diretor da DSL subordinado diretamente. ao Ministro de
Estado, a, quem assessora nos assuntos...referentes â Segurança Nacional,
compete:
I, - 'Dir-igir, coordenar e fiscalizar
I,)S trabalhos da 'Divisão;
, ,TI -v. estabelecer normas, díretríaea e programas -de trabalho para: a
Dívisâo ;

III ---c-despachar com o Ministro;.
IV -:- propor ao Ministro de .Estado
a criação de Grupos de "I'rabalho para
assuntos específicos do Mínistérlo. are,
tosl't- Divisão. ,€. regular, o respectivo
funcionamento, estabelecendo prazos

e fíxando . a composição de cada
crupe:
V - baixar. na área de sua compe.
tênoia. os 'atos necessártos ao Iuncionamentc da DIvisão;
, VI - assegurar estreita e perma~
Dente Iigacâo da Dtvisâo.coma Secretaría.Geral do .Conselho de Segurança
Nacional e o Serviço Nacional de Informações:
VII - providenciar junto aos õrgãos subcrdlnados ao Ministério e ace
a êle .vinculadoa. o fornecimento de
elementos e tntormacões necessários
aos encargos da Divisão;
VIII - submeter à apreciação do
Ministro de Estado os dados, as Inrormacões e demais-estudos realizados
pela Divisão;
IX - propor ao' Ministro. de .Estado
o provimento de cargos e funções, da
Dívísâo:
X' .: distribuir
pessoal da Divisão
pelos órgãos que a. integram;
XI- elogiar e aoucar penalidades.
na forma da Iesdslacâo em vigor aos
servidores da Divisão;
XII - antecipar OU prorrogar o horário normal de expediente dos ' ser ~
vídoree da Divisão;
XIII
. requisitar passa~ens e
transportes de pessoal e material .re.,
Iatrvos aos encargos da Divisão; .
XIV - assinar o expediente da Divisão;
XV - indicar O seu substituto even ,
tuat.
Art. 12. Ao Chefe da Assessona
Especial compete:
I - Dirigir, coordenar e fiscalizar as
atividade» desenvolvidas pelos Grupos de Estudos Especiais, designados
pelo Diretor da Divisão;
II - organizar as normas de trabalho para os Grupos, de acôrdo com
as instruções baixadas pelo Diretor
da Divisão;
III ......: propor ao tnretor' da Dívíaâo.
o Presidente e. o Relator' de cada
Grupo;
IV - determinar tôdas as medidas
de caráter administrativo necessárias
ao bom funcionamento dos Grupos
de Estudos Especiais;
V -- manter estreita ligação .com os
.órgãos de planejamento do Míriísterio a que pertença.
.
Art. ia, Ao Chefe da Seção de -Irifarmações' compete:
I:......,; dirigir, coordenar e fiscalizar
as .atívídades referentes às Informa.
ó

cões:
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II - submeter à consideração dó
Diretor da Divisão todos os assuntos
pertinentes ao seu serviço;
H'I ' - planejar' a coleta- de dados. e
informações necessários aos encargos
do Ministério;
IV ,- planejar a divulgação das in- '
formações, no âmbito mimstertal. para
a Secretarta.Geral do Conselho de
Segurança Nacional e o Serviço Nacional de Informações;
V - determinar a realização de
pesquisas especiais, bem COLno asdnvestíaacões necessárias aos casos especificas;
VI - manter o contrôle dos trabalhos criptográficos do Mínistérto e es.
tabelecer normas-para e trato da correspondência sigilosa, no ãmbitoimí.,
nístenat e entidades a êle vínouladas:
'
VII - baixar normas referentes fi,
organização, do arquivo' da SIIDSI
obedecendo. no' qúé couber, a sistemática da Secretaria-Geral do Conselho
de Segurança Nacional e Serviço Nacíonat de jntorrriaçõés:
VIII -'- elaborar os Relatórios de
Jntormacões. de' conformidade com as
tnstrucôes baixadas pela Sscretarta,
Geral do Conselho õeBegnranca Nacional e Serviço Nacíonal vde, rnror.

fins de, Desenvolvimento e de Seguranca Nàcíonal}.
VII - 'baixar.normas para o cadastramento do pessoal, materraí e .equipamento uecessárío ao funcionamento
das diversas entidades e serviços e
obras públicas e privadas, tendo em
vísta a Mobilização Nacional:
VIII -, 'propor as listas de dístrtbuíção de' docuntencoe e estudos de
tnterêsse dos órgãos subordinados. ao
Ministério, coerentes comas instru:
ções. baixadas pela Secretaria -Géral
do conselho rte Seguranca Nacional:

IX- proceder a estudos e em.tir

pareceres sôbre os diversos assuntos
aue envolvam a Seguranca Naclonal e
que lhe seiámrôtstrtbuídos:
X - cooperar nA manutencào da
bil-':~teca n.. . -vtmentárta:
...
XI - baixar normas referentes à'
oreanizacào 00 arquive do SEP IDSI;
, ,xn - manter sob" a sua nuerda a
documen tácâc sigilosa pertinente ao
seu cargo;
.
Art. 15, Ao Chefc da.Becão Admtnístrattva compete dirigir, coordenar
e fiscalizar a evecucão dos trabalhos
a cargo da Seção Admínistratlva:
CAPÍTULO

f?o

macões:

IX ----'--. difundir os Sumários de Informacões de ínterêsse da área' do
Ministério;
X - orientar e fiscalizar o sistema
de segurança da Divisão,
Art-. 14. Ao Chefe da Secâo de Estudos e Planejamento compete:
I -,..,. dirigir,eoord~nar e fiscalizar
as attvídàdes de estudo e planejamenta;
'.
.
Ir - submeter à consíderacãó do
Diretor todos os assuntos pertinentes
ao seu serviço;
In - estudar e pr-opor a- soluções
possíveis que visem a neutralização
dos éreltos 'das oreséões. .em ,çtlr.~o de
provável acão na área minístet-ial:
IV - cooperar no planejamento especifico da Seaurança Nacional na

ár-ea

do

Mlntetérto ;

.,,'

manter . estreita, colaboração
cõm os demsts-vóréãos- ~p. ulBnoi::L
mente do Ministério, de forma a propor as' solucões "mata 'adequadas' ao
apoio des programas em desenvolvi:'
menta ou a serem desenvolvidos;
VI ...!... estabelecer' normas einstrucões para. n .caoastremento ' de entidades.vpúbricas. e privadas, tendo em
vista o tortalectmento da Nação para
y" -

Art. ,16.

,V

pessoal

As DSI terão a lotação

que fôr aprovada em Decreto,
Parágrafo único, AI~m dos funcionários constantes da Iotacâo. as

DSi codérão, amda, contar com 'aco-

Jacoracao ce nmcionanos requisitados
na r.-ema da Iegtslação em vigor, .e
designados po-r Portaria do respectivo
Ml;Y,'3tro.
Art. 17.

Os Chefes dos AE/DSr:.
SI/OST e SEP IDSI. serão nomeados
pelo Presidente da' República p.or in ,
dícacâo do Ministro de Estado à vista
de nrrmosta {ioDiretor da DSI,devendo a escolha r.ecair. em elemento
de c-morovada competência cara-as
ativ'dades do setor.
Art. 18, O pessoal técnico especlaIlzado necessário à execução de encargos esper-íftcos. de duração, limitada,
poderá' ser contratado. sob, o regime
..., . r'(">"'C::l"'-lirhl~:Oio da8, 1.l~js 'do- 'I'rabalho, 'por proposta do Diretor dá, Divisão, ao Ministro de Estaco, observaos a tecrístacân em vigor.
Parág-rafo -nníco . O pessoal de cue
trate êste artigo ficará vmculadô. durantea reaüzacao dos tracauios. à As,...
sessona Especial. sob a cccrdenáçâo.
do respectivo Chefe.
.
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CAPíTULO VI

Das disposições gerais
Art.

19. ,OS Ministros de Estada

poderão expedir normas complementares gerais para o funcionamento
das DSI, fixando a ortentaçâo "geral

a ser seguida DOS assuntos referentes
à Segurança Nacional, afetos aos seus
Ministérios é estabelecendo as prioridades de trabalho, em consonância
com as instruções da secretaria-Geral
do Conselho de Segurança Nacional.

Art. 20. Os estudos e pareceres
elaborados pelas DSI que encerrem
conclusões opinativas, parciais ou.não,
e recomendações de, medidas a serem
adotadas, só deverão ser dados ao
conhecimento dos demais órgãos su-

bordinados 'e vinculados, após apro-

vados pelo respectivo Ministro de Estado.
Art.' 2L 'I'ôdas as orgarrizaçôes oficiais da União subordinadas' e vínculadas a cada um dos Ministérios
serão obrigadas a fornecer, às DSI
respr-ctrvas, dados, ínrormações e eselarecímentoe que lhes forem solicitados, observando o disposto no ReguIamcrrtc. paraca Salvaguarda de Assuntos sigilosos.
Art. 22. Os dados" informações e
documentos com classificação sigilosa. oue se encontrem nas, DSLou' em.
andamento processual, nâo poderão
ser utilizados pelas demais repartícões
.subordínadas e vinculadas ao Minis':'
térío _respectivo, _ salvo aquêles que.
mediante determinação da' autoridade
competente, necessitem ser divulgadas. respeitando as prescrições inerentes ao Regulamento para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos .:
Parágrafo único. Os documentos
de classifícaçâo sigilosa da Secretaria.
Geral do' Conselho de segurança Nacional, do Serviço Nacional de Informacões e 'dos, Ministérios, somente poderão ser divulgados, ou terem sua
classificação alterada. por autoridade
superior ou mediante autorização expressa da autoridade que o. expediu.
Art; 23. ~s dados e informações
solicitados pela Secretarta-Geral . do
Conselho de Segurança Nacional e
pelo Serviço Nacional de Informações serão fornecidos 'diretamente, respeitadas as prescrições .fnerentes ao
Regulamento para, a Salvaguarda -_de
.Aasun tos, Sigilosos.
Art. 24.. Todo documento. encaminhadc II Secretaría-Geral do conse-.

EXECUTIVO

lho de segurança Nacíonal.rpara apreereção. deverá ser acompanhado de
cse.c;o e 'parecer da DSI que o remeteu, levando em conta os 'aspectos de
-mterêssetdo Ministéri-o respectivo.
Art. 25. A organização pormenorf
zada das DSI será estabelecida em
Regimento' Interno para cada uma!
aprovado pelo respectivo Ministro de
Estado, após Parecer da SecretariaGeral do Conselho de Segurança Na...
cíonal .
Parágrafo único: O Regimento In ,
terno da DSIjMRE deverá atender,
tar-iuém, ás peculiaridades do 'referido
Ministério.
Art.. 26. As Divisões de Segurança
e Informações terão consignadas no
orçamento do Ministério verbas próprias necessárias .ao desempenho de
suas atribuições, possuindo para êsse
fim ao necessária autonomia financeL
ra, na .fcrma da legislação em vigor.
Ar t. 27. A correspondência o-ficial
das DST gozará de franquia postal e
telegráfica.
'
Art. 28. O .exercício das funções
nas DSI não acarretará prejuízo de
qualquer vantagem a que fizer jus o
funcionário civil 'em seu cargo efetivo
e será, -para todos os efeitos legais,
considerado como serviço relevante na
sua vida funcional.
Art. 29. O pessoal em serviço nas
DSI será obrigado ao absoluto. sigilo
e reserva sôbre os assuntos e trabalhos em tela, cumprindo as classificações sigilosas, na forma da legísla.,
cão em vígor ,
Art. 30. Os cargos de Chefe. de
Grupos Especiais, símbolo 5-C, Chefe
do órgão de Informações, símbolo 5-C
c Chefe de órgão de Estudos e Plane..
jamento. símbolo 5-C, de que trata:c
Artigo 3.(1 do Decreto n.c 60.940, de
4 de julho de 1967, passam a denominar-se,' reépectívàmente, Chefe d'a Assesscrla Especial, símbolo 5:-G, Chefe
da Seção de Informações, símbolo 5-C
e Chefe da, Secâo tde Estudos e Planejamento, símbolo 5-C.
CAPÍTULO VII
Das disposições transitórias

Àrt. 31. Os Ministérios do. Intertor, do Planejamento e Coordenação
Geral e das Comunicações darão
execução ao disposto neste -Decreto
mediante a aplicação do Art. 209, do
Decreto-lei nc 200, de ,25 de: fevereiro
de 1967.
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Art. 32. As DSI submeterão à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, para apreciação, no
prazo ce sessenta dias. a contar da
publicação dêste Regulamento, .00'3
Regimentos' respectivos.
DECRETO N.9 62.804
'JUNHO DE 1968

DE

3

DE

Aiüoriza o Serviço do Patrimônio àa
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado noMu.nicipio de Moreira Saüee, Estado do
Paraná..

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-,
tigo 83, item lI, da Constituição 'e de
acôido óom os arts. 1.16& e L180 no
Cód'go Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica o Serviço do Patr!móuío da União autorizado a aceitar
a doação que a firma Comissária Exportadora e Importadora União S. A.
quer fazer à trníão Federal, do terreno constituído pelo lote ,14 e parte
do lote n.s 13, com a área de- 600~n2
(seiscentos' metros quadrados), ambos
da Quadra F-55, situado na Avenida
n.c 6 da Planta Geral da cidade de
MOleira, Salles, no 'mesmo munícípio,
Estado do Paraná, tudo de acôrdo com
os elementos constantes do processo
protocolizado no Míntstérfc da Pazenda sob o n.v 307.379, de 1966.
.Arr 2.9 Destina-se o terreno a que
se retere o artigo anterior a construção do prédio da AgênciaPostal-TcIegráfíoa local.
Art. 3.90' presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contaárío.
Brasília, '3 de junho de 1968;
80.9 da
147.° da Independência e
República.
A. COSTA E SILVA
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art. 83, item n, da Cónstituição e
de acôrdo comas arts. 1,165 e 1.130,
do Código Civil, decreta:
Art. ,1.9 Fica O Serviço do Patrimônio da trnjao autorizado a aceitar
a dilação que, d-e acôrdo com a L~i
Municipal n.c 712, de vinte -e oito de
fevereiro de 1967, o Munícípío -de' I'npaciguara, Estado de Minas- Gerais,
quer fazer à União Federal do' cerrena com a área de 620m2 (seiscentos e vinte metros quadrados), situado' na Av. Governador Bías Fortes,
esquina com a Rua· Getúlio Var::;as,
naquele Munlcípíc de acõrdo com I)S
elementos constantes do processo protccohzado no Ministério da Fazenda
sob o n.c 36.163, de 1951.
Art. 2.° Destina-se- o terreno-a: .que
S~ refere ovartígo anterior à instaIaçâo da Agência Postal-Telegrádíea
Iccaí .
Az-t. 35) O presente Decreto entrará 'em vigor nad&.-ta de sua pubn-

cação, revogadas as, dísposíçõea em
contrár-io,
_ Brasília, 3 de junho de 1968:
147. 0 da Independência e . 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

DECRETO

N.9.

62,.806 1968

DE 3- DE

Jm~H(~ DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
Vnião a aceitar a doação do' terreno que menciona, situado no 'Mn','7lcipio de Baríri, Bsuuia, ,de .,::;a,o
Paulo.

OPr-esidente da República, usando
da abrfbuíção que lhe confere ovartlgo 83, item n, da Constituição e

de acôrdo com os arts. 1.165 e 1.180,
do Código Civil, éccreta:
Art. 1.9 Fica o Serviço do Patri:Úntônio Delfim- Netto
mônío da Untâo . autorizado a aceitar
a coação que, de acôrdc com .e, LeI
DECRETO, N.9 62.805 - DE 3 DE
Mun'cípal n.e -744, de 22 de setembro
JUNHO DE 19.68
etc 1966, o Município de Barirt, 'Batado ce' São Paulo, quer raset à U~úão
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
Federal do terreno com a área" .'.de
unuio a aceitar doação 'do terreno 422,30rn2 (quatrocentos e vinte ,~ três
que -menciona, situado no Munici-:-. metros e tril1t a . decímetros -qúadrapl(l de Tupaciguara, Estado de, Mi.-·
dos), situado na Rua Campos Sajles,
nas Gerais.
naquele Munícípío, de acôrdo -q0!ll' os
elementos constantes -do processo proo Presidente -da República,. usan- tocol.zado no'Mimstério da Fazenda
dada atribuição que lhe. confere' o' sob" o n.? ,159.. 006',--de-·196~.
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Ale. 25' Destina-se o terreno a que
se r-efere. o artigo amertor à .::u:!1S~

truçao de um prédio para a: AgenciaPost al-tj'elegráfica .Jocal .
f:.rt. 39 "Ü presente decreto entra;
rá em vigor na data de sua publicacão, revogadas as dispos.çôes em -con.,
trárto.

Brasíha, 3
de
junho de
196$;
147."
da Independência e
ao,'? da
R{-')(t)),lica'.

A.

COSTA E SILVA

Antônio Dettim: Netto

DECRETO N'? 62.807 --

3

DE

DE

JUNHO DE 1:'68

Autoriza estrangeiros a adquirir, em
tnmsterência de aforamento, troçao
ideal de terreno acrescido de marinna, no Estado da Guanabara.

O Presidente da, República usando
da-atrfbuíçao que lhe-:"'mfere' (.artigo
83, item II; da Ocnstituiçao c -tendo
em vista o disposto' no art, 205, do
Decreto-lei nv 9.7.fiO de 5 de setembro de 1946,_decretu:

EXECUTIvo

tigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto n-o art. 205,
do Decreto-Ieí nv 9·.760, de 5 de _se-.
tembro de 194'6, decreta:
Art. 19 Ficam Pellx Mayrhofer Von
Grunbuhel e Chrtstíne Mayrhofer von
Grunouhel, ambos de 'nacionalidade
eustr.coa autorizados a adquirir, em
transferência de aforamen to, metadeda tração idea!de 0,240% do dommío
útil do terreno acrescido de martnhe,
designa-do por lotes 2 é 3 da quadra
Y'JI da Esp.cnada do Castelo. com
frente para a Avenida Churchill .e
Avenida Franklin Roosevelt ns 39,
correspondente ao apartamento número 1.001. no Estado da Guanabara;
conforme processo protocolizado DO
M:,tústério da Fazenda sob o n9.~6.4D2

ce rsss.

Art. 29 âate Decreto en trará em vigor na data de sua publicação, revogadas aa Hisposições em contrário.
Brasília,
1471"

República.

Brasília, 3 de junho
147.1 da Independência e

República.
A.

c.e

1968;
?Olil da

COSTA E SILVA

Antônio Delfim-Netto

DECR:ETO. N9

62,.808 -

3 de junho de 1968;
Indepandêncra e 809 da

A. COSTA E SILVA

Art. 1\l Ficam Pelix :Moreira Mui110S e Amancia .Garc;a Símai., .ambos

de nacionalidade espaunola, autorizados a adquirir, em crcnsferêncín de
aforamento, o domínio útil da Tração
ideal de 1/3:6 _do terrena acrescido de
marinha situado - na rua Marechal
Oantuánig no 3&ü~A, no Este..do da
Guanabara, conforma processo prato':'
conzauc no Ministério da Fazenda, sob
o nc 23.249, de 1967.
\
Art.. 29 :- O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dtspcsições em
contrário.

da

Antônio Delfim; Netto

.--DECRETO N9' 62.809 JUNHO DE 1968

JUNHO DE 196/:1

Autoriza' estrangeir.os ~ajquirir em
transferência de aforamento, • metade 'de fração ideal 'de terreno
acrescido de mórimha no "Estado da
Guanabara.
.

o Presidente da República . .. usando
da atribuição que lhe contere .o ar-

,3. DE

Extingue li Ocmiesão Coordenadora
das A'tividades dos Conselhos e Ju-ntas Fiscais

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígc
83 item' H, da Constítuiçao e tendo
.vísta a proposta do Ministro de
Estado da Pazenda, decreta:

em

Art. .lv Fica extinta ti Comissão
Coordenadora das Atividades dos OOTI-·
selhos e . Juntas Fiscais, criada pelo
art _ 47 do Decreto nv 54.767, de 30
ue.outub~v Q~

DE 3 DE

DE

1961.

Art. r 0 ure--r.te -Le.c cto-entrara
em vígor na.te a ta de SU-l, publicação,
revogadas as drsposiçoes .em .contrário.

Brasília; 3 de junho de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E. SILYA
Ant.ônio Deltíati Netío

ATOS
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DECRETO N9 62.810 -

DE

3

DE JU~H<} D>:i

1968

Abre ao Iâinísterío da Educação e Cultura- o créditosu,pl(Jmentar ,de .- ... ;'.
NCr$ 4064.49'1,60 para retorço de dotaçã/J consignada -rlO vigente Orça..;
mento.

O Presidente da República, usando da atribuição .que lhe confer.eo: -artigo 83 -ítem FI, da Constituição e da' autorização contida no artigo 11 da
Ler nv 5:.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:. Art: 1-9 Fica; -aberto- ao- Minístérío d,a Edueaçâo e Cultura': o crédito
suplementar de' NCr$ 464.491,60 (quatrocentoa-e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros novos e sessenta centavos) para rerõrçc
de do-tação orçamentária consignada ao Subanexo 5.05.00, a saber:
NCl'$

5.05.16
5.05.16.28
254.2.0799
3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.9. O

- Diretoria, do Ensino Buperror
- ' Universidade Federal Rural do Río Grande do Sul
- -Administracâo e Manutenção do Ensino
- Despesas Correntes
'
.
- 'I'ransferêncías Correntes
- Diversas Transferências
Pessoal
:
-

464.491;60
Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia nos recursos a seguir discrr-

minados:

'

NCr$

5.05.00
5.05.16
5.05.1<13. 31
254.2.078v-A
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.2.0

- Ministério -da Edueaçáo e Cultura,
- Diretoria do Ensino Superior
- Universidade Federal de SãD Paulo ~ São Carlos
---.;, Administração e Manutenção do Ensino
-,Despesas de Capital
~ Investimentos
- Serviços em Regime doe Programação Especial

464.491,60

Art. 39 :Este Decreto entrará em vigor na data de sua publrcaçâo.
Brasília', 3 de junho de 1968; 141]9 de Independência e BOÇ da República.
A. ,COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Tarso Dutra
Helio Beltrão

DECRETO N° ,6'2.811 -

DE

3

DE JUNHO DE

1968

Abre ao Ministério' da Educação e Cultura -'0 crédito supl~mentár de ;; .. ;~
N,Cr$ 150,00000 -para retorço de dotações oonstanaaae no vigente orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que 'lhe confere o arUg-o 83"item II, da. Constituição·e 'da, .autorízaçâo contida no artigo 11 da
I,;1ei nv 5 .373, de 6 de dezembro de 19<57. decreta:
Art. VI Fica aberto ao Mínístérto da Educação e Cultura :0 crédito suplementar de NCr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeíros novos), para
refôrço de, dotações orçamentárias conslgnadasao Subanexo 5.05.00, a saber:
NCr$

5.05.16
~ Díretoría do Bmsíno Bupertor
5.05.16.13 ~ Unfversídade Federal de Juiz-de Fora
254.2,,0726 - -Administração e, Manutenção d'oEnsino
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NCr$

---'-- Despesa., Correntes
trmnsrcrõncms Correntes- Diversas Transf-erências correntes

3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.9.0

-c

Pessoal (Ina-tivos)
serviços 'de' Terceiros

:

,

60.000,00
90:000,00

.
.

150.000,00

Art. 29 A despesa. decorrente da execuçào do presente Decreto será
atendida mediante' contenção de igual quantda . nos recursos a seguir, dia-

crfrriínádos :

5;05.00
5.05.16
5.05.16.13
254 .1. 0'727
4.0.0.0
4.3. O.O
4.3.2. O
254.1 .07208
4,.0.0.0
4.3.0,0
4.3.3.0

.:.-

Ministério da Educação e Cultura
Diretoria do Ensino Superior
Universidade Federal de Juiz de Fora
Plano de Expansão de. Matrículas
Despesas de Capital
Transferências de capital
Auxílios para Obras Públicas
Reequípamento da Universidade
.
Despesas de Capital
Transterêncías de, Capital
-,Auxilias para Equipamentos e Instalações

130..,000,00

20.000,00

150.00000
Art. 39 gste Decreto entrará em vigor na data de. sua publrcaçâo.
Brasília, 3 de junho de 1968; 14'79 de Independência -e 809 da República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Tarso Dutra
Helio BeW'ão

DECRETO N9 62.812 JUNHO OE 1968

DE

3

DE'

Dispõe sôbre a vigéncia. da tabela ae
gratificações da Secretaria Geral ao
Mini.stéTio do Trabalho e tremaenela SOcial.

o Presidente da República, no USO
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item 11, ria Constrturcâo e
tendo em vista a ;'_~:hwa a co 'item II
do ar tígo 205 do Decreto-Ieí nv 200,
de 25 de Ievereíro de 1967, decreta:

Art. 19 A tabela de grattfícaçôes
de representação da Secretária Geral
do Mmistérfo do 'I'raba'no e Prevídên.,
cü\ Social vigorará a contar de 19 de
janeiro de 1968 11..),,-;: seguintes servídores: Ada.l Santos, Alcy da Penseca Cardoso, Aríete de Jesus Pinheiro
de Oliv-eira, Antônio José de Oliveira,
Arrrude 'de Moura, Dalva.:v.Iatos de
Melo .Pedrosa, Desrdezvo 'l'ibil'lçá Bf',s3edlts,. Elza Lima. de Carvajno, Eu-

níce vcosta Abtamovitch, Eroíto Hc,
nono da Cruz, Prancísca Espozet ca-

Costa Amorrm, Hermes de' Souza F1"0itas, Iramíra Martins de Araújo, João
de Souza, José ecomuto Pítano, Lurz
Ferreira da, Silva, Lydia Motta, Maria Eugênia Maia da Silva, Maria
Flora 'I'ôrres de. Oliveira, .María Jose
Lopes Braga Ferreira•. Maria de Lourdes Mesquita Caldas, Maria de Lour-.
de." Souza Lima MUSSG, Maria "I'he.,
rezínha Ricevích Carelü. Marly Hor-.
ta Fernandes, Nírton. Desterro de Assumpçâo, Nilza Araújo Braga, oiegario ROdrigues Santiago, Paulo de Brjto .Cavalcanti, Ronardo ' Cezar Gomes
de Azevedo, Ruth de Freitas da Silva,

Silvia Costa de Azeredo, Valdemar
Bernardo da Silva e Wanda Perez
Hasan .
Art. 2\1 nste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas, as 'disposições em contrário,
Brasíha.

1479

3 de

junho

da Independência

Repúblíca .
A. COSTA E SILVA
Jarbas G. possurvctio

de

e

1968:

809

(la
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DECRETO N? 62.813 -

211

EXECUTIVO

DE

3

DE JUNH9 DE

1968

Abre ao Ministério dos Transportes o crédito suplementar de .. ,...;...', ...
NCr$ '300.000,00 para retõrço de dotações., coneumaâae no vigente orçamento.

o Presídonte da República, usando 'da atrfbuíção. que lhe confere o artigo83, item lI, da Constituição e da autorização conttdc no artigo 11 da
Lei n« 5.373, de 6 de dezembro de 19m, decreta:
Art.l? 'Fica aberto' 'ao Ministérro dos Transportes o crédito suplementar de NCrs 300.000,00 (trezentos mil- cruzetros novosi ,para rorõrço de
dotação orcarnentárrerconsígnade no Subanexo 5.16:00 - Ministério dos
'I'rensportes, a saber:
. . ".
NCrS
NCr$
5.1-6.01 - Gabinete do Ministro
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Cust-eio
3.1.1.0 - PEGsaal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas' Varláveísrcom Pessoal. Civil
Atividade 111.2.1957
: .
150.000,00150.000,00
300,000,00
Atividade 116.2 ..1960
'
.
Art. 2? A despesa decorrente dó presente decreto será atendida mediante contenção de igual quantia no Elemento 3.1.3.0 - Serviços de Terceiras, da mesma unidade orçamentária e referente à atividade 116.2 ;'1981.
Art. 39 zste DE'creto entrará em 'vigor na d·àta de sua publtcação.
Brasília, 3 de, junho de 1968; 14-']? de Independência e 80?' dá República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Deljim Netto
Mario David Andreazza
Helio Bettrão

DECRETO N? 62.814
JUNHO DE 1968
Altera

o

DE

4

DE

Decreto n? 55. 090-A-, de, 28
de novembro de 1964

o Presidente da República, usando das atribuições "que lhe confere
o' Art, 83, inciso II" da Constituiçâo,
e tendo em vista ,as Leis nv '4~448 -de
29 de outubro da 1964 e nc 5.393, de
23 de fevereiro de' 1968, decreta:
Art. 19 Passam. a ter a seguinte
redação 'as disposições abaixo mencíonadas .do Decreto, nv 55. 090-A, de
28,de novembro de 1964, que regulamenta, a Lei ns 4.448, de 29 de ou.tubro de 1964:' "
"Art. 27. ',' "'-"," .'.. '. ..'.' ...'..'..',. ...
1)

....................... .... .....
'

'

nas listas para promoção' por
merecimento - igual 'ia dôbro do
número de vagas apuradas para preenchimento pelo prtncípiotde merecí.,
mento.. .relacionados, rigorosamente,
2)

de acôrdo com a, ordem do Quadro
de Acesso:
3) nas listas para, promoção porantigüidade - igual ao total de vagas 'apuradas, relacionados na ordem
do Quadro de Acesso."
Art. 21.' 1tste Decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação, revoga das as disposições emcontrári-o.
Brasília, 4 de junho de 1968;
147? da Independência e 80? da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurélio de Lyra Tavares

DECRETO N? 62'.815 ~
JUNHO DE 1958

DE

4

DE

conceae:c

sociedade nor6thy Gray
Inc. autorização para timcumar...na
República do' Brasll;

O Presidente da R-epública, usando
da atríbuíçâo . que lhe ..c onfere' ,oar.-
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tigo 83, itemvtt. da oonsütuicão- '8
nos têrcnos do' Decreto-ãeí nv 2.-"627,
de.26- de setembro: de .1940, decreta:

Art. 19' E' concedida à sOCl;dàcte
Dorothy Gray Inc.~' corri sede na cIdade de: Dever, , Condado. de ;Ke:~t~
E~tado_ de ,:Delaware;Estados: Umoos
da" Américá

do

Norte, autorização.para

funcionar na República. do Bras:l, pelo'

prazovde.icmco (5) anos.ccom os atos
constitutivos que apresentou e com o
capital destinado àsatividad.esda "iihal brasileira, fixado, na .ímportãncía
de NCr$' 5,4.nÜ'O,úD (cinqüenta e qua-

tro mil cruzeiros DOVOS), consoante
resolução adotada pela Diretorta. em
reunião realizada a '2 de agôstc de
19.'Ô7, bem coma declarações do' representante legal, firmadas a 3'0 de' novembro de 1967 e '7 de dezembro de
1967, mediante as cláusulas que' a êste
acompanham," assinadas 'pelo' Mírustrc
de Estado da jndústrta .e do Cornéroro,, obrígando-se Ia mesma socíenade"
a. cumprir integralmente as leis fi regulamentos em-wígorv ou que VC1.:J:.;am
a' vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização .. ·
pará-grafo único. Além -dos ,oDJeti'.,-;
vos enquadrados ria linha de tabrtcação e comércio de artigos de Irígíene .e . cuidados pessoais. e' do lar e similares, quaisquer at~vidades, .especiricas, e quevdependam de-autorizacáo
governamental, só poderão ser exer'crdas' depois -de obtida tal autorização, através dos órgãos competentes.
Brasília, 4, de junho d~ 19-33';
1479 da Independência e 8D'? 'da
República,

'

,

zxscorrvo

ta do. Processo nv 120A29fl>2, do ';',1:1·nísterto da Educação e' Cultur-a. dl:'crera:
ArL 19 ' Fica autorizado o tunclcnamento vda Faculdade Pôrtd 'Aleg~çnst'
dJo·Filosofia, Cíêncías ~ .t.etras, se«taoa -em Porto Alegre, luQ Cranoc
.jo Sul,
Art. ,29 aste Decreto entrará e,n'vtgor na data da, sua publicação
Brasília, 4, de junho
ae
1063:
...47Ç da Irrdependêncía
E" 801'
dê'.
República.
A. COSTA E SILVA

7.'arso Dutra

DECRETO

E,àmundo de Macedo Soares

'JUNHO

'O' Presidente da República, usando
na atríbuíçâo .que lhe contere o Item

!'f do' artcgo 83 da Constítuicàc, 0.t'

acôrôo com o disposto no artcg- 28
do Decreto-Ieí nv 421, -íe lJ. de mato
de 1938, e tendo em vista '. o que ccns~<1, do Processo no C,F.2, ,:;;03/63, do
Mmístérío ' da
Educaçaov e C~I1~m'a,
necreta.:
Art. '1<;' Fica autorizado o .run víonamente da Escola de Engent!ari.~ de
Urüversídade Católica de Pelotac. nc
Estado" do -Ríó Grande de Sul,

Art. 2<;'\ :Este Decreto entrará e-n vi-

Brasília, 4 de junho
] 4'/'·"
da Independência
República.

4 D,E

ce
e 80"

i8,6E;
de.

COSTA.E''-SILVA

l'arso Dutra

,DE"1968

AuW7'iza: O '/únCio'naméntó da"FohLl"'7
dade .Porto , Alegiense âo. :Fi!0S0/ia,
Ciencias e . Letras P 5rto ·A tq)n

-

DE 4 })2

euioriza o funcionamento q,a, Feccta
'de Engenharia' da Utuoersuiaâe Cotouca de Pelotas -,RH.

A,
DE

62.817'
DE 1968

gor: na: .data·da suaipublícaçâo.

A, GOSTA E SILVA

DECRETO N9 62,816

:N ç

JUNHO

RS.

DECRETO N° 62.'818
JUNHO DE:

DE 4. ns

1968

Declara cadUCO' o decreto n Q ~f!,99C',
de 16 de abril de 1946

o

Q. presidente da .Repübltca, ·:U'\\'tndu.
Presidente da- Repúbüca, usando
da.i atrtbuíçãc que lhe' ccnteré ,oari".,
davatrtbuiçãooque lhe conrere.n tterc
83, n9:,Il" da Constttuiçao. 'noster---:"
rr.. do .artdgo-'8.3·. da' Constituição" de
acôrdo,çom o dísposto rno artdgo ·23 -raos: do Decreto-Ieí-: ris: ~27', de'28"d<:>
fevereiro
de,1967,>~a'1te:rado;.pelc·De.:..
0.0' Deçretc-Ieí.mv 421,de·'11 deruvaíc
:de"1938, e' tendo ern víata-nque 0;,')!1S·· .creto-jeí JJ'?' 318, de 14: ue matçorde
r

A':cOS

no

POD.ER

1967 (Código. de Míneracãer e tende;
om vista o que consta- do processo
1'_'" DNPM-6635/41,' _do Min!stéri'ú
as
Minas e Energia, decreta:
Artigo único. f: declarado caduco' o
ctecreto numere vinte mil novsc-n..
tos e noventa (20~990) ',1e J6 de aoríl
cre 1946, que autorizou a ctdadé lJ~9.
stleíra Etelvína Zananírt a ravrar -a:-.
cárro.r ric município .de . t taucara. Es .
taoc do Rio' de -.Ianeíro .
.
ô
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2u A Ordem do Mérito do Tra-

Art.
balho
,graus,

será concedida, nos seus. vários
a critério, do -rj.ovêmo:

1 -

A. todo cídadáo que. tenha pres-

taoo notaveis serviços: ao pais;
II ' - Aqueles .que se -hajam dlstm-

guroo .marcantemente vno exercício de
sua prcríssao ;

1I1 .----' Aos empregados' e empregadores.c-servldores- . públicos 'em genu,
membros de comunidades eelígíos.,s,
personalidades que; pelos' seus esror-.
Brasília>
4 de junho
de
i'dG8;
ços na crtação ou distribuição de utt147 9
da' Independência e '80°
da
Iídades. no trabalho,' na produção, tc-,
República.
nham se constttutdo em exemplos paA. COSTA E SILVA
ra a coletividade;
José Costa Ctuxucoruí
lV -- Aos empregadores- que tenham
colaborado sobremáneíra com tnícia-.
tívas, visando o bem-estar' social dos
DECRETO N9 62.819
DE 4 DE
seus empregados e. da coletividade;
JUNHO DE 1968
V .---'----. Aos que. se empenharam e'
obtiveram extto- na
luta por uma
Aprooa Reçtmento da Ordem. do Mémaior produtívldade:
rito ao Trabalho, e dá outras proVI ---' Aos que tenham ttdo texcepcíonar e marcante atividade de carávidcnciizs.
ter smdieat rio alto sentido ele cola-,
com o Estado, para alcançar
o Presidente da' República, - usando aboraçáo
paz social e seu desenvolvimento;
da atribuição que lhe .confere Odrtt:..
em todos os campos;
go 83; item H, da Constdtuíçâo, 'deVII - Aos que se, tenham, distmcreta:
gutdo no mcentavo a uórmaçao prorfs-,
Art. 19 Fica aprovado o anexo Resionar, higiene e. segurança no. trabagimento dá Ordem de· Mérito do 'I'ra-.
lho, no aprimoramento, da prevídênbalhc, .devídamen ca uasínadc pelo .Mi- , cía .socíal ;
nístro de Estado do "Trabalho e PreviVIIl -r- Aos que se revelarem .iex-.
dencía Bocíar.
..
cepcíonalmente
capazes no serviço
Art. 29 Este -Decretc entrará ern-ví-.
púbtíco em geral;
gor na data -dê sua _publicação, revorx -:-. Aos que, tenham: tict.o: margadas as dísposíçêes e,m contrario.
cante destaque pela sua CUltura, cá'pacídade científica e técnica em' ceBrasíha, : 4 de
junho de
1968;
rat:
1479 da Independência
e ' 809 da
Repúbuca .
X - Aos que, por qualquer forma,
hajam contribuído sobremodo para o
A. COSTA E SILVA
realce do nome do. país. no exterior,
Celso Barroso Leite
nas matertas anteriormente meneionadas.
Art. 39 A Ordem, poderá ser conceREGIMENTO DA ORDEM 00 MEdída a estrangeiros
que se tenham
RITO DO TRABALHO
tornado credores da-Homenagem da
Nação ou de seu. reconhecimento, em
CAPITULO i:
argum dos campos' mencionados
no
Dos finsdci 'Ordem

Art. 1~ 'A Ordem do 'Mérito do Trabalho,' criada. pejo Decreto no '57.278,
cte.17.1L65,:e, alterada emcua-constatuíção pelo Decreto nc 63,;.682, de
10.5.68, passa a,' ser regida .oe-ecoc-.
do' com. -es. disposições .dêste Regí-

mento .

art.. 2Q:
'Art. 4'·1 Poderão ainda ser agfacía-.
oas, a-s indústrias ou entidades comerciais> 'culturais, relígíosas, -etc, que,

pela 'sua .organízaçâo vsocíal,-. esrorço
de produção ou' qualquer' outraiatívfdade .'relevante de .írrterêsse :nacional,
credenciarem-se rio reconhecimento.da
Nação Brasileira.
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§ 39 Cada mclTIbro terá uni suplente, cujo mandato terminara com o
do efetivo, mesmo que a este venha
a substituir derímtívamente .

CAPiTULO II

Da 'Administração

Art. 59 0" Presidente da "J,epública
é..o Grão-Mestre. da Ordem, compe.,
tíndo-lhe. nessa qualidade. ju-oceoer
às nomeações para a ordem e' às pro;
moções e exclusões de seus _membros.
Art. 69 A .Ordem - será administrada
pelo seu Cnanceter.. o Munstro " do
Trabalho e Previdência Social, que
terá _a assessorá-lo a Comíssao da -Ordem: do Mérito do Trabalho.
. ~- 19 O Consultor Jurídico será o
esecretárío-Gera.I da Ordem e dá Comissão da Ordem do Mérito do Trabalho.
~._2Çl' A sede da Cnancelarra da Or'--dem será a Consultoria -Jurfdíca do
Mímstér ío do. Trabalho e Previdência
Social, 'por onde correrá -todo' q ex':":
pedíente .
Art. 79 Os membros da Comissão da
Ordem do 'Mérito do Trabalho' e seu
Secretàrto-Geral não perceberão - qualquer remuneração e os- seus serviços
serão considerados relevantes.
.
Art.-S9 Para formalizar as .índtcaçôes ao -Chancejer dos que se Hzerem
credores' do reconhecimento nacional,
runcícnara sob a presidência do Secretario-Geral a Comtssâo da Ordem
do -Mérito do Trabalrrov constituída -ue
3 (tres)' presidentes de contederacôes.
3 (três) membros de livre -escolha. (10,
Ministro de Estado, 3 (três) membros de livre escolha, do Ministro de
Estado, dentre cídadâos .ja .agraciados e que.. tenham se destacado pelas
suas atividades no .campo da paz so-

°

ctal ,

Art. 9t.l Todos os membros terao
mandato de dois
anos, ·,·enováveis,
contados a partir, da data da portaria de nomeação. 'tomando 'posse, 15,erante o Cnanceler da Ordem:.:·
§ 19, A .Iabta não Justificada a. mais
dei três reuniões, consecutivas' ounao,
importará 'na perda. do mandato., não
podendo haver'; recondução ou .nova
nomeaçào ,

§. 29 Constatadas as, ausencías em
tal número. o Secretárío-Geral tara
a comunícação ao' cnàncerer-.cuedeclarará .extinto_ à manda.ttt] torpandó-,
se 'efetívo o suplente, até' oJmal,:do
mandato para o qual fõra nomeadõ o
titular.

CAPITULO

IH

Dos graus e insignias

Art. 10; A Ordem constara dos seguíntes graus, por ordem crescente:
1°) Cavaleiro
29 ) Oficial
39) Oomendador
4°) Grande .Ofícíaí
59)

Grã-Cruz'

parágraro zunico, O Grão-Mestre e
o Chanceíer teráo a Grã-Cruz.r que
conservara o . Os membros da Comiasao. terão os graus que sua merarquía
permitir.
Art. 11~· As 'nomeações e promoções
para os graus da Ordem serao feitas
por decreto do Presidente (Ia República, mediante proposta da Comissão,' aprovada pelo .. Chanceler.
Parágrafo .único.A critério
do
Chanceler poderão ser doadas coleções
completas da Ordem a museus nactonaís ou .estrangeíros .

Art. 12. Os quantitativos nos vvários graus da Ordem serão os' seguiu..

teso

1"') Cavaféíro - ' 250
2t.l) Oficial .,.- 150

39) Comendadcr .,.- 100
4Çl) Grande Oficial. .,.- 75
Grã-Cruz - 50

59)

Art. 13.. A admíssao
nos vartos
graus.vdavOrdem do, Mérito do .Tra-:bálho obedecerá ao critério nteràrquico adotado nas demais Ordens nacto-

nais.·

.

'.

Parágrafo .úníco. Em casos excep-

cionais, a Comissão poderá -ecomendar a concessão de grau acíma idos
previstos normalmente.
. Art. 14. A concessão ímcíal será
feita, em' regra; no grau de Cavaíetro, ..salvo quando a posição meràrqutce rõo agraciado determinar outro
grau, de áCôrdo' com as -regras .usuatmeute .adótàdas .em. outras Ordens,ou,
em' casos especiais, :dé acôrdo com -crt.,
térto de exceção que a justifique.

ATOS

DO

PODER

CAPiTULO IV

Da' concessão
Art. 15. As, decisões sôbre -tomes. ae
agraciados serão
tomadas por voto
secreto.
§ 1° Serão secretas as reuniões e decisões da' Comissão.
§,29 O Secretario-Geral poderá deixar, de considerar, para avdtscussão.
qualquer nome' que "haja sauo apresentado. inclusive no plenárro. da Comíssão, aá-reteretuiura do Chanceler .
Art. 16. Aprovadas pela Comissão
da Ordem do Mérito do Trabalho as
indicações dos 'que deverão ser -agraciadcs, será
lavrada .uma ata da
qual constarão os nomes ,'l o currtcuumi muze de .cada Indícadc, que será encammhada ao Chanceter da 'Ordem para seu exame.
Parágrafo único. Aprovadas as tn-

dícacões -ta

Comíssão. o Chancerer

encaminhará ao' Grão-Mestre vda Ordem os nomes sugeridos. 'para efeito
de .nomeaçào.
Art. 17. parauerjiromovtco na Ordem, é preciso que o agraciado 'tenha
dois anos pelo menos, no- grau anterior. e se <recomende por novos e
assinalados serviços.
I
§ F' 11: dispensada a exigência
de
mtersücto mínimo para a promocao,
ao nomeado que se tennà distinguido
por ato de excepcional relevância,
§ 2Çl' Na solenidade de, entrega das
condecorações, o agraciado recebera
além da, medalha, o diploma 'respectt-

vo.
Art. 18. Sâocom-petentes 'para sugerir nomes de cidadãos que .reunam
qualidades para ingresso no Ordem,
à Comissão da Ordem do Mérito do
Trabalho, além dos integrantes desta':
i - As Conrederaçôes dé Empregados' e Empregadores;
II - Os Diretores de -repartãções
púhlícas " federaís.
estaduais ou. autárquicas. cujas finalidades se. liguem
aov'irabajno, à previdência social, a
mdústría; ao comércio, a prooucâo em
geral ou a quaisquer atividades' ou

serviços .aüns:
I;Il,-'.. Os' ,.p.elegados Reglon:ais do
Trabalho; é-dó "Trab::l.-lho. Maritün9;
IV,- Os. órgãos de cccoperaçâo "cem
o -Estado em, matéria de assíscêncra
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proríssíonal e,
social ou de ensino
ainda. em reíaçao aos empregados cs
Sf,US proprtoscempregadores:
V _ As autortdades estaouaía 01.1
munlcípaís, em cuja; área de jurisd~
ção tenha exercício o cidadão cuja
atividade se, pretende ressaltar;
~ 19 A indj~p('ad ,t~r8 ,mprt' ,senti-do decolabor'aç~o, não ficando a' Co~
nUI:iS<:LO ourrgaca a aprova-la OU encamínnà-Ia ao Chanceier;
§ ,2'.' Quando S'" 'tratar de rírma c.~
mercíat ou industrial; poderá esta fa~,
zcr sua própria Indicação, at-avéa de
histórico minucioso de tôdavsuà atí-...
vídade empresarial' e o' mais que considerar capaz de .justtrtcar.«. excepcíonalidade do mérito.
'
§39 No caso do § 2°, 'o SeoretártoGeral da Ordem poderá mandar ouvir o Delegado . Regional do, -rraoeuio.
que deverá Informar," detalhadamente sôbre a atividade da firma peticionaria, procedendo, inclusive" aum'~
completa verificação sôbre euas relacões com os empregados.
Art. 19. Ao proceder' à, indicação.
nos termos do artigo 18, a autoridade
ou entidade responsável fará. uma exposição mínudente em relaçãoiao 'Indicado com sua' identidade, merecimento e todos os outros elementJS
que permitam um perfeito julgamentu de suas qualidades,
sempre .que
possível acompanhada de, co-aprovaçáo.

Parágrafo único. A Comíssâo da
Ordem do Mérito do Trabalho procederá as diligências que julgar necessáréas
'Para completar o
:'dossíer" do indicada" podendo, .em t,als
casos, recorrer a todas as autórtdades
federais, estad uaís e autárquicas.
CAPÍTULO V

Do merecimento

Art. 20. O' candidato proposto deve
ser apreciado pela Comtssãc sob os
aspectos moral e profissional, ue sorte que 8Ó 'venha a ser indicado o que
realmente se destaque na classe, ou
entre os seus pares, .pelo procedimento exemplar, como cídédâo: pejo de~,

votamento.

a

prortssâo..

e, especial-

mente, no exercício dessas runçõcs:
pelo remarcado relevo e . ','enrjjmeI1to
que ühprima, às, suas. atividades ou
peía produção de trabalho altamente
merttórto. fruto' de engenho; estudas,
tenacidade .e ínteligêncla ,
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dades públicas para. -a colocação de
trabalhadores;
e) perfeito, respeito à lei trabalrnste e compreensão para com os' empregados, e colaboradores;
f) a criação de obra de relevante
ínterésse cultural. pela sua tmpor-.
va. a sua atrvídade:
-tâncla técnica, científica ou artísc) rendimen"toe' qualidade do seu
tica;
trabalh9·"
.
g)facilidades concedidas' aos empregados para que se aperfeiçoem tée§ 2'! O, zelo prorissíonal é .observamcà e culturalmente.
do" no . decurso da atividade, tunoíonaí
du candidato, manifesta-se: no -crevoArt. 22. Para ingresse na Ordem,
tamento à profissão, ne vassra.ncaoe.
constitui merecunenio básico para os
pontualidade, iniciativa; -no trato' com
empregados:
seus éinpregados,'" na._ vontade firme
1-;-'c- A' execução de serviços, a seu
no cumprimento, .dos seus' deveres e
cargo com alta produtividade;
na correção de atitudes em tocas ai
círcunstãncias ,
II - Apresentação de sugestões
tendentes a melhorar, o processo, ou a
Art. 21. Aforà outros Jatôres apreform.a 'de, produção' assim como a eficíádosvcm cada caso constitui mereciência do serviço;
cimento básico:
lI! ,-,-As invenções de utilidade pu1 ~ Em relação a empregadores;
blíca 'ou social;
IV _,_o A permanência continuada
a) a manutençâo-contínuaca. ,por
na. emprêsa . com .assíduídade, sem
mais de 20 anos, do próprio estabelenotas desabonadoras, de preferência
cimento ou, setvico -emvcondícôes de
por mais 'de vinte anos;
eficiência e de bomvatendímento ao
V - Manifestação do espirrto de
público;
,
oedícação. -a emprêsa.e aos compab) a iniciativa, cercada de êxito de
nheiros de serviço, assim como a reaattvícaoe-ou eervtço nãorhantldo' nu
lização de esforços em prol da tiarpais' até então;' "
, ,
.
.morria
social;
c) a tanrícaçâo de' produtos que eVItem a ímportaçâo ,de similar' estranVI - Manifestação qe sadio 'esptrtto de, .síndícalísmo ,pela assocíaçào
getro ou que, pela sua' tntluencía ma
economia nacional, represente vauta
ininterrupta,' ou assísdutdade às ,l~eu
gero para. 0, pais:
n íões sociais sindicais;
ft)a exportáçàc de produtos em
VIl-:- Atuação destacada" quando
gestor síndícal. para" desenvolvímencondíçôes -de .preco e qualidade ,que
assegurem, naconcorrêhcia comerto
entidade, efetivas realizações
sociais, .em prol da-sua categoria, erc.:
ciaI", os mercados externos . -para "O
VIl! ~. Atos de bravura, ou despaIS"" rorteiecendo-iné a poalçao co
merctal ,
'
'.
prendimento, pessoal em lavor de
companheiros, do serviço ,ou da, em1I,---"-" :E:sses'elementos devérâo ser
presa;
, .. '
complementados ou conjugados com
I X - Fidelidade às íriatítuíçôes deos seguintes, -necessàríameme:
moeràtfcas ;
X ':- A'criaçao dê obra de relevanlI) o lançamento, a, apücaçáo
de
te ínterêsse sindical.
normas técnicas 'de racionaliza':<'L) ne
processos, de, .produçâo ou ,detral:laArt. 23. Os profissionais uberaís.
llI'~' comtvántagens para a' eccnom.a
'artistas; relígíosós e outros deverão
naclonal ; .
,"
ter -tido 'atividade marcante "que , os
" b) a manutençao, de, serviços' sodrstínga 'na 'sociedade, Inclusfver-pela
cíaís em revcr.uos-proonos .mprega-. colaboração -que-tenham prestado pados e daeYespectívas ramtuas:
.
ra . elevação' do nome 'dopais no. ex''c) a manutefrçao é1~. noas- -cçndíçôes
terior.'
de,4igiene ,e segurança no .rabalno
Parágrafo único. Para ,'O" ,'sef'Y~d,o
'prlncipalrnÍ::nte !ios'perig'osos ,é, ínsaIubres ou adoção:' de meios de'p:elesa -res públicos, os .requieitos são os mE'3,~
"ID?'s':e_xlg'id(}S .dos':em'p~egadob'",:'no' que
'da. saúde do" trabalhador, superiores
coube~;:"sendo 'condição esaencíàr. posaps obrigatórios 'por lei; , , .
suírv-maís -dé- 15 anos tdé'-se-vico pú, d) pagamento de -justó Salário·e esblico, sem nota oesàoouaeona.
pirita de' colaboração 'com as', àutort-

1ÇI O '.'valor pessoal é apreciado
os aspectos;
- a) ITlol'al virtudes do, cand.dato,
atrtudes ',e procedimento na vida privada, publica.e profissional;
, b) competência pronssíonai l:elaÜ"':
§
oS,Ob

tia.

ATOS
CAPíTULO VI

Das '. reuniões da Comissão
Art., 24. A Comissão da Ordem do,
Mértto .oo Trabalho reunir-se-á tantas vtzesquantas .convocada 'pelo'seu
Secretario-Geral, devendo instalar-se
com maioria de membros presentes,
deliberando -sempre por maioria.
~ 1;; Instalada "a....:Cpmissao; 'será' lido o expediente,
dando conta dos
motívoa da-reumâo .§ 2,' Quando se tratar, dê ~eliniãü
para -Indícaçào de agraciado, o' 'Secretarto-Geral sorteará os processos
entre os diversos membros, paratereito de relatório.
~ 3') A Comíssâo- deliberará sôbre
nomes na base dó relatório apreseritado pelo Relator, 'que será posterior"
mente arquivado na
Secretaria da
Ordem.
§ '49 Se aprovado ,à nome será ele
submetido ao Chanceler ;dhOrdem,
com um 'resumo do curricuium: oitae.
Art. 25. Em segunda convocação; a
Comtssãc deliberará com qualquer
número.
. Art. 26. As indicações pára ja Ordem de Mérito do' Tràb,alho deverão
ser encaminhadas à Secretar-ía da
mesma até 20 de março, n.anoo se
tratar de indicações' l:ára, a 'solenid~.:.:,"
ue de I'! de Maio, e ::::0 de Outubro,
quando referentes á' de ::::6 de Novembro.
'

Parágrafo único. ,Qualquer tndícaçao, .não aprovada, poderá continuar
paravposterror apreciação ,Qa:Comissão, nãovpreotsando haver renovação.
AI't..27. As nomeações .seráo tneórt-.
tas em livro especial, mediante la-vraturacde cêrmo proprto; assinadas
pelo Chancelerje .pelo 'Seoretárto-Ge-.
ral da Ordem.
Art, ,2'8. O" Secretárío-Geraí,
por

determínaçâo 40

Chancelerida -Or-.

dem, -poderá dirigir-se às .;. utortdades
e~taduais e assembléías, transfertndornes.« competênoía . pa-ra,.'ep~rega,das
medalhas aos agraciados que; residi....
rem'. tora da sede administrativa da
Ordem.

~. 19 No caso.rdêste ar:tigo",'deyerFl
haver ao concordâncía vda autor-idade
ou da' assembléia. cpnv~4â4~.;'a 'p~t~"J

emar .« solenidade.
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§ 29 Em' hipótese a1guma.,.'~ despesa
ele,condução ,do agraciado .ao jocar õa
en tregà correra por õon ta Cios corres
públicos i rerteraís .
CAPITULO VII

Dá exctusão

Art. 29. Serão exctúídos

da

Ordem:

1 -.,.. Os, nacionais" que, nos termos
ria Constítuíçâo.. tenham perdido .a
nacionalidade;
ll--:~ Os que tiverem seus direítos
políticos suspensos ou seus mandatos
erenvos cassados';
H'l -'o Os, condenados 'pela- Justiça;
em, qualquer tôro, por crime contra ,a
Integrtcacte e 'a, soberania, riacíonafs,
ou atentado contra o E:rárlO, ,contra
as' Instítuíçôes e a socíedade, desde
que apurados em investigação, sindicância, mquértto ou sentença transaítada, em julgado;
IV -:- Os que 'recusarem, a .promoçâo
ou devolverem as ínsígnías que lhes
bajarn sitio conferidas;
V -.,.. Os que tenham pràtícado atos
que invalidem as' razões pelas quais
roram admitidos;
'.
VI - Us que nâcicompareceremià
soíenidacíe ortc.at para receber a, condecoraçác. salvo motivo justrrícaoo.
ou tque não a retirem, na Secretaria
da' Comissão' no prazo máximo de 'Seis
meses.
Parágrato unico . As -exctusões. .são
feitas 'por proposta da
Comissão,
aprovadas pelo, Chanceler e" submeti-

das ao Grão-Mestre.
Art. Sü. Noscasos dos. itens

-'! e
VI, a' exclusão só pode ser' proposta
Quando a maioria absoluta doâ membroa-da Comíssão u tenha votado'.
CAPITULO,', VIII

lJa Secretaria

Ate. 3L Incumbe a Secretaria:
1 - Preparar e expedir a, correspondencía .da Comissão e receber a
-qua.The fôr.,de;3tiul3.da,;
U: ,7:"' ,ürgani?ar, manter, em ordem
\:'"em,,,G1~'.-e·tersób,'a .sua guarda".«
~. rquívo ,qa orcem.
, ' lU ~,prga;nizar'e ,man,ter, .em .día
us. registros da Ordem;"
,,','~.
IV ~ElaboI:ar 9:, Alm,anaqUl~: :da

orcem:

:" ,",',,' ,

'c";>,

"

•. ..

·'-";'i[':

, V. ~ Prornove~. ri, aquísíção da.s \Me:cíatnas e1l?-SIgmas e providenciar, a
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sua guarda, conservação, distribuição e desoarga:."
- ',.
VI ...----, _Convocar a .Comissac - da 01'cem do' Mérito do 'Prabaíbo. median-

~~~o a;1~~~ra~·oà~e~~~est~~~o;~~d61o b:~

pediénte: , .
VII . :. . . . Transcrever em livro uroprro
as atas das sessões da Comissão;
VIn -- Provktencíar o preparo dos
diplomas da Ordem;
IX - Preparar as, cerímonías de
dístríbuiçáo das .Mectathas c .msígmas
aa Ordem aos agraciados ~ promoviaos, _quanoc.t taís _ certmõnías forem
presídídas pelo Chanceler da Ordem
X -- Organizar, anualmente, o. .eJatot-íe dos trabalhos da Comrssão da
Ordem do Mérito do Trabalho, nos
dOZE;! meseg.cprecedentes consignando,
espec.almente; o número de oondeco.,
rações concedidas e respectivos gramo
Art. 32;, Será anexa li, , Ordem rto
Mérito oóvtrabarno a Medalha (10
Mérito da .Sezurenca do Trao-Ino cte
que trata o Decreto ns 38.417; de"26
de dezembro de 1955, ,destinada às
pessoas físicas e jurídicas que, pelos
seus estorços, dedtcaçao e i eauzaçóes
e111 prol da Prevenção de Acidentes
do Trabalho, se tornarem merecedores dessa -dietincâo .
,
Parágrafo úníco , A medalha
de
que trata êste artigo será conferida,
anualmente, pelo ,Ministro do .Trabaího e.iPrevídêncía Social, mediante
proposta do Díretcr-Geral do Depar-.:
tamento Nacional de Segurança
t::
Hígienetcto 'I'rabalho.osendo entregue
por ocasíâo da solenidade de Instalaçâo da Semana de Prevençao de Acidentes do Trabalho.
Art. 33. As despesas' decorrentes da
aquísíção de novas medalhas e diplomas, bem como das.vprevístas no art.
32, correrâora conta da dotação no
orçamento da conta . "Emprêgn.« SaIarío", na contormtcade das disposições do Decreto nv 57.278, d€:: 17, de
novembro de 1965, da Lei nv 4.589. .de
11 de dezembro de 1964,cotrl as alterações do art.9 v, da Lei n'c 4.923, .de
23 de dezembro, de 1965 .
.
Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro .do .Trabalho e
Previdência Sociiál,qiIandõ normativos,. e pelo Secretárto-Gerai.' quando
de caráter meramente .admínístratdvo.
Art. 35. O Chanceler baixará. dentro de an otas da, entrada em vigor
dêste Regulamento, portàna. '~m.Quf'
ctassmcerá, nos: vários ,~raus"já' Or-

ôem. os antigos titulares de condecorações do "Grande Mérito" "Mérito
Especial" e "Mérito".
Art. 36. nsuc Regimento .sevoga .tõ.das as instruções até agora oaíxadas,
para funcionamento da Comissão da
Ordem do Mérito do ..,Trabalho, entrando em vigor na data da sua publícação.
Brasíha, 4 de junho' de 1968. Celso Barroso Leite.

DECRETO N<? 62.820
JUNHO DE 19'58

DE

4

DE

Aprova modelos das insign1as :ia Ordem do Merito do Trabalho e dá
outras providênCias.

O Presidente da República, u-cndo da atrfbuíção- que lhe confere o
artigo 83, item. ir, da Constituição,
decreta:
.,
Art. 19 Ficam aprovados os an-exos
modelcs das ínstgmas da Ordem do
Mérito do Trabalho.
Art. 29 As insíg'ilias da Ordem serão constituídas de uma crua do modêlo tradicional da Cruz de Malta,
com quatro braços iguais. em esmalte
vermelho, tendo no anverso: ao centro, em máx'rno destaque, u-u disco
de . ouro, carregado com a símcologia.
do trabalho, circundado por um listel
com, os seguintes dizeres: "Ordem do
Mérito do Trabalho", em letras 'de
ouro sôbre um campo de verde;' no
reversor-do mesmo metal' e me enesma forma circular, posta em quatro
linhas. as palavras ,i Ministério do
Trabalho e Previdênc'a Social". pendente d-e. uma fita achamalotada. ecu
gorgorâo de seda. constituída d,;~ seguintes côres: verde, vermelho'. '.",' a-narelo,' evidenciando a nacionalidade e
t

o trabalho, respectívamen te.
.
Ar t. 3Q O Ministro de 'I'rabàtno..e'
Previdência SOcial baixara msú'ucões
visando o 'aproveitamento e destinação das antigas condecorações ün 01'demdo Mérttó do :'Trabalho, .e das
medalhas de 'Menção Honrosa do
TrabalhO.

Art. 4Q Revogam-se vas

p.i.spbs~c;'õ·~~.

em contrárto.
Brasília, 4 de junho doe 1,968;,
14,79""da.: Independência e ,3D'! da
Rep:~p\i.éa'- .
KCOSTA'E SILVA

CelSo" Barroso: ,L.eite
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E:X::;;CUTIVO

ORDEM DO
MERITO
DO

TRABALHO
M'""TlOlO

ll<IlOtI.lJ..O

'i;O<vloi'('1
50(1A\

REVERSO

DECRETQ

N('I

-:

\

62.82.1 "1968

DE

5

DE

J:WmO DE

lOtaçâ'J de
sermaorei à:J
extinto Seroiço de. Alim.<::tdação da

Altera a

fJremdenCla
Socuü
outras providências.

(SAI-','))

e da

.0 Presidente da. República, usando .das atribuições que Ihe confere o
artigo 83, item II, da Constituição,
"decreta:
.

Art. 1,(1 Ficam alteradas, na forma
do anexo, as Jotações. dos -ervidores
cc extinto Sel'viçode Altmentacâc
da T'revidência Social ·CS}·.PS). feítas
pelo Decreto nv 61.794, de 29 'de novembro de 1967. .

Art.2('10s ocupan tes xre cargo. de .

FIscal de Previdência da -xtínta e.utarquía. relacionados no atudído Deereto nv 61. 794, bem-como os, que forem, em qualquer época. enquadrad~--"iJu.·eadaptadas no reter ido car-

go, passarão a ser Iotados vno Instituto Nacional' de Prevídência 'Social
<INPS) .:

Parágrafo úníco. Caberá' aos órgãos
a que foram vinculados os 'Fiscais de
Previdência de que tra t a 0 artigo
promover a apresentação dêsses vservídores ao INPS, no' pr azo de 10

(dez). dias ou, quando fôr .o-caso. a
conta, do enquadramento -.ou readap-ão.
Art. ,39 ,:Ê:ste Decreto entrará em
vigor na .data- de suá puultcaçãc. r~-,
vogadas as disposições em contrár-io.
Brasília, 5 de junho de 1968;
1.479 da Independência e 80!) 'da
República.
A. ÇOSTA E SILVA

Lius. Antonio da Gama e Silva
Augusto
Hamann
Raüemacker

Grimeuxüâ
Aurélio de .'Lyra TavaTi's

José de Magalhães Pinto
Antonio Déljim . Netto
Mario David Andreazza
!voArzua Pereira
Tarso Dutra
Celso BorrcsoÓl.eite
Mareio de Souza e· Mello
Leonel Miranda
José Costa Ça'valcantz
'EClmund9 . ae, l\i,qcedo sooree,
Hé~io

.Bettrõo .

.Antonio Faustino porto. Sobrinho
Carlos F. de" Simas .

"O anexo' a. que se refere

f(J~!

o arL \:9

pí,rbl1c.ardo! no. Diá,Tio. O jicial
e retiflcado no de 10-6-68.

de

6

ATOS DO PODER EXECUTIVO

220
DECRETO NQ62. 822 -

DE

6

DE

JUNHO DE 1968

Torna sem efeito, na parte que -men:
ciona,O- Decreto ms: .51,523, de 25 de
junho de 1962.

o Presidente da, República, usando
da atribuição que lheconfere o artigo
83. item II, "da Constituição, e tendo
em vista- o que constá, do Processo

nv 35-:449, de "1962, do Departámento
de Administração do antígov Mínístérío da 'Viação, e Obras Públicas, re-.

Art. 2'? Destina-se o terreno a-que

se refere o artigo anterior.casdnstalaçôes da Agência .Postal-Telegraffcacal.
. '

Art. 39 O. presente, Decreto, entrará
em vigor na" -data de sua.tpucltcaçac,
revogadas' as dísposíçôes em contrarie.

Brasíha, ,6 de junho de 19m1:
1479 da Independêncta e 80'" da

Repúbüca .

A. COSTA E SILVA'
Antonio 'DeljimN,dto

solve:

DECRETO N;' 62.824 .....,-

Tornar' sein efeito - o _Decreto número ....1. 52~, de 25 de junho _de _1962,
na parte _em qúe, de acôrdo com o

seu

artigo'2~transferiu

partamento

dos

para o "De.-

Correios e T~légra:fcs

Jentão Quadro III do "antigo Ministério .da .Viaçâo "é Obras-Públicas)' _ o

Escriturário. AF .202.8 .A, Norberto Augusto doa Santos, do ,Quadro Extinto
- Parte lII, do referido Ministério.

Bràsilía, 6 dê junho de 1968"
1479 da Independência e 8.09' d~
República.
A. COSTA E; SILVÁ
Mario Daníâ Andreazza
DECRETO N9 '62.8'23 JUNHO: DE

DE -

e DE

1968

Auwriza o Semiço âa-Patrunõnio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no M1,~
'mcipio deC4s~ia, Estaeto de; JY.llnas
Gerais.

C Presidente da Repúptíca, usando
da atribuição que Ihecoritere o :artigd
83, item II, da Constttúíçao ede acordo com os ártígos 1.165, é 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 19 Ffca.

J,

Serviço do P:õltrim5-.

nio da Urriào . autorizado , ?,,__ acertar a
doação que, doe 'aeõrdo como Lei Munícípal ns 359"de"2d de novembro ce
1966, c. Município -de' .CasS!R, Estado
de Minas Gerais, "quer fazer a trntno
Federal do terreno com 'a 'área' de
387,2960 ma (trezentos e, oitenta e sete

'l.O-

JUNHq ,DE

DE

6'

DE

1968

Autorizo:, eetrançeíra a adquirir, em
tromsterencia de aforamento, tm
çaoideal ae'Óterreno aeÓmarínca,
no Est'alto da, Guanabaro,:

o

Pres'idente -da Repumic'a,iusanJh1

da atrfbuíção- que "lhe .conrece o H-L".tígo 8"3 ítem '11,' da Consutuíçao 'e
tendo em V13t.a o- -disposto not artígo
205 do Decreto-rei nc 9.160, -de '5 cc
setembro de -1946, decreta:
At'L 19 Fica .Regina Icotan Armada, de nacionalidade .espanhola, autcrízacta a auqumr em crans.erencia
ae: aforal,nentv,) .tomuno, rnu ua trH, c
çec ideal de , ' \/210, do -terreno ue maríuha sítuadc na Rua Benedítc Ot01!i
nv rt, correspondente ao apartarneuto 11: 435, no Estado da Guanabara.
conforme processo -protoconzado ',r;(j
Ministério da Fazenda :SOb o numero
62.401, de 1967.

'Ar"t': 2Q

O

presente decreto' entraem vigor na. data, de sua .pubücaçaorrevogadas as disposições ém contrário.
. ,
r~

Brasília, j
de junho de, 19f5e;
147 Q da Independência.e 80'" da
Repúblíca .
A. COSTA s SILVA
AntxmioDettiati Vetto
DECRETQW" 62.-825'JUNHO DE

DE 6

DE

1968

mil novecentos e sessenta centímetros quadrados) situade na Rua coronel, aetummc Pereira

Autoriza. estrunçeiro : a adquirir, em
reoiçoracão de. aforamento, .tr-içdes ideais de terreno ae marinha
no, Estado: à'~ ,Gt..anabara.
.

com os elementos .constantes .co processo protccoítzadc no -rímsterto .aa
Fazenda sob o numercl::'6 90S,de 19/)';"

o Presidente da República, usando
dt-\; '.atrtbulçâc que lhe .' contere o.' .ar-.
tigo83,' -ítem lI, da Constituição e

metros e

dOIS

nv 182, naquele Munícípío, ue acordo

ATOS

tendo em, vista .Q' disposto.r.no arf:ígo
205"do' Deçretó:-lei:n5': 9: '/fiO; de '5 de
setembro de 1946, decreta:
Ar.t. 'l? "Fica ~.1i~(jayoso,Sua,r~:E,
de' rcacíonatídade-espannola autcrízaele"a, .adquím- e1Il' revtgoracào . 3 trans-.
ferencra .ae 'atoramento,"'o -domrnio
útil das seguintes frações ideais: 7,;)~;,)
correspondente. 'ao apartamento )01
,6.,25%. correspondente cao .apartameu-.
to 203, 6,25% corresponcteme uo apartamento 204 e 7,5% corresponuenta ao
apartamento ,105" oo Edtrícío construi

"de nos 'terrenos C1~ marmna. lotes lOJ
e 102 da ~raia deOlaria,esqi1ina' da
Rua Nautíca, na .una uo. Gcvernaccc,
nc EstaGc da Guanabara,conforme
processo protocolizado. uc raímstérro
da Fazenda; sob número' 67.,202; ue
·1967.

.

.

'Art. '29 :í!::ste-Decreto entrara' 'fim
vieor na data de sua vpubltcaçâo, re-

vogadas a:s dísposlções em GOntrárHJ.
Brasüía ,6 de. junho de 19'oH;
1470 da

Independência

e

80l?

da

República..

DECRETO N'? (i2. 827 JUNHO' (IB 1968

DE

ti DE

Autóri,za. estrQ;nq1Ú1"~' ~, . .aet(J:1i2ri~, em
~ransjer.éncla .:dFl, '1!orarfte1!,to,,'jraçáo
zéleal'de 'terreno. df marnuia, :no, Estado, da :Guanâb'a;ra,

OcPresídentevôu Hf'publica, usando
da atrunnçáo (1'1:': 1)1<; -confere . o artigO 83, item, H, de oonstttuiçao.: e
tendo .em vísba O' cnspostc no, artcgb
20'5 do 'necreto-,ei rrünlero :9;760, - ee
5 de setembro de 194.o.. decreta:
Art.. 1\'> Fica John f.i;~·ic Ta:Wng: de
nacionalidade íngíêsa, autoriz~4'o, d
acquu-ír, em .trunsrereno:a de 'atoramento, o terreno ;~'crl:'s,cid(;
marrnha,COrrp.spond~~\U~ :1 f-ação ideal 'de
7:1000, situado »a AI' Lalógeras nvs
ç6-:A e 6-;-B, aparrtunento ,l1~,902J' no
Estado .da Guananara courorme pro-

de

cesso protcóouza.ro co Mmistério da
Fazenda sob o numere 2·63.429 de
1966.

'A. COSTA E SILV.A

Antonio Delfim Netto
;-q''<' 62. 3:?6 ---'- D-!!- 6DE
JUNH'oDE' 1968

DECRETO
,.

221
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estranqemi.a Ó. adquirir . em
transterencia oe ifJramento, traçao
iaeal de zerreno -tc narinha, no

k!ltoriza

lÇstado da Guanaoóra .".

A.

O Presidente da rcepueüca, .usando
da atrtbuíçâo.. queuhe contere-.o ,:11."tígo S3,ltem n, ~aCo!lsutuiçao ~
tendo em vista o', dispaste. no ar,tig0
205 do .Decreto-lef .nv 9,.,760, de5 "de
setembro de 1946, decreta : . '
Art. 19 Fica Ana Maeía : e-erra,' de
nacionalidade argentina, autorizada a
adquirir, em -transferêncta de, aroraménto.va fração .deal de '5/145' do ter-rena de marinha situado, na tua 'Gustavo Sampaio nv. ,559, correspondente
ao apartamento ,n'!302, no .Estado da
Guanabara, conforme processo prato-o
cclíaado no. Ministério .dá- Fazenda sob
o nv 256.227;qe, 1966,;,," '
Arl~ 2Q O presente Decreto entrara
en.. vigor, 'J:1R" data' de' sua' .publícaçâo,
revogadas as .dlsposíçôes .em. 'contrário;
Brasília, 6 de' junho' de' 1968:
1479 da Independência
República.';
,
A. COSTA E, 'SILVA:
Ant'o'nid"tielfim N:~tto

Art. 2Q 'o presente Decreto entrara em vigor na 1at.,~ de 'sua publicaçáo. revogadas -{;sd:lSlJosiçÇles em contrário.
Brasília, 6 de junho de ,n68.
147q da
Indecendêncla e 80"'. cu
-cepúnlíca..

e

809

da

C(lST~

E:: I I L VA

Antônio pelUmN,etto

DECRETO N9 62.828
JUNHO ')E ]968

DE

,6,

DE

Autorizaestránqe\7'VS' a, adquir,ir,. €1/l
tiansje1 éncui. 0'-9. 'aforamento,' tração
ideal de zerre-ic de T'hannha',no Esõaâo da Guana'bO,1H,

o. 'president~: CIR,"RP:púbUca, usando
da :~tril;)llição.. 'qúe ibe confere o artigo 83,,' item H,. da Oonstdtuíçào," e
tendo, em' vista o cli:mosto,., no artigo
2{)-5, do Decreto-Ie! EC :9:760,'de 5 de
setembro de,~9,45, decreta:
','Att;'-,l,q Ficam: :pi:n~r·,'Tamas' Knoepfler- e- sua,' -muüiex. ",Margaret Gàyle
Knoepfler. ambos . de, .nacionauu-ne
norte-americana;,'antoi'i'zados'·a 'adquírir. em transrerencia de '"aNraménto,
o. dominio. útil '1a fT.ação "Ideal de' ",
0,OH~20,doterl'en\), dtt,:rrlarinha 's!,tlladotna rua 'Ronald 'dê' ç.arvafQv!')ü-

222
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mero ·.21. esqúiria ---da't\"'i/;: ',Atlântica

correspondente.. ao- -apartamentó nu.,
mero 1.003, no Est:adoda Guanabara,
conforme: processqcprotçccüzado no
IYhniS~é:rio .. daFaZ,'en(!~J sob 0, númeTe

265.°79, 'de 1962.

Art. 2u O presente Depretoentrará em vigor na data de sua publicaçao. revog-adas .aamspcsícões .emccntrárro .

Brasilia> ,6
da

Hl~'

Repuoúca
A.,

de

COSTA

E

'de

junho

Inrrepenaencra

.e

~968;

80~'

d:'i

SIJ,VA

Antonio De/íim: Netto

DECRETO N° 62 t>28
JUNHO ae ' J 968

DF

6

DE

Autónza estra!Lgezros a,adequiT1r em
tramsteréncui ue .ucramento, tração
,ideal de .terrena d,e marinha, no Estado da Guanatdf./t

o presidente li:,.;.. rcepúbnca, usando
da aLribUiçáo que lhp. confere o artigo 83, item . fi, da Constátulçào, e

tendo em vista

'.l

dis;,osto. no artigo

D~CRETON9.6~:,g~Q

,

JUNI-IO DE: 1968

DE.6 DE

Autoriza estrangeiros a adquirir, em
constituição 'de. tüoramento.. Q domínio útil de terreno' de' marinha,
il:o Estado da Guanabara.

'0 Presidente da B,épública".usando
J'::.atrilJuição que vlhe coriféreco artigo 83, item TI, 'da Constituição e
tendo em, vista o disposto 'n() .artagc
~105 do Decreto-lei nc '9:760, de 5{le
sttembrode 19413, decreta:
Art. 19 Picam Jú'Ho Kauffmann e
Bertha Kauffinann, .te nacíonahdade
russa, autorizados a adquírír , em
constituiçãó de aforamento, o 6'J11Umo útil do terreno de marmha SitH3-~
do na Rua Marapíním n'" '43, Uo,', gstado. da Guanabara. conrnrme preces.
so.iprotccolízado no. Míntstérlo. da Fazenda, eobo ns 90.385--66.
Art. 29'0 presente Decreto entr erá
em vigor na data de SUa -publícaçêo,
revogadas as disposições em contrarfc .
'
. .
Brasilia', 6 de [unho de 1968;
1479 da Inaependéncta e 809 da

República.

A, COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

205 do Decreto-lei nv 9.760, de 5 de
setembro de 19'1ô, ríecreta:

.,

Art. 19 Ficam Hüda Isabel Caoaúss
de Mayol e seu marido, remes Alejandrn Mayol, ambos ar nacíonaltdade
argentina, .autorrzadus a adquirir, em

.tranererêncta de eroran-ento, o dormum útil da h-acao ldeal de 11,48 do
terreno de marrnoa. situado na Av.
Atlântica nv 910. cem numeração suplementar pela rua Gustavo Sampaio
nc 745, cotresponcente ao aparta-

menta nc 702, !1•.~F,"f.ado da Guanabara, conforme processo protocoüza-,
do no Mimstérto da Fazenda sob °
no 82.224----66.
'
Ar.t, ~9 O presence Decreto entrará
em vigor, na dat-a de vsua pubhcacâo,
revogadas as' dtsoosicões em contrário.
Brasilía, 6 de' junho' de '1968;
147" da Independência e SO\-' --ia
r.ej-únnca.
~.

COSTA Z ,Sri.Vi\

Antônio Det~il"lit Nê-tto

DECRETO N\-'

62.1Q~

JUNIlO

DE

6

DE

DE 196B

Autorua estrangeiro U adquirir, em,
transferência de atnrumenio, ír-xcão
ideal de terreno acrescido de mJ.ri,~
nno, no Estada da Guanabara,

o Presidente da República usando

°

c,i atríbutçâc que lhe confere
>:u-trao 83, 'item 11, da Constítuiçao e

tendo em vista' o disposto

11()

:.t.rr.\f!o

Z05 do Decreto-lei nc 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta;

Art. 1ç Fico..Jean Crouxet de necionalidade francesa; 'autonzado a adquirir, ,em transferência de aroramcnto. () domínio útil da tracão ideal G.~
2.97619 do terreno acrescido de marínna, beneficiado com LI prédio U9 25
da Avenida Presidente AntõnioGarl"ls,
correspondente .ao 'apartamento número 702, no 'Estado na Guanabara,

ATOS DO PODER

conforrhe.ptocessoprotoco-lizado no
Mmístéríoda Fazenda-sob O U9 253.439
de 1966.
Árt'. 290 presente riecrétoentrara
em-vigor na data de sua pubhcaçâo,
revogadas as dlsposíçóes
contrário.

-

em
..

. Brasília;' 6' de -junhe de 1968;
1479 da .Iridependêncla e8Q9 da
Repúbltca ,
A. :COSTAE SILVA
Antônio Deltiin''vefto

DECRETO N9" 62 ~ 832- DE6 'DE
JUNHO DE 1968
Autoriza o serviço ao Patrimonio da
União a 'aceitar a doação ·da faixa
ele terreno que menciona,. situaao
no Municzpio ae 'I'erenos, em Cam .
po Grande, Bstaao de Mato Grossa,

o Presidente da Reputuíca. usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo
83, item ll, da Constítuíçào ~ de acôrdo com .JS .artígos 1;. 165 .el.JBO do
Código Civil, decreta:
Art. Iv FÍca 'o Servíçoc ucv Patrtmômc da União autorrzaco a, aceitar
a doaçao qua lnab Machado' Mateíto,
quer fazer à União Federal, de uma
faixa de terreno com a área de ..
18~".HO m2 (c ente e oitenta e dOIS
mír e trezentos e dez metros quadrados) ,sItuada na Fazenda .Guanrot a,
Muníctpto .de .Terenos, em campo
Grande, Estado de Mato Grosso, de
acõrrío com os elementos constantes
do processo protocolizado' nu ' Míma-.
terió da Fazenda SOb o numero· ..

4€.824,'de 1967.

Art. 2° Destina-se a taíxa de ter-.
rena a que se retere o artigo anteriorã abertur<tde um corredor. Já
construtdc, para passagem' de fios teIefônícoa e de acesso a Estaçac Experimental de campu Gr ande, do Ministério da Agricul tura.
~ Art. 3°e presente Decreto entra'rá em vigor na data de sua .publícaçâo. revogadas as disposições em .contrário.
Brasília,
147 9

da

6 de junho de 1968;
Independência' e 80Q da

República.
A.·C'OSTA E SILVA'

Antonio Delfim 'Netto
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EXECUTIVO

DECRETO N9 62.833- DE
.rcsno DE 1g68

Aút'6rizá'

est,r(l1z!?eiro'

e

PE

c' adquiri'!',-,

em

traneteréncia de' aforamento, 'tr'a.;So
iJ,eal de terreno 'de 'marinha,

',to Eti-

toaoao Guanabâra.
O 'Presldentê -'da"Répl:Jblica'. usando
du' atrrbuiçao que Ih", confere<o 'ar-

tigo ·83, ítem II"da. Constituição e
tendo em vísta.« disposto no artagc
205 do Decreto-lei nv 9.760, de5, de
setembro de 19~6, de~ret<l.,: :
Art. 19 Fica Juan Fernandes BaimerOIl, de nacionalidade espanhola. autorizado a adquirir «m transferêncíe
de utoramento.

aomnnc- UIH da tra-

ção ideal de 19/1.000 de terreno de

marinha situado, na, \ ventda- At.ántíca
nc 2. 710, correspondente ao apertamenta nv 102 :hoESt9dO da Guanà-

cera, - conforme processe protocolizado
nu Ministério da'; Pazenda sob o número 306 :406, 'de 19'$6.

Art. 29 O presente Decreto 'entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrárro.
Brasília, 6 de junho de 19ô8:
147" da Indepsndêncte, e 80(,> da
República.
A. COS'i'A E SILVA
Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 62.834
JUNH::) DE '1968

DE 6 DE

a ceeeao.Óeoo a forma de
utiueação çratuita, de terreno' acres-

Autoriza

cido de marinha {lituado no Munz·crpio de Recife, l!:staeto de pernam-

ctzco.
O, President-e da R-epública, usando
da atr.bulçâo qua dhe confere: o artigo 83, item H, da Constituíçào e
de acôrdo cerno artigo 19 do Decreto-lei nv 178, de ·16 de fevererro de
1967, decreta:

ArL 19 Fica autorizada a cessão
gratuita ao Município de Recife, zstado de Pernambuco, de um terreno
acrescido de marinhaçcom a área de
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vinte e cinc·Q mil metros quadrados
(25:000,ü{lm"2">;' situado no Oaía. do
Apolo, no Báírro de R'ecif-e, na cicade

do mesmo nome, naquele Estado, de
acôrdc com os elementos constantes
do, processo protocolizado no Minis-

o

t~rio() da - Fazenda sob
de 19'63.

n9268. 785

Art. 29 Destina-se o terreno a que
sarerere o, artigo anterior à ,constru-

cões

de edifícios' púbhccs

federais,

municipais, bem ermo .melhoramcntos vde vias públicas' locaísce ' ajercnnamentos, tornando-se nulat a cessao,
sem díreíto a indenização, se fôr dada
ao terreno, notoüo ou em parte, uti-

lização .díversa, ou ainda, se houver
inadimplemento de cláusula do contrato, -que .deverá ser lavrado em livro próprio' do Serviço do Patrhnômo
da União.

Art. 3Q O presente Decreto entrará
em vigor 'na data da sua pubücaçáo.
revogadas as d.sposiçôes em contrário,
Brasília, 6 de" junho de 1968;
da Independência e 80° da
República.
147Q

A,

'C<lSTA E

SILVA

Asiumic Delfim Netto

DECRETO NQ 62 8~)5
DE 6 DE
JUNHO DE 1968

EXECUTIVO

DECRETO NQ 62.83'6 - DE 6 D'E
:JUNH,O DE '1968
crU!.. ürupo de rraoatno mCU1nozao
de planejar e .organizar exposlção
rn'1;lnçlial comemorativa, em, 1972,: do
eeequicetitetuuío da lruiepenaéncui
do Brasil.

o Presidente

da. República, usando

da atribuição que lhe confere oar-:tigo 83, item lI, da Oonatituíçao,

decreta:
Art. 19 ~ica constituído um, GT':.Ã.p'l.l
de Trabalho integrado. pelo secretário do Cccnércto do Ministério da indústria. e do .Occnérclo, na quarídade
de' seu presidente, de representantes
do Mínistérto das Relaçõ-esExt~no--
res, do Ministério da .Fazenda ' e do
Ministério. do Planejamento e Coordenação Geral, incumbido de preparar o planejamento e propor a estrutura de urna unidade admínlstratava
específica, para, a realização, em 1972,
de uma exposição mundial, comemorativa do sesqu.cen tenárío da Independência do Brasil.
Art. 2i? O Grupo de Trabalho .poderá solicitar a cooperação dos 1·8-'
mais órgãos da Administração Publica, bem como das Confederações N'3.danais da Indústria, do Comércio e
da Agrícultura-,
Art. 3Q aste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicaçâó, revogadas as disposiç.ões em contrário.

Autoriza o funcionamento da
Universidade de Passe Fusuio

Brasília, 6 de junho de 19138;
da Independência e 80Q da
República.
A. GOSTA E SILVA
José de Magalháes P~nt~
147°

o Presidente da República usando
da. atrlbuíçâo que lhe confere 0:11'tdgo 83, 'Item-H, .da Oonstdtuiçâo e de
acordo com os dispcsltívos de LeI de'
Diretrizes e Bases .da Educação N a'cíonal, decreta:
'
Art. Ü 11: autorízaccr o funcionamento da Universidade -nantida D"~~Í"Á
"Fundação Universidade de Passo
Fundo" cem sede na cidade de Passo
-Fundo, Estado do Rio Grande do sui.
'Revogadas a, disposições
em contrário, êste Decrete entrara
em .vtgor à da ta de sua riublícaçãc ,
'Art.

2Q

.Braeilia,

147<' . da

República.

6

.de

junho

Independência

,A. C,OSTA E SILVA

Tarso Dutra

<

p.e

e

'1968;

80i?

da

A~tônio Delfim N~tto
Edmundo de Macedo Soares

ueu« Beltráo
DECRETO

N9 62.837

DI::

6

DE

JUNHO DE 1968

Dispõe sôbre exploração e ,pesqmS!l
na plataforma submarina rio Brasil, nas águas do_. mar territorial e
'nas águas mtenoTes e dá outras
providências.

O' presidente da República, usando
da atribuição que l\J.e confere 'o Ar-

ATOS
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tigo 83, inciso H, da Constituição, de-

ereta':
CAPÍTULO I

Da Licença e Plecaltzaçâo de 'Exploraçâovouvde Pesquisa naPlataforma submarina do Br'lsil: ' r-as
Aguas do' Mar Territorial e nas Águas
Interiores.
Art.. 19, A pesquisa 'na u.ruarorma
submarina do Brasil, nas águas do
mar :territorial e nas águas interiores: por parte de qualquer órgão público, autárquico; .entídade paraestatal, entidade privada ou pessoa física
brasileiras dependem de" .autorízação
prévia do Ministério da, Marinha e
sua ,execução ficará sob o contrôle

des de filmagem: e gravação para
fins científicos, estudo' ou tnveatíeação Ilmnogràfíca, oceanográfica e de
prospecção geofísica no mar' ou em
águas interiores
CAPíTULO II

,nos Peettdos ri,e Licença

Art. 59' Os pedidos de licença por.
parte de Qualquer órgão público; autarquía. entidade paraestatal. entída-.
de privada ou pessoa' física brasileíras para executar pesquisas ua plataforma submarina doBras}], nas,
águas do mar territorial e interiores,
deverão ser enviados diretamente' ao
Estado-Maior da Armada, com, a antecedência mínima .de sessenta ,(61))
dêsse -Mlnístérlo.
dias do inicio previsto do programa
Art. .29 Qualquer atividade' de, exdos trabalhos.'
ploração, ou' de pesquisa na, plataforArt. 69 Os pedidos de; licenç.,:", ;101'
ma submarina, ,nas águas do mar
parte de estrangeiros, para executar
terz-itorlal ou .nteríoresvpor parte de
exploração ou pesquisa na plataforestrangeiros: pessoa física '>1., orgama .:'submarina de. Brasil, nas águas
nizações governamentais ou crIvadas,
do mar territorial e nas, .águas ínte.. ,
so poderá ser realizada mediante, rtores
deverão obedecer ao seguinte
prévia autorização do Presi-rente da
República, por proposta .do-Míriístérío , encaminhamento:
da ,Marinha e .sua -execuçâr. J toará
r - A entidade estrangeira ressob o contrôle dêsse ·Ministé~'io.
ponsável pela pretendida peaqulea na
plataforma submarina braeileírá, nas
Art.3<:> . P ara' os .creitosvdéste .Deáguas do mal' territorial e nas águas
ereto, 'considera-se plataforma subinteriores deverá, encaminhar o commarina a parcela do território nacropetente pedido de licença, por internal, Incluída entre os bens da: União, médio
de seu .Minístérlo das Relaem-conformidade com o Art. {9; Tn-. ções Exteriores, à Representaçàc Dicíso 'IH dà Constituição do' Brasil e
plomátíca Brasileira junto -ao Govêrque compreende:
no do respectivo Pais, com a .antece. àt o' leito ciõ': mar e o. subsolo elas dencla
mínima de cento e oitenta
regiões submarinas adjacentes .ás
(180) dias, antes da partida dos ex,':
costas, mas ;ituadastora do mar
ploradores.' 'ou pesquisadores' estran-.
territorial, até uma 'profundidade 'de geiros de seus países -de origem,o::ol1.200 metros, conforme 'representada
forme discriminado no Art; 3'·'·a senas - cartas náuticas da Diretoria de
guir;
,
Hidrografia e Navegação do MÍnIsII O Ministério das Pelaçõea
téi'iodaM,arinha, .ou além deste Ií-, Exteriores encaminhara ao Maustérfo
mite até o ponto em que a profundida Marinha o referido pedido, acomdade das águas sobrejacentesvpermipanhado das informações que julgar
ta o aproveitamento dos recursos naconvenientes;
.
turais das referidas· regiões; ,
'
TIl' .O· Ministério da- Marinha
b) o Ieitocdo mar, e o subsolo àas
terá o prazo de trinta (30)' dias
regíôes submarinas análogas, que. são úteis a. partir da data: de recebímenadjWen tes -às costas das ilhas.
, to dó expediente do Mínísvétfo das
'Relações .Exteriores cara opinar SóParágrafo úníco.. As . expressões
"plataforma submarina", "platafor-, brea conveniência ou não da execução da exploração ou da pesquisa,
ma, continental" 'e .vplataforma ,conpretendida, encaminhando -al .. pareünental' .submasinav vsâo equivalentes
para exprimir o objeto co presente cer ao Presidente da República. via.
Ministro da Marinha.
Decreto.
Art. ,,49 ',Sob .a denoIn'inação .de mesArt. 79 No caso de expedícõesmtsqulsa englobam-se tôdas ',as:\tivi9-a- . tas de
exploração ou pesquisa, (·S
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participantes nacionais atenderão ao
disposto no Art. 5Q e os estranvelros.
às disposições do Art. 69, separadamente.
.
Art. 8Q OS pedidos de licença a que

se referem Os Arts. 59 e 69 devem
especificar, de modo obrigatório:
I - Nome da entidade responsável pela exploração .óu pela pesquisa
e suas anteriores atividades;
II - Nome da entidade que pretende financiar a. exploração ou pesquisa e anteriores financiamentos já
concedidos para atividades' no Brasil;

III -' Nome dos exploradores, pesquisadores e técnicos, citando suas
especíalídades. e "currículum vttae":
IV - Roteiro previsto para a execução .da exploração ou da pesquisa,
onde constem assinalados os ocaís
de trabalho '(posições das estações
oceanográficas; locais ou derrotas"
onde se pretende efetuar prospecção'
geofísica). Tal roteiro deve se', apre-.
sentado em carta náutica de escala
conveniente;
v' - Planos e objetivos que regem
a exploracão ou pesquisa;
VI - Discriminação de todo o ínstrumenta1 que será empregado na. exploração ou TI&. pesquisa:
VII Discrlminaçâo. do tipo de
navegação que será utilizado quando
forem empregados navios ou aeronaves estrangeiros;
,
VIU - Duração prevista para os
trabalhos;
IX .- Datas previstas para escala
em portos ou aeroportos nacionais;
X - Datas prevlstas para escala
no" último pôrto ou aeroporto estrangeiro antes do início dos trabalhos
em território nacional e no primeiro
pôrto ou aeroporto estrangeiro, após
seu término, . no' caso de exploração
ou pesquisa por entidades estrangeiras;
XI Particularidades técnicocientíficos e estruturais .de qualquer
navio ou aeronave a sercutilizado e
fotografias dos mesmos;
XII - ' Compromisso de serem reservadas vagas a bordo de' navío ' ou
aeronave que pretende efetuar os
trabalhos, a fim de que elementos indicados pelo Ministério da Marfnna
os acompanhem, parcial ou 'totalmente;
XIII - Compromisso de fornecer,
à Diretoria de Hidrografia' e" Navegacão do Ministério da Marinha. que
passa: a ser 2, Instituição Nacíonal

,EXECUTIVO

Designada do Brasil junto à Comissão Oceanográfica' Intergovernamental patrocinada pelo U1oJES-CO, cópia
de tôdas as informações obtidas por
ocasião' dos trabalho': realíaados r-a
plataforma submarina do país, nas
águas . do. mar territorial ou nas
águas interiores;
}~IV Compromisso assumido pela entidade responsável pelos trabalhos, de cumprir Leis e Regulamen,tos do país e o presente nec-eto.
Parágrafo único. As Representações Diplomáticas brasileiras no exterior só encaminharão . pedidos de
licenças quando cumpridas as exigências prescritas neste Artigo."
art. 99 As autoridades navais deverão levar em consideração, ao opinarem sôbre a concessão, de tais licenças, os pareceres que, sob
ponto
de vista técnico-científico, poderão
ser solicitados a Orgãos ofícíats cien.
tíficos do país.

°

CAP!TULO UI

Da Fiscalizaçâo
Art. 10. A fiscalização da exploração e da pesquisa citadas neste
Decreto será exercida, normalmer-te,
por intermédio, de observadores indicados p~loMinistério .da Marinha,
para acompanhar, parcial ou totalmente, os trabalhos
autorizados.
Quaisquer autoridades navais sediadas em portos nacionais, nu navegando sôbre a plataforma- aubniac-ina,' em' águas interiores ou do mar
territorial, poderão tomara iniciativa de merecer tal fiscalização. quando julgarem: necessário.
~ 19 O Conselho .Nacíonal de Pesquisas, por solicitação do Ministério
da Marinha, indicará. cientistas- ou
técnicos nacionais' para que sejam
acompanhados os trabalhos em causa, correndo as despesas d~ transporte por conta do Mínístérto da Marinha."
§ '29 A fiscalização da exploração e
a pesquisa realizadas por escrangeíros deve ser feita, preferencialmente,
do pôrto ou aeroporto estrangeiro que
precede O' Início-de tais -trabalhos; até
o primeiro pôrto. ou aeroporto estrangeiroque se sucede ao término dos
mesmos.
§ .39 Os observadores e fiscais., de,:"
sígnados encamtnherão ao ,$stiido..\
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Maior da Armada, relatório circunstanciado sôbre as técnicas ernpre-,
gadas, atâvidades.e pesquisas efetuadas.
Art: 11. A Marinha de Guerra fica
atribuída a missão de patrulhar a
plataforma submarina do Brasil, as
águas do mar territorial e as águas
interiores e apreender quaisquer embarcações que "estejam efetuando exploração ou pesquisa, sem , ' autorização.
Parágrafo único. Os exploradores
e pesquisadores não" autorizados e as
tripulações' dos navios e aeronaves
apreendidos em situação irregular,
ícarâo sujeitosf..s sanções previstas
na Legislação Brasileira.
Art. 12. O .materiaf relativo à exploração. e . pesquisa não autorizadas
será apreendido, .e ficará à fispoaíção
do Ministér-io da Marinha, que decíW'á do seu destino.
CAPíTULO

IV

DispOSlções Gerais

Art. 13. As 'licenças e a fiscalização de pesnulsa científica ,10 terrtôrio nacional,. não: prevista neste
Decreto, continuarão. a ser. atrfbuíçãc
do Conselho Nacional, de" Pesuuísas
nos têrmos do Decreto nv 32.203,
31 de janeiro de 1968.
Art. 14. aste Decreto entrará em
vigor na data de sua' publlcacâo, revogadas as' disposições em contrário.

de

Brasília, 6 de
junho
14T? da Independência
República.

de 1968;
e 809 da

A. COSTA E SILVA

Augusto _ Hamann
Griineuxüâ '

I;>:E;CRETO N' 62.838
JUNHO DE 1968

Raâemakcr

DE

6

DE

Regulamenta a execução: ao Decretolei n 9 64, ele 21 clf! nove;:mllro. ete
1966.

O' Presidente da República, .no .uso.
da atríbulção que lhe ·cont~re o artigo83, item . Ir, d'a Constituição e
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tendo em' vista 'o' dísposto üio artigo
80 do Decreto-ler nc .r:4.. de '':': de
novembro de 1966, decreta:
Art. 19 A .realízaçâo de sorteios
para a obtenção de recursos, financeiros índíspensáveís ao cuateío. de
obras sociais, religiosas, filantrópicas e educativas, na forma do Deereto-lei -nv 64, de 21 . de novembro
de 1966, depende' de autoi-ização do
Minlstério da Fazenda.
§ 19 Os sorteios serão realizados
exclusivamente pelos·' resultados <1RS
extrações normais! da r.otenu Pederat
com observância da ordem dos' numeres sorteados.. 'na qua-itrcade d'e
prêmios que se indicar no. pedido de
auto-ízaeão.. proibida qualquer combinação dêsses reS11! -aoos pai-a efeito
de atribuição de. prêmios.
~ 29 O valor .dos pl'êmiosa .distribuir não poderá. ser superior a 20%
(trinta por cento) do total da receita
correspondente à venda de
tôda a série de bilhetes' emitidos.
~ 30 A área em que .se (get'~::.:ráa
coleta de. recursos, mediante .a realização de sorteios, ficará delímf tada
em : razão da' população que' se tem
em vista beneficiar e da natureza do
empreendimento .
~ . 49~ E' proibida a distrtbuíçac. de
prêmios em dinheiro.

v

'Art. 29 A autorização' para Os fins
de que trata êste Decreto será sempre concedída va trtulo precál'~'J.'devendo a entidade pretendente requerê-la no mínimo 60 dias antas da
data do sorteio e satisfazer ps seguintes condições:
I ~ justificação do pedido, cem
suficientes esclarecimentos sôbre:
a>.... o ínterêsse coletivo d.o -vmpreendimento ;
b) a necessidade de recorrer a êsse
meio, de captação de recursos,' por
ausência, ímpratâcabfltdadetou insuficiência de: outras fontes;
c) a previsão dos 'recursos glcbaís
necessários ao custeio do empreendimento,· indicando a parcela a . ser
coberta através da realização de sorteio .e a derivada de outras. fontes
especificamente indicadas;
d) o plano de aplicação específica
dos recursos a auferir mediante a
realização de sorteios;
e), o prazo da autorização, pretendida, nunca superior, a' um .ano;
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/J O plano de sorteio, com indicação precisa do número .e preço unitário dos bilhetes a serem postos em

circulação, a
área da operação, a
quantidade, individuação, valor, lo-

cal de exposição 'e entrega dos prectasstrtcaçao deis
bilhetes premiados' em, correspondéncia com o resultado da extr.rcão da
Loteria Federal, e a data da realização do sorteio.
II - expressa declaração do _commias, a ordem de

promisso de

vmculaçâc d0S 1'8-":U1'S08

obtidos com a venda de bünetes à'
exclusiva aplicação rio empreendimenta de que

Se

responsabilidade

trata, bem como da'

de "fiel' deposítárto

das quantias arrecadadas.Laté aprovaçâo da respectiva prestação de
contas;
III - prova de sua exístêncía i€'gal, mediante apresentação do ato
de .constdtuíção devidamente registrado'

IV - atestado de idoneidade,passado por órgão ou representante ca-,
tegonzado do poder público federal,
estadual 0'11 'municipal;
V , - provada plena propriedade
dos bens, a sortear e declaração de
sua livre' dísponíbíl'ídade:
VI - prova de que a entidade não
tem fins lucrativos;
VII -. prová de prestação de contas relativa a sorteio anterror. ,
~ 11) Quando o pedido de autorazaçào fôr apresentado em nome de
templo religioso, as provas. mdica das
no .Item IH serão .suprtdas por declaraçâc autenticada' da ,ên:,jda.de .rehgtosa que exerça juríadtçao sõbre
a .admínístraçâo do templo ou, sôbre
a área do empreendimento .projetado, aprovando a" iniciativa c <cof'írmando a,legitimid:ade da representação, hipótese em que se dispensará também a exígêncla do item IV.
~ 29 As provas indicadas nos itens
lII, 'primeira parte e IV, serão dispensadas, quando se tratar de tneütuição de utílídadeipública, reconhecida por .ato governamental.
§ 39 A plena- propriedade d(~':i, bens
será provada pelos meios legalmente
admttídos, conforme .a natnraza d-os
m~mos e a forma. de aquísiçâo.
- § 49 O plano. de sorteio, a. que se
refere a letrado item I, 'deste arté...
go, será apresentado" com .cópia autenticada" para afim índfcado no art.
4° deste Decreto.,
.

EXECUllVO

Art. 31) Não poderá ser praticado
qualquer ato relacionado corno lançamento vou .3 dívugaçâo do .plano de
sorteio, sob' pena de responsabüidade,
antes da publicação ortcíat do. derernnento do pedido.
Art. 49 Proferido o despacho de de-Ierunen to,
será desentranhada do
processo, e entregue a entidade interessada a cópia do plano de sorteio,
apresentada nós rtérmos do § 49 do
art. 29 depois de lançadas nas mesmas; com a competente chancela,· as
indicações sôbre ' a sua aprovação oficial.
Art. 59 Caberá à entidade benetícía-.
ria da autorização a exclusiva responsabilidade .da execução direta da
operação autorizada, sendo expressamente proibido propiciar, a quem quer
que seja. 'vantagem pecuniária ou lnterêsse econômico, por -Interferéncía,
sob qualquer forma, .nessa execução.
Parágrafo único. A ünicadedução
permitida na. receita arrecadada será
a correspondente ao preço efetivo dos
bens a sortear.
Art. 69 f: vedado realizar mais de
um sorteio anual e adiá-lo a não ser
por absoluta fôrça maior, mediante
prévia autorização do Ministério da
Fazenda.
Art. 79 O adiamento da . data pl'evista no plano para a realização do
sorteio dependerá de prévia autorízacão do órgão concedente, que poderá
negá-lo a seu critério exclusivo:
Art. 89, O Min'istério da Fazenda .
controlará . e, fiscalizará o Uso da autorização, inclusive a entrega efetiva
dos prêmlos .e. a rigorosa. aplicação da
receita, na rorma prevísta.. podendo
para isso efetuar ampla investigação
e estabelecer ..normas para a prestação de contas,
§ 19 A entrega dos prêmios será feI---'
ta mediante recibo em duas ou mais
vias, uma das quais, com rtrma o-econhecida, será encaminhada à repar-.
tdçáo fiscalizadora competente,'. para
anexação ao processo' de autorização,
juntamente com o bilhete contemplado.
§ 29 O recibc: do
prêmio deverá
conter, além do nome, assinatura e
enderêço do contemplado, a individuação da coisa rece~ida.
Art. 99 O desvirtuamento da operação autorizada acarreta.a sua ímediata revogação, tornando também .mí-
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dônea a entidade, para O' fim de obter
novo favor de igual, natureza e implicará na - perda da declaração de
utilidade pública, de que a mesma seja _titular,
'
,§

l° Quando, por .motivo d.e revo-

gacão da autorização, ou outro qual-

quer, a entidade não distribuir
os
-prêmlos, -deverá restituir aos tomado-res dos bilhetes .o preço recebido, salvo renuncia expressa dos mesmos.
~ 211 O _valor do bilhete não reclamado por seus tomadores no prazo de
6 meses, poderá ser utilizado pela en-.
tídade mediante prévia autorízacãc
do .órgâo .concedente.
..
Art. .10. A, competência para conceder a autorização
prevista neste
Decreto, bem como para expedir as
instruções referentes ao assunto, é
do Departamento de Rendas -'Internas.
'
§ 1li Ponerà o Diretor do, Departa-.
menta de Rendas Internas, quando
julgar conveniente à descentralização
administrativa, cometer às Delegacias
Regionais de Rendas Internas a taculdade de autorizar, na rorma e pamos fins previstos neste neereco, a
realização de 'sorteios de prêmios, se'
a operação fôr restrita ao ten-itorío
compreendido em s~a [urísdíçào . .
§ 2(; No caso do parágrafo anterior,
deverão as Delegacias Regionais comunicar ímedíatamente 'ao Departamento de Rendas. Internas, para, efeito de contrôíe, a concessão da auto-rização, juntando cópia do plano
correspondente,
Art. 11. A entidade beneficiária antes do inicio da venda dos bilhetes
devera exibir prêvíaments, à repartição fiscalizadora competente, para
efeito· de registro e contrôle da operação, fotocópia do documento
de
au torízacâc.
Parágrafo único, Quando a coleta de
recursos rõr autorizada para área
correspondente a mais de uma jurfs-,
díçâo rtsoat.. a formalidade prévia imposta, por este artígo. deverá ser cumprtda perante cada uma das, respectivas repartições.
Art,. 12. A fiscalização da execução
dos planos e do cumprimento das' demais obrigações decorrentes da aplicação dêste Decreto, será exercida pelos ag-entes, ríscaís de rendas 'internas
e pelos, fiscais auxiliares de .Impostos
Internos; .ccm a cooperação. de outros
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agentes fiscais do Mínístéríó da Fazenda, quando determinada, pelo Diretor-Geral da Fazenda Nacional.
Art. 13. As transgressões penais, deque tiverem conhecímentó os ag-entes
físcaüzadores do Ministério da Fazcnda, deverão ser comunicadas às
autoridades policiais competentes .
Parágrafo único. O disp~sto neste
artigo não condíctona nem limita a
iniciativa das autoridades.policíais, na
repressão ao 'Ilícito penal, que deverão exercê-la independentemente de
denúncia ou representação, sob pena
de responsabilídade runcíonaí .
Art. 14, Considera-se
inexistente,
sem prejuízo da responsabilidade funcional e das demais sanções" adminístratívas e penais que o fato acarretar,
a outorga da
autortzaçâo prevista
neste Decreto por quem I)a.O tenha
coiupetencia legal. para, fazê-Ió..

Art. 15 .. O disposto rio s H' do artigo l° deste Regulamento, aplica-se fi
tôdas as rormas de dístríbuiçâc de
.
premias mediante sorteio.
Art. 16. Ressalvadas as demais .hipóteses 'previstas em leis' federais, somente a-operação autorizada nos têr-.
mos deste Decreto, e eretuada com
observância'. dos seus preceitos,. estará
amparada pela .derrogaçao dasvnor-.
mas de Direito Penal aplicáveis a jOgos de azar e loterias. não autorizadas, sujeitando-se os ínrratorea, em
decorrência, às eancóes admmíatratávas e penais estabelecidas pelo Decrete-Lei nv 6.259, de 10 de revereíro. de
1944" e em .outras disposições legais
cabíveís, "ínclusíve as de repressão aos
crimes contra a economia popular, de
acôrdo com a natureza dos atos praticados.
Art. 17. Os' casos' omissos neste Regulamento serão resolvidos pela, Depaí-tamento de Rendas Internas, que
poderá
expedir instruções complementares necessárias á sua plena execuçao.
Art. .1S. O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposições em 'con-.
trárío.

Brasília, 6 de
junho de' 1968;
-147° da Independência _ é 80°' da
República.
.
.
A ..COSTA E· SILYA

AntQn20 Delfim Netto

Aios
DECRETO N<;I '62.839

DE
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DE

·JUNHO DE 1968
ReU/lea o Decreta nf> 51. 331. ae 26
de outubro de 19'6!., que aprovou o
sistema de classi/1caçao de ccrços
da Universidade do Rio rn-ioae do
Sul, atual universidade Fede'aldo
Bio Grasuie do ::;ul,.'e aá oui? 0,$ providên,eias.'

o Presidente da República, usando .
da atribuição que Ihe vconferc l' artígo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no an.. 06
da Lei n,"'3, 780, de 12 de ]iLh'; de
1960, decreta:
/
Q
Art. 1 F ica . retificado o art . -3<;1 do
Decreto -nc 51.33'[ de 26 'de outubro
de 1981, que aprovou o. étstco.ecoc ,
elassíücacâo . de cargos da' Universrda de do 'Rio Grande do S'r.. atual
Universidade Federal de. Rio' Grande
0.0 Sul; para. o fim de incluir" no
Anexo 11, de que, .trata c IIJ.~"·r'" .i-I-tlgo, a antiga função gratificada,
símbolo FG-2,' de Diretor- no lCl'tltL'tC'
Eletrotécnícc da ESCOla de .Engenharia a qual fica transformada em car.,
go 'de provimento em comissão"":" di-o
reção intermediária . ,----- símbolo 5-C.
Art. 2\l As despesas' com a 3xe··'
cuçâo deste Decreto serão cus cacas
pelos recursos orçamentàrros u-ropnos
da universidade
Federal do
RlO
Grande -do. Sul.
Art. "39 àste Decreto entrará em
vigor na data dá sua pubíicaeâo, vevogadascas disposições em contráro.r,
Brasília, 7 de junho de 19133;
1479 da Independência e 309 da
República,
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECfl.ETO N9 62.840
JUNHO DE 1968

DE '; DE

Aprova o Regimento Interno da Comlssâo Coordenadora da Criaçao do
Cavalo Nacional.
O· Presidente, da' República, usànao
das atribuições que lhe contere o artígo 83, inciso II, da Constituição e
tendo em vista o constante do Decreio 11.(: 61. 797, de 29 de novembro
d,c 196'7, resolve:
'
Art . 1.9 Aprovar' o Re!Hmé:hto' Interno da Comissão Coordenadora da

.li:XECU~IV.o

Criação do Cavalo Nacional, que com
este baixa, assina-do pelo Minlsta,'o
do Exército.
Art. ' 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, flcando revogadas as oísposíçoes em
contrário.
Brasília, '~, .de junho de 1968;
147~, da
Independência e ao'.! da
República.
A. COSTA E

SILVA

Aurélio de Lyra Tavares

REGIME!'!TONTERNO DA COMISSãO COORDENADORA 'DA
CRIAÇãO DO CAVALO NACIONAL
TÍTULO I

Da Finalidade

Al:t. 19 A Comíssão: Coordenadora
da Criação ao . Cavalo Nacíonai
(CCCCN), ínstituída com: tundamento
no disposto na Lei 'n9 2.820; de 10
de julho de 1956, no Regulamento
-aprovado pelo Decreto nv 41. 561, de
24 de maio de .1957, na Lei nv '±.096,
de 18 de' julho de 1962 e '10 .Regulamente aprovado pelo Decreto' número 51. 816,' de 11. de março ae 1963,
e o Decreto nv 61.797, de i9 de no-o
vembro de 1967, diretamente subordinada ao Ministério do Exérci to, é
o órgão .central encarregado de:
1) Praticar todos OS atos,' dê . coordenação e fiscalização, nécessaríos ao
seguro cumprimento da Iegístaçâo especifica aplicável a entidades que realizam competições' hípicas, . com .ou
sem obstáculos; e de trote, mantenham
ou não exploração de apostas;
2} Coordenar as atividades dos or-.
gaos que-cuídam do tomento-da crta-.
çâo do cavalo nacional e por extensão
dos asínínos e muares;
3) Coordenar as 'atividades de entidades privadas que. cuidam do aproveitamento do cavalo nacional para
diversos misteres;
4) Fiscalizar os trabalhos do atue
Book Brasileiro e outros registros genealógicos deeqüideos e oâsínínos em
todo .o País ;
5) .Prestarvassistêncía financeira às
organizações, príva.daa nos casos autorizados vpcr lei ou como decorrênctn-dela quando foi prevista nos ptanos -de aplícaçâorde recursos;
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6) Elaborar e aprovar, de acôrdo;
com' os órgãos governamentais e en04,
tddades privadea que integram a comíssác, o plano' nacional de criação
e exploração nacional de eqüideos,
asrmrios e muares, tendo em vista
as funções, econômicas objettvadas:
7) Elaborar a proposta orçamentarta e os planos de trabalho anuais
da Comíssao para aptícaçao dos ~o~
cursos que lhe forem .atríburdos por
reí .depcís de, aprovados peta Plenarro:
8) Propor os representantes oficiais
que devam partícipar, tanto no Par
como no escrangeiro, ce- exposíçóes,
congressos, conrerêncías,
reuniões,
rmssoes e' bôjsas de- estudo, quando
relacionadas no todo ou em parte,
com a crtaçáo t- exploração de eqüideos;
-

9) Manter publícação penodíca destmada a dívutgar os' assuntos que no
Pais e 'no' estrangeiro Interessem, di ...
reta ou indiretamente, à criação de
eqüídeoa sejam
originários da Co..
missão, de órgãos governamentais ou
de entidades privadas;

10) Fiscalizar a arrecadação da
taxa prevista em lei, proveniente do
vetor dos prêmios distribuidos aos
proprietários de animais classificados
e providenciar o recolhimento ao
Fundo Federal
Agropecuário, nOS
têrmos do Decreto nv 52,712, de 21
de outubro de 1963;
11) Celebrar acôrdos e convênios
com entidades puntícas e paa-tículares
para ríns de fomento e utnízação de
equídeos;
12) Elaborar os planos de aplicação de recursos da Comissão, sunmetendo-os, quando rôr o caso, à apre-

cíaçâo da autoridade competente;
13) Instituir prêmios a "serem conrcrtdos- nas exposições para reprodutores eqütdeos a nsínínos. para muares destinados a trabalho e para COJl1_
petíçôes hipícas de qualquer natureza:
1~) .Pratdcar todos os atos OU medilias que se fízerem necessárias no sen.neo de disciplinar através de 'planos, normas ou itÍstruções; o abate
de eqüíneos . para fins industriais e
colaborar tom' o. órgão do Mmlstérto
da Agricultura na fiscalização do
cumprimento dos planos, normas cu
instruções em vigor;

~31

EXECUTIVO

15) "Manter' biblioteca sobre 'os -es-.
suntos de ínterêsse da críaçâo- de
eqüídeos:
16) Exercer outras atividades previstas na legislação especifica vigente, quando" recomendadas pelo' .PIenárjo ou solicitadas por serviços oficiais,
TÍTULO II

Da Organização

Art. 29 A CCCCN"compreend~:
Plenário integrado pelos seguintes membros permanentes:
a) Díretor-Geraí de Remonta e vetertnarta, do Ministério do Exército;
b) . Diretor-Geral do Departamento
de Promoção Agropecuária, do Ministério da Agricultura;
c) Diretor de Veterinária; do Exêrcito, da Díretorlá Geral de Remonta
c Veterinária, do Mínístérto do Exército;
ct)' Diretor do Serviço ue Promoçao
Agropecuária, do Departamento de
Promcçân Agropecuarta, do' Ministério,
da Agricultura;
e) Presidente da Confederação Brasileira de Hipismo;
f) Representante
da Associação
Brasileira dos Criadores do Cava,o:
g) Representante da Cunuasao Bra-.
sueíra da Orgamzaçáo SUl-Americana
de Fomento do Puro .Sangue de Carreira;
h) Representante do Jookcy 'Clttb
Brasileiro;
"
z) Representante do Jcckey Club
.
de São Paulo;
í) Membro
Executivo, nomeado
pelo presidente da República.
§ 1.9 O secretário-Geral participara das, sessões sem, direito a voto.
§ 29 A critério do Presidenteda
CCCCN, poüerao participar nas ,.seSsôes representantes ue outros orgaos
governamentais e entidades priv,'-w'-ls,
além de . tecnícoa especíanzauos ,e criadores, convidados ou que o sotícítarem, os quais tomarão parte nos trabalhos sem direito a voto.
2) Administração
Superior 'composta de:
a) Presidente;
b) 19 Vice-Presidente;
l)

29 Více-Presidente;
3) Secretaria-Geral (SG)
posta de:
c)

com-
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Seção Administrativa (SA);
Tesouraria, (TE) .
Art. 3(1 As funções de Administração Superior serão exercidas:
1) As de Presidente, pelo DiretorGeràl de Remonta e vetertnana,
2) As de Iv-Vtce-Presídente, pela

Exactrrrvó
'tíTULO UI

a)
b)

Membro Executivo;
3)- As de 2Q Více-Presídente, peio
Diretor-Geral do Departamento de
Promoção Agropecuária.

Parágratc único. O Presidente teta
um Gabinete constítuido de: Chefe
de Gabinete, um Assessor e um «e-

cretàrío, por êle designados, os quais

perceberão gratificações de represen-.
taçào e serão diretamente subordinados ao Presidente.
Art. 4Y A Secretaria Geral será dirigida por um Secretário' Geral, desíg-.
nado pele Presidente.
§ 1\) A função' de Secretario Geral
poderá aer exercida pelo Chefe de
Gabinete, pelo Assessor ou pelo Secretário do Presidente, sem prejuízo
das. suas atribuições, mediante desíg-.
nação do Presidente.
§ 2~ A Seção Administrativa e a
I'esouraría terão
respectivamente.
Chefe e "I'esoureíro.
Art 5'1 A CCCCN, por proposta-do
Presidente e aprovação do Plenário,
poderá organizar grupos de traba-lho para estudo e execução de ser-.
viços visando ao desenvolvimento da
crtaçâo de' eqüideos, asmínos ' e muares, em campanhas nacionais, mte .
grados por- elementos, .re CCLCN do
Ministério da Agricultura, do Ministeria do Exército e de entidades pri-vadas que desenvolvam atividades relacionadas com o fomento. e éxplcração de eqüideos .
Parágrafo uuíco. Os trabalhos 'a que
se refere o presente, artigo serão rínancíaooe pela CCCCN, cem recursos
a ela adjudicados, provenientes de
taxas e emolumentos arrecadados pera
Cormasáo nos têrmos da Jcgtslaçâo vi,gente.
Art. 6'" Os órgãos e entidades par-ticipantes da CCCCN funcionarão articulados em regime de mútua colaboração, sob a coordenação da Admínístracâo Superior, qUI',comandara,
supervíonarà. _desenvolvera, .c avalia'
rã as atividades gerais G específicas
naoionals ou regionais, da competên.
era da Comíesâo.

Da competência dos omaoe

Art , 11; Ao Plenário compete:
1) Exercer as atividades que lhe
couberem, 'fixadas na legislação attnente à CCCCN;
2) j'omar: conhecimento, discutir e
decidir sôbre assuntos que lhe .rorcm
submetídçs pele presidente;
3) "Tomar' conhecimento, discutir ê
decidir sobre consultas, proposíçces e
relatos que lhe forem apresentados
pelos seus membros;
4) Aprovar planos de trabalho e
de apljcaçâo de recursos
Art. 8'" A Admlnístraçao Superior
compete:
1) Planejar e programar medidas
objetivando a coordenação dos órgãos
técnicos ofícrais e particulares que
cuidam da crtaçâo e exptoraçào d,~
eqüídeos tendo em vista . a legisla ..
ção atinente à CCCCN;
2) Executar a política - de fomento
e exptoraçáo de equídeos que rõr aprovada pelo Plenário;
3) Dirigir "os trabalhos da Comissão,
4) Elaborar' a .proposta orçamentaria 'anual da Comissão;
5) Elaborar os planos de aplica'çao de recursos a serem aprovados
pelo Plenàrto ,
6) Propor a ínstítuiçao de grupos
de trabalho e executivos.
Art. 9'1 A Secretaria Geral compete:
1) Executar os atos resultantes das
deliberações do Plenário;
2) Executaras atos resultantes das
deliberações e recomendações do Presidente;
::3> Exercer et'vidades de adminístração 'geral relacionadas com os trabalhos da Comissão.
a)

À

Seção Admímstrativa, direta-

mente subordinada à Secretaria Geral, compete:
1. Executar os trabalhos e anotações de pessoal;
2. Aplicar a' Jegtsíaçao do Pessoat:
3. Propor a compra do material ne..
Cocessaria ao funcionamento da
míssâo:
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4. Manter em dia os registros de
pessoal;
5. Executar os trabalhos dactüogràrícos necessários à CCCCN;
6. Provídsncíar exames, médicos para fins -de admissão" licença e aposentadoria;
'1. Redigir oficios e demais expedientes;
8. Atender às pessoas que procurem
a: Comissão e providenciar seu encaminhamento a quem deva atendê-las;
9. Manter em fichas próprias o registr-o funcional dos servidores da- CL'~
missa?;
10. Manter sob a sua guarda o material de- .consumo da Comissão.
11. Solicitar ao Secretario Gerar
a compra do material necessàrlo:
1~, Distribuir o material de con.
sumo pelos diversos setores; ,
13> Manter arquivo de pastas com
o "dossíer" individual dos servidores, registrando em fichas próprias ;·1
freqüência do pessoal, a remuneraçao
recebida, salário-família e outros beneficios, ,férias- e licenças, penalída.
des e elogios.
bl A Tesouraria, diretamente subordinada à Secretaria Geral, .compete:
1. Organizar balancetes mensais;
2. Executar os trabalhos de caráter fínanceíro ;
'3. Controlar e díscalízar .a arrecadação da receita;
4. Conferir e processar as contas e
efetuar o pagamento das- despesas;
5. Fornecer elementos para a 'ek~
boraçâo da proposta orçamentária e
do plano de aplicação de recursos.
TÍTULO IV

Das atribuições funcionais'

Art. 10. Aos Membros do Plenáí-ío
incumbe:
1) Compareccer às reuniões para
que forem convocados' tornando parte
nos debates com direito a voto;
2) Estudar e relatar os' assuntos que
lhes forem distrfbuídoa:
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3) Solicitar ao Presidente da Oomissão as diligências que lhes use-e.
cerem necessárias;
4) Propor medidas que julgarem
úteis não só ao cabal desempenho" de
suas funcôes como à consecução das
finalidades das 'entidades hípicas.
previstas na legíslaçâo sõbre a criação e exploração de eqüídecs:
5> Solicitar ;1 convocação de sessões
extraordinárias;
6) Assinar o li-vro de presença ,e
as' atas das reuniões do Plenárto.
Art: 11. Aos integrantes da Admimstraçâo Superior incumbe:
a) Ao Presidente:
1) Superintender. orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos da Co:.c
missão;
2) Autorizar as despesas dentro dos
recursos -atrtbuídos
Comissão;'
3) Cumprir € fazer oumprtr a Iegfelaçâo da Comissão;
4) Convocar e presidir 18 reuniões
ordinárias I'.: extraordinárias do Plenárto, submeter-lhe a estudo e, decisão matérias 'de sua competência
e ordenar o 'cumprimento daerdeltbc-.
rações tomadas;
5) Representar a Comlssâo em jurzo ou fora dêle ou fazer-se 1 epresental' quando fôr o caso:
6) Endossar ou visar cheques, ~-.)~ ..
tratos, ordens de pagamento' e outros
documentos de despesa assinados pejo
Tesoureiro;
7) Admir.ir, contratar, designar E'
propor a nomeação
de pessoal -da
Comissão dentro dos limites de sua
competência:
8) Arbita-ar gratificações de representação;
9) Aprovar concorrências e coletas
de preços para 'compra de material: ,
próprio
10) Assinar o expediente
da comissão;
'11) Baixar portarias e aprovar instruções f-: normas de servíeo internos;
12) Decidir, em graus ode recurso,
sôbre os atos e despachos dos servidores que lhe forem diretamente
subordina d .s:
13) Resolver os assuntos relatívc.s
às atividades da Comissão,
opinar
à

2M
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sôbre OS que dependerem C!2 decisão
superior 'E propor as .autoridades 00n\·:
petentes providencias necessarras ao
andamento dos trabalhos quando náo
forem da sua alçada;
14) Assinar têrmos de ajuste, contratos, acordos. convênios e instruções para execuçà., de serviços;
15) Assegurar estreita e')luboração
dos órgãos
oncíaís e privados que
direta ou indiretamente participam
das atividades da Comissão. entre si,
e desta com as entidades publicas e
particulares que realizam taretas
correla tas;
16) Designar membros do Plenário,'
da Admintstraçao Superior e servídores 'p~ra a 'realização' 'de Inspeções
perródlcas OU especificas da Comíasâo
e das entidades hípicas;

17) Apresentar relatório anual' da

.Comissâciao Ministro do Exército:

18) Comunicar-se diretamente com
as autoridades públicas e privadas;
19) Requisitar passagens' e brausporte de pessoal e material sob quais,'
quer' modalidades para, atender Ul)S
serviços da' Comissão; .
20) 'Determinar a .ínstauraçâo de
procesSDadministrativo e a a-puraçáo de qua.ísquer . irr'egularídades,
adotando as medidas cabíveis em face
do que rôr apurado;
21) Designar grupos de trabalho ~
executivos para estudo e desenvolvimenta .de atividades relacionadas com
a criação e exploração de eqüídcos:

22) Antecipar e prorrogar oburário normal de expediente dos servidores, nos têrmos da Iegtslaçâo em
vigor;
23) Expedir boletins de mereclmento dos Juncíonárics que Ihe forem diretamente subordinados,
concederlhes férias e decidir sôbre escalas que
nie fore~ propostas;
~
24) Providenciar a. organização de
inventário. dos bens móveis e imóveis
da, Comissão;
.

25) Designar' e. dispensar ocupantes
de funções. gratifica-das;
26) . ~preciar e aprovar. nos limites
da sua competência, planos E' programas ue trabalho a serem subruetidos .: ao Ministério ~o Exército:

rexscocrvo

27) Dasrgnar
representantes O~
CCCCN em congressos, conterêncías,
exposições, reuniões, missões e bôls.. HS
de estudo;
28) Submeter ao Plenário os planos e projetos' específicos da Comiasâo;
29) Autorizar a .publicaçâc de trabalhos" elaborados pela .Comíssáo ou
por outros órgãos oficiais e prívados;
30) . Exercer quaisquer atividades e
atribuíçôés não previstas neste Reg1mento que lhe caibam em virtude de
Iegíslaçãc
ou sejam necessárias a
plena reahzaçâo dos
oojenvos da
comissão.
b} Ao 1° Vice-Presidente:
1) Substituir o Presidente nas .sues
faltas e ímpedímentos;
2) Fazer executar as declsâes do
Plenário, contorme fôr recomendado
pelo Presidente;
,
3) Colig-ir dados para a eatímat.íva
da' receita;
,
'4)
Preparar a proposta orçamentàrra e o plano de aplicação de recursos da Comissão;
5) Certificar-se da .correte aplica-.
çãc dos recursos
dísbríbuídos : pela.
Comissão, sob -:1 forma, de subvencâo,
empréstimo ou auxilio;
6) Coordenar atividades, detacóruc
com as decisões do Plenário,' das en-.
tídades que. utilizam o cavare com
com ou sem
f1nalidade esportiva,
apostas, sugerindo. ao Presidente as
medidas necessária.'; ao seu malho-

ramento:

,

Exercer quaisquer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Presidente face à Ieglslaçâo vigente
da Comissão.
c) -Ao 2° Vice-Presidente:
1) Substituir o 19 Vice-Presidente
nas suas faltas e impedimentos. e o
Presidente na ausência daquele; .
2) Coordenar têcnicamente.: na rorma por que decidir o Plenário da Comissão, as, atívtdades dos órgâos.ique
cuidam do fomento da
criação de
eqüíôeos, no sentido da política estabelecida pelo govêrno para a satisfação das necessidades nacionais,
sugerindo ao Presidente as modificações necessárias à atuaüzaçâo 'da
legíslaçâo:
7)

Aros
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3) Organízar e cooperar na ergaconferências,
reuniões, concursos, exposições, missoes e bôlsas de estude dastinados a
estimular '1 criação de eqütdeos, aS1ninas e muares;
4> Propor nomes. de récníeos que
devam gozar de bôlsas de estudo, ou
participar de congressos," conrcrênelas e reuniões: ,
nizaçâo de' congressos,

5) . Cooperar na órgarrízacàc de bí-

bhoteca 'especlallzada sôbre eqüídcos ;
6) Promover a elaboração de estatístícas e tnquéritos de natureza técnica e econômica relacíonades com i
criação' e exploração de equideos ;
'I)" Inspecionar' tecnicamente o.Stud
Book Brasileiro, .súgermdo as modtrrcações necessárias à sua 'organização e funcionamento, de acordo com
a orientação fixada
pelos órgâcs
competentes e pelo Plenário.
Art. ' 12. Aos servidores Ictados 118.
Secretaria-Geral incumbe:
q.) 'Ao Secretário-Geral:
1) Planejar, organizar e controlai:"
as trabalhos a cargo da SecretariaGeral.;
2) Supervisionar e
fiscalizar os
órgãos subordinados;
3) Comu.ncar-se diretamente com
as entidades hípicas em assuntos de
sua oompetêncla ;
'.4) Centre lar o ponto , CO pessoát
que serve na 'Secretarta-Geral:
5) Determinar as providências ne-

cessárias à execução dos 'trabalhes a
cargo da' Secretaria-Geral;
6) Colaborar na execução dos tra-.
balhos a cargo do Presidente, do 1"
e do 2Q· Vice-Presidentes, previstos na
legislação atinente à CCCCN;
7) "Substituir o Membro Executivo

quando designado pelo .?resi~L:t1 -e:
8) Executar outros trabalhos que
lhe forem

distribuídos pelo Presi-

dente.
-b) Ao Chefe da Seção Administrativa:
1) Coordenar e riscalízar os tra.oalhos da seção;
2) Providenciar
a elaboração (\)
expediente da Comissão;
,
3)
Controlar as anotações necessarlas:
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4) Executar outros trabalhos que
lhe forem distribuídos pelo Secretario-Geral.
c) Ao rresouretro:
1) Manter em dia os registros contábeis da receita e da- despesa;
2) Zelar pela execução orcamcntária e fornecer ao Secretário-Geral o
balancete mensal que será encami-nhado ao Fundo Federal Agropeeuário;
3) xretuár o pagamento do pessoar e do material;
4) Expedir cheques e ordens oe
pagamento assinados »eio Prestdente;
5) Assinar cheques, ordens de pagamento e outros
documentos de
despesa, juntamente
com O 'PreSIdente;
. 6) Preparar concorrências e coletas de preços;
7) Efetuar as despesas. de pronto
pagamento;
8.1 Receber adiantamentos, suprrmentes de verbas e quaisquer outras
importâncias, quando autorizado pelo
-Pr esídente, e comprovar a sua aplí-.
cação;

. .

,

9) Preparar as prestações de contas a serem encaminhad-as ao érgâc
competente;
,
10) Executar outras atívldades de
natureza contábil que lhe forem determinadas pelo Secretário-Geral ou
pelo Presidente.
Art. 13 Aos demais servidores m.
curnbe cumprir as ordens emanadas
dos seus superiores para a execução
das tarefas previstas 'neste RegilüE:n·to
e na Iegtslaçâo ' especitíca da
CCCCN.
Parágrafo único, Aó Secretário ao
Presidente, além das -atribuições que
lhe forem cometidas, incumbe secre-'
tariar as reuniões do Plenário, lavrando as atas respectivas.
TÍTULO V

Das Substituições

Art. 14. -Serâo substituídos em suas
faltas 'e impedimentos:
a) No Plenário:
1) Os membros que forem dirigentes de .órgâos oncíats pelos seus suestitutos legais:
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2) O Presidente da Confederaçâo
Brasileira -de Hipismo sucessivamente

pelos seus substitutos previstos no
Estatuto 011 Regulamento da Entidade;
3) Os representantes da Comissão
Brasileira, da Organização Sul-Americana de Fomento ao Puro Sangue
de Carreira, da Associação Brastleii-a dos Criadores do Cavalo, do Jockey
Club Brasileiro e do Jockey Club de
São Pauío pelos suplentes indicados
ao Presidente da Comissão;
4) C, Membro Executivo, pelo Secretáric-Gcral da Comissão.

/)) Na Administração csuperíor:
O Presidente pelo l° Vice-Presidente;
2) O F'
Vice-Presidente pelo 20
Vice-Presidente.
c) Na Secretarta-Geral, automàtlcamente, até 30 dias:
1) O Secretário-Geral pelo .Chefe
da Seção Admmístratíva ;
li

2) O Chefe da Seção àdmtnistrauva 'por servidor' prêviamenje desrgnado pelo Secretàrto-Geral ;
3) O Tesoureiro por servidor designado pejo Secretário-Geral.
TITULO

VI

Do Horário

Art. 15. O trabalho dos membros
do Gabinete e da Secretarra-Geral
obedecerá a horário estatruecido pele
Presidente da CCCCN .rescettado o
numero de horas semanais fixados
pelo Serviço' Publico Federal.
Parágrato único. Em CR30S especiais
o Presidente da CCCCN_ poderá antecipar ou prorrogar- o horário normal
dos trabalhos, respeitado o número
de horas semanats. ou mensais fixados pelo SPF.

Art. 16~ O Presidente, o 1° VicePresidente e o 20
Vice-Presidente
não estão' sujeitos a hórárro mas deverão comparecer à, sede rlR CCCCN
com freqüência, a fim de exercerem
competem,
as atividades que lhes
previstas neste Regimento e na legislação a que se refere o art. 1v.

Execurrvo
TÍTULO VII.

Disposições Gerais.

Art. 17.- O Plenário reunir-se-á.
em primeira ou segunda convocação:
na sede da CCCCN, em dia e tora
prêviamente fixados pelo Presidente.
com indicação dos assuntos ,3 serem
tratados:
1) Ordinàrtamente,
LIma vez per
mês;
2), Extracrdínartamente. quando fe'il'
convccado.
-,
Parágrnf« único. Na primeira convocação é obrtgatóría a -presença da
permanentes
maioria dos Membros
ou seus suplentes, deliberando, a critério do, Presidente,
com qualquer
número na segunda convocação, que
poderá' ser marcada para hora dlferente do mesmo dia .
'
Art. 18. Os trabalhos de portaria
e expediente externo ficarão a cargo
de contínuos e serventes da Corrrissão, administrativamente subordína..
dos ao Chefe da Seção Administrativa.
Art. 19. O Secretário-Geral submeterá á aprovação do Presidente ela
Comissão a lotação numérica. e nomtr-al dos servidores
que . deverão
exercer
atividades na SecretariaGeral, seção Administrativa, e na 'I'esourarfa.
Art~ 20. A Comissão poderá dispor
de pessoal temporário, admitido de
acôrdo c cm a legislação VIgente" des-

de que para "tal fim conste dotaçêo
nos planos de aplicação de -.recursos
devidamente aprovados pO'1' órgão cu
autoridade competente .

Art. 21. Os Membros -errnancntes,
do Plenário, representantes das entidades privadas a que se t~ferco hem
1), do art. 29 dêsteRegi:nen~.i) terão
sua desígnaçáo confirmada ou renevada por escrito pelos respectivos. d;rigentes, da qual <consta a funcâo
exercida no órgão representado."
* 19 Juntamente com a 'confh-rnaçáo . ou designação de nôvo representante será indicado J nome .e·R
função do suplente .que .» deva substituir nas faltas e impedimentos ín-.
dicação essa que deverá ser t'eno"llda
por escrito De caso de haver alteração.
§, 29 05 Membros' do Plenário não
perceberâovremuneração (j~lo' comparecimento às reuniões pod mdo entr-e-
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tanto ser ressarcidos 'ias despesas
pessoais de transporte e estada qHE'
realizarem para tal fim '8"S suas expensas;
Art. 22. Será -consídercd., como
prcrrpgaçâo de exercício .dl) Membro
Executivo o interstício verificado entre o término do. mandato e o dá,
recondução do ocupante ;.,,1. ca posse
de nôvo Membro.
ORGAllOGR1MA

EXECUTIV::,
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Art. 23. A Administração Supertci
da CCCCN·. procederá quanco neceesário à revisão dêsteRegilnerüo ? o
submeterá a . aorovaçâo .ío Ministério
do Exército. '
.Art . 24. As' dúvidas ou (;f~SOS omissos serão resolvidos pelo Presidente
da CCCCN ouvido previamente',.se
tôr ocaso, o Plenário. - 'A.uré.lio de
Lyra Tavares.
DA

cCCCN

T~OURARIA.

DECRETO N.? 62.841 JUNHO DE

DE

7

DE

1968

Dispõe sôbfe a ouenccao . de miueríiü
pertencente ac MiniSterio da ',MaTinha,1'evoga dispositivos do Decreto n. O 56,078, âe 26 de abril de 1965,
e ao outras providências,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere' o artíg.q.-",83, inciso I! da constituição,' decreta:
Art V? A alienação de material
pertencente, ao Ministério da Marinha,
sempre precedida por vistoria e laudo de avaliação, 'será feita pela -Díretorta técnica sob cuja jurisdição e;5-'
tive-r o 'material, observado o disposto no Título XI! do Decreto-lei número 200, de .25 de fevereiro de 1967,

Parágrafo único, A Diretoria técnica. interessada poderá delegar podêres a outra Organização. Militar para realizar alienação de material, nas
condições previstas neste artigo,
Art. 25' Fora da; área do Rio de
J anecro . a vistoria e a avaliação serâo feitas pelos Distritos Navais, ou-

vida previamente a Diretoria técnica.

Parágrafo único. Os Comandantes
de. Distritos Navais, quando julgarem
conveniente ao serviço, poderão d'elegar as atribuições, de que trata êste
artigo a titulares de Organizações 1\11ütares localizadas na área de sua jurisdição.
Al"L 3,9 Os resultados das vistorias
com os respectivos laudos de avaliação, efetuadas para fins de alienação,
'deverão ser transmitidos à Secretaria-
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Geral da Marinha, que poderá sustá-

las,

se achar conveniente.
àrt.. 4.° Fica o MInistério da Martnha autorizado a baixar os atos normativos adequados à execução do preseu te Decreto.
Art.. 5.<:1 Ficam revogados o.urt.. 2.9
e seu parágrafo único do.Decreto núrriero 56.078, de 26 de abril de 1965

a fieme.ís disposições em contrário.
AJ't. 6/. ~ste Decreto entrará em
vig-or na data de sua publicação.
Brasília, 7 _ de' junho de 1968;
147,r.· da Independência e 80.0 da
. República.
A. C;OSTA E SILVA

DE

7

DE

JUNHO DE 1968

Revoga disposições do Decreto nú7l'WTO 60.841,.de 9 de junlw de 19Ei'i',
que provê' s6'bre "U duração do trabalho escolar.

o Presidente da' República,. rio uso
da atrfbuíção que lhe confere 'o ar.
tigo 83, item II, da Constdtuçâo, decreta:
Art. 1 <J São revogados, para todos
csefeitos,' os artigos 29. e 3° do Decreto nv 60.841, de 9 de junho de
1967.

Art.

29

Q

presente-Decreto entre;

rá em vígor à data de sua publicação.

Brasília, 7 de junho de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVII.

Tarso Dutra

DECRETO N9 62.843 -

grafo único do artigo. ,83, da CO'!.1!>tl":'
tuíção, decreta:
Art. te Fica revogàoo o artdgo 29 do
Decreto n'?62. 474, de 27 de' março de
1968, restabelecendo-se a redação anterior do artigo, 49', do- Decreto nú-mero 55.242. de 18 de dezembro de .
1964.

Art. 2'1 ãste Decreto entrá em vigor
na data de SUa publtcaçâo, ressalvadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de junho de 1968;
'1479 da Independência e 809 da
REpública.
A.

OOSTA

E'

SILVA

Leonel Miranda

AU{fusto H amann Raâemaker Gru.::,
newalã

DECRETO N9 62.842

EXECU1'IVO

DE 10

ns

JUNHO DE 1968

Revoga o artigo 29 do Decreto 62.474,
de 27 de março de 1968 e dit outras

proouiéncias.
O Presidente da República, usando
da atribuíçâo. que lhe. confere o pará-

DECRETO NI.! 62.844
JUNHO DE }968

DE '10 DE

°

Cria
"Prêmio Viriato Corrêa", de
literatura. infantil.
Q' Presidente- da República. usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 83, item II, da Constituição, deereta:
Art. 19. Fica ínstítuído o "Prêmio
vmato Corrêa", de- literatura infantil, a' ser conferido pelo Inetituto
Nacional do Livro, .Io Míníatérfo da
Educação e Cultura; à melhor obra
inédita (texto
ítustraçâo) no ramo
da literatura' infantil.
Art. ,2Çt. O "Prêmio Viriato Corrêa" deverá ser emjüuhetrc no valor de NCr$5.000;OO (cinco mil cruzeiros novos), dos quais NCl'S 3.000,00
(três mil cruzeíros-novos) serão destinados à premiação âo texto e ....
NCrS 2,0'00;00 (dois mil cruzeiros novos) à premiação das ilustrações.
Parágrafo único. O' valor do prêmio, de que trata otartégo, será revisto pertódícamente, de medo a
manter-se o equivalente. a ,50 ceínquanta) vêzeso mato- satárto-míní-.
.
mo 'vigente 'no País.
Art. 31.!. Ao Instituto Nacíonal . do
Livro caberá elaborar e propor dentro do prazo de 30Ctrintô.) dias, as
instruções para execução do presente
Decreto.
Art. 49. Revogando-se as disposí-.
çôes . em contrário, êste. Decreto en'Ó.
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tratá em vigor à data de sua publicação.
Brasíüa, 10 de junho de 1968;
1479 da Independência. e 80° da
Repúolíca.

A,

COSTA E SlLV4

DE 10 DE

o Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II,· .da Constdtuiçâo e
atendendo ao que consta do processo
M;J. nc 61.265, de 1967, decreta:

Al'tigo único. :E: declarada de utiltdade púbnca, nos têrmos do artigo 1l.J
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
o "seminário Maior São .Iosé", com
sede em Mariana, Estado de Minas
Gerais.
Brasília; 10 de junho de 1968;
147\1 da Independência e 80'1 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luís Antonio da Gama e Silva

DE.

10

DE

Declara de utilldade pública a "Instituição Pró-Ensino Superior no Sul
do Bsttuio", com, sede em pelotas,
Estado ao ruo Grande do Sul.

O 'Presidente" da República, usando

da

atribuição que lhe confere o
83,item II, da Constituição e
atendendo ao que consta do processo
M.J. nc .27.409, de 1966, decreta: ,
Artigo único. É declarada de utilidade .pública, nos têrmos do artigo I'!
da 'Lei no 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o are. 19 do Regulamenta· aprovado pelo-· Decreto numero 50.517, de 2 de mato de 1961, a.
"Instituição Pró-Ensino Superior no
a~iiigo

COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

Declara de utilidade públtca o «seminário Maior São José", com sede em
Mariana, Estado de Mi1?-aS Gerais.

DECRETp NQ 62.846
JUNHO DE 1968
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Sul do Estado", com sede em Pelotas, Estado do Rio Grande 6.'0' Sul.
Brasilia, la de junho de 1968;
147Q da Independência e 80° da
República.
A.

Tarso Dutra

DECRETO N9 62.845 -,JUNHO DE 1968

EXECUTIVr)

DECRETO :r;J'1? :62.847 ' - DE_ la DE
JUNHO DE 1968
Outorça il Indústrias Santa Rosa S.A.
concessao para o aproveitamento
hidráulico de um trecho do rio Ch(L
pecá no- município de Abebarao
Luz, .Estado de Santa Catarina.
O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição e nos têrmos dos artigos 140alinea "a" e 150
do Código de Águas, decreta:'
Art. 19 lI: outorgada à Jndússrfas
Santa Rosa S.A., concessão pará o
aproveitamento hidráulico do Salto
Butíasaf no rio Chapecó, situado 1,0
munícípío de Abelardo Luz Estada
de santa, Catarina.
Art. 2 O aproveitamento destinase à produção, de energia mecânica
para uso exclusivo' da concessionária,
que hão poderá fazer cessão 'a terceírOS, mesmo a titulo gratuito.
Art. 49 A presente concessão vígorará pelo,
prazo
.,de trinta (30) anos.
.
Art. 51? Findo o prazo da concessão,
a concessionária poderá requerer que
a mesma seja renovada' mediante as
condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá apresentar pedido a que se
refere êste artigo') até sets . (6) meses
antes de findar o prazo .de concessáo, entendendo-se, se não o fizer, que
não pretende a renovação.
Art .. 69 O presente Decreto entrara
em vigor na data .da sua publicação,
revogadas as disposições em centrá.
rio.
Brasília, 10 de junho de 1968;
147º da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA -E SILVA·

José Costa Cavalcanti
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DECRETO N'! 62.848 JUNHO DE 1968

DE

[;0

10

PODEI\

DECRETO N9 62.850 JUNHO DE 1968

DE

ReconiLecm~ento do

Curso de Psicologia dq.. Faculdade 'de Filosofia, O;...

éncías e Letras, da Uninersuuiâe Fe-deral -de Minas Gercas .
o Presidente da República, 'usando

da

atribuição

que. lhe

confere

o

item II, do artigo 83, da Constrtutcão. combinado com o artigo 14, da
Lei ns 4.024"de '20 de dezembro de

1961 ,e, tendo em vista o que consta

do

Processo nv C.F.E.

677-67, ,de-

ereta:
Art. 10 É concedido reconhecimento
ao Curso de Psicologia 'da Faculdade
de Filosofia, Ciências e- Letras, da
universidade Federal de Minas Ge-

rais.
Art.

21" rsste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicaçao
Bl'asílla, 10' de junho de 1968;
1470 da -Independêncía e 80'" da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 '62'.849 , JUNHO'DE 1968

DE

10

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Eductlçâo "Padre Anchieta"
de
Jundiaí, São Paulo.

O Presidente da Repúbnca, usando
da. atribuição que lhe confere o
item II, do artigo 83, da Constítuíçan
de acôrdo com o artrgc 14 da Lei
nv 4 :Q24, de 200 de dezembro, de ~9{H
e tendo em .vista o que consta do Pro,
cesso no 588-68-GFE, do Mtnístérro da
Educação e Cultura, decreta:

Art. 19 li: concedido reconhecimento
à 'Faculdade de Educação "Padre An.,
chteta", 'de Jundíar, Estado de Sào
Paulo.
Art. 29ftste Decreto entra em vigor
na data de SUa publicação.
Brasília, 10 de junho de 1968;
1470 da: Independência e 809 , da
República.

A. cosTA, E SILYA
r'crso Dutra

FXECUTivo
DE

11 u.1':

Altera o enquadramento dos cargos
integrantes do Grupo Ocupacional
P. 1700
Medicina,
Formacia e
Odontologia, do ouaâro Extinto Parte XVII (Estrada de Ferro Leopoldina) do Ministerio dos Tra'ltspcrtes,
.r--:

O Presidente da República, usando
das, atribuições que, lhe, confere o ar,
tigc 83 item 11, da Constituição e
tendo. em vista o que dispõe o Decreto-lei nv .':l99, de 28 de fevereiro dê
1967, decreta:
Art. 10 Fica alterado na forma
das anexas, o ~nquadramento dos c~r~
g0S que cornpoem o Grupo Ocupacional P .1700 - Medicina Farmácia e
Odontologia (Anexo I da Lei nv 3.780,
ae 12 de julho de 1960), do Quadro
Extinto - Parte XVII (Estrada de
Ferro Leopoldina) do Ministério do"
Transportes, e bem assim a relação
nominal dos respectivos ocupantes.
Parágrafo único.

A revisão de que

se-trate abrange a situação dos funcionários incluídos na antiga série dê
classes de Auxiliar de Enfermagem,
P.1702 do referi-do Quadro, pelo Decreto nv 52.032,. de 21 de maio cie
1963.
Art. 29 Ó enquadramento a .que
se refere êste Decreto não homologa
situação que. em-virtude de sindícânela, devassa ou inquérito administraUva, venha a ser considerada nu:~,
ilegal, ou contrária a normas admirnstraüvas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal com.
petentetapostdlará os títulos dos funcionários
abrangidos por êste Decreto.
Art. 49 A alteração de enquadramente ora aprovada prevalecerá a
partir de 28 de fevereiro .de 1967.
Art.. 59 reste Decreto entrará em
vigor na data' de sua publicação, 1'e7')gadas as disposições em contrário.

Brasília, 11 - de .junbo de 1968;
147'.' da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E .sILVA
Mário David Aruireaeza

0& anexos a que se refere o art. 19
foram publicados no Diário Oficial
de 14-6-68.
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DECRETO N9 62'.851 JUNHO

DE 11 ne

DE 1968

Altera o enquadramento !tas· séries de

cia:::l>t:s e, claeees mteçrantee (10 Gru»
po Oct;pacional P-1700' - Medicina;
Fwm(1ci,a..e Odontologia, do cnuutro
Bxtititc ...:...:.... Parte . II (Estrada de
Ferro centrai dó Brasil) do' Miilis~

tério dos Transportes.

o Presidente da República, usando
das atrrbuíçoes que lhe contere o artigo 83, item 'H, da Constituíçâo e
tendo em vista o que dispõe oDe·~
ereto-lei nv 299, de 28 de fevere~.ro de
1957, decreta : .
ArL 1.'~ Fica alterado, na forma dos
ar:.E'XOS, o enquadramento dos cargos
.qUE':'cc'mp6emo Grupo Ocupacional
p;··i'iu.O:-.Medicma, Farmácia e 0':\011,..
tolúgia.lAnexo I da Lei nY'3.7HO, de
12 de julho de 1960) do Quadro Extínto - Parte II (Estrada de Ferro Centra; do _Brasil) do Ministério dos
'I'rarisportes, _ e bem assim a ' relacào
nominal dos . respectivos ocupantes.
-~- 1" A revisão de que se trata abrange a situação dos funcionários- incluidos nas antigas série de classes' de
Assístentc. de Enfermagem, p-17m e
classeareínguíares de Atendente;
:P~17Ü3.7, e.Protétíco, P-'·1713.8, do rererrdo Quadro, pelo Decreto número
205, de 1-1 de dezembro deí.964, .eJil
excrcícíc a 28 de fevereiro de 19ü7.
õõ ,

~ 29 Os cargos vagos .da ..térre de
'classes de Auxiliar de Enrermagem,
P-17ül.13;A, e1'11 virtude da apoaen-.
tadorta de João Rodrigues, Romeu de
Amor.ím Desíderatd.: Edgard Fernandes
da -8i1V8., Jacob Lazartne e Benjamim
de .Jesus', respectivamente em 4 de
maio, 8 de' julho, 20 de julho e S de
agosto de 1966, e do. falecimento de
Altlt';l'c, HEál'iode Albuquerque e Ral'rnuudo Pereira de Assis, em' ~O de
11Üi..iG e 17 de-junho de ,1966, todos exocúpentea de cargos da antiga sorte
'de classes de Assistente de Enterrna'gem, P-1701. 15" B, são considerados
supr.rn.dos, a parttrvde 28 de. fevereiro de 1967, de acôrdo com' o disposto
no 8.:rtigo15, i;i2'!, alínea ,"a", da Lei
~y ·~r ~1~", de 16 de ·març-g de 19f;·7 ..

. Art: ,"2:9 :·o',énqúaclrarríellto
:.s8"Tetei'~

.tl.,

que

êste vdecreto não <homologa-

situação que, em virtude de .s.in.àicânccía, devassa ou inqu~rjto.::WmÜl1stt'ac,;,
tívo . vt'l1ha~, ser considerada : nula"
ilegál ou contrária a normas edmí...
nístrutrvas e!11. vígor>,
Art . 3° O órgão de pessoaf ccmpctente apostüara os titulas doa Juncíonártos abrangidos por este decreto.
A~·t. 4" A alteração de enquaéra-.
menta ora aprovada prevalecerá a
part.ír de 2ií. de revereíro de 1967.
Art. 59 :E::ste' Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas BS disposições em contrário.

Brasíua, 11 de
junho
1479 da Independência
-Repúblíca .
A.

de
1968;
e 809 da

COSTA ,,E SILVA

1l:ório D~vid, Andreaeza .
Os anexos a que se refere O àrú. 19
foram publícados no DiáTio Oficiar

de 14-6-68.

DECRETO

N')

62.852
DE 1l,-:DE,
'DE 1968

JUNHO

os. i?'letice~ de atuali~açào
Monetária dos sa.lâriosdos últimos

PUblica

na

24 (vinte e quatro) meses,
rorma estabelecida no oecreto-tet. número 15, de ,~9 de. jUlho de 1966 e
dá outras providências.

o Pz'eaídente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, jtem II,. da Constituição e
t"endoe'm' vista' 6 disposto no art. 1'')
do Decreto-lei nv 15, de 29 de julho
de 1966, decreta
Ar-t. 10 Para reconstituição dos saIárros reais médios dos últimos, 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelece no art. 19 do Decreto-lei número 15, de: 29 .de julho de 1966, serão utilizados os seguintes cceficíen-,
tes, aphc áveís nos salários dos meses
oorresnonôentes; para 'os. acôrdos coletivos ele "tr.abalho ou decisões da
Justiça do Tra?alho,' cuja. vigência
termine' no-mês .devjunho- de 1968·.'
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Mês

Coeficiente

Junho de 1966
Julho de 1966

1,56
1,51

Agôsto de 1966
Setembro de 1966
;..
Outubro de 1966 . ~
;..
Novembro de 1966
Dezembro de 1966
Janeiro 'de 1967
Fevereiro de 1967
Março de 1967
Abril de 1967
Maio de 1967
_.....
.aunho de 1967
Julho de 1967
,.......
Ag6sto de 1967
Setembro de 1967
Outubro de 1967
Novembro de 1967
Dezembro de 1967
Janeiro de 1968
Pevereiro de ,1968 .......•
Marco de 1968
Abril de 1968 .. ;........

1,47
1,44
1,41
1,39
1,37
1,32
t.s'o
1,26
1,23
1,19
1,19
1,16
1,15
1,13
1,12
1,11
1,10
1,08
1,06
1,04

1,02
Maio de 1968
1,00
Parágrafo único. O salário real,
médio a ser r-econstituído será a média aritmética dos vatôres obtidos
pela aplicação dos coeficiente acima
aos salários dos meses correspondentes.
\
ATt. 21? ãstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1968;
1479 da Independência e 801? da
República.;
A. COSTA E SILVA
Celso Barroso Leite

DECRETO N9 62.853 - DE 12
JUNHO DE 1968

DE

Cria cargo em
comissão e funções
eratitiouuu no Quadro de Pessoal
do Conselho Nacional de Pesquisas,
e dá, ovtrae providências.

o Presidente da República. usando
da atrrbuíçáo que lhe confere o -artigo 83, item n, da Constituição e de
acôrdo com G artigo 56 da Lei número 3.780, de 12 de, julho de 1960,
decreta:
Art. 19 Picam criados, no Quadro
de Pessoal do Conselho Nacional de
Pesquisas, e. classificados; provisoriamente, o cargo em comissão e as run-

ções gratificadas constantes dos anexos I e n, que são partes integran-

tes dêsterdeereto, e previstos no regimento do Instituto de MatemáticaPura e Aplicada, aprovado pelo Decreto nv 59~:-388, de 13 de outubro de
1966.

Art. 29 As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios do
do Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 39 reste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de junho de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República
A. COSTA E SILVA
Hélio neurso.
Os anexos a que se refere o art. 19
foram publicados no, Diário Oficia~
de 17...fj-fj8.

DECRETO N9 62.854 JUNHO JE- 1963

DE

12

DE

Exclui dos eteuoc do Decreto número
,62.234, de 7 fie teoe-ev-o de ]968,
àois cargos de V eteqolnário. .; .. '. ...
TC-1.001.17.A, com os reeiectsooe
ocupantes que eeoecuíca.

o Presidente da Itepúbltcn, usando
das atribuições Que lhe confere c artigo 83, item, TI; da Constituição e
tendo em vista o que consta
dos
processos ns. 1.616 e 2.143, de 19<)&
do Departamento Admlnlstrativc do
Pessoal Civil. decreta:
Art. 1.9 Ficam cxc.utdoa 10'::' efeitos'
do Decreto n.c 62.234. de 1 de fereíro de 1968. os (:a.~·º;\IS de Veterinário, TC .1.001 17.A,
ocupados
001'
Luiz 'Paulo Ferreira da Silva e José
Ayres Barbosa, e "est-abelecido. em
consequêncía, o respectívc enquadramento provisório constante da retação nominal aprovada pela êcesolucâo
Especial n.c 146, de R de ahrilr .te
1963, da antiga comissão de crassincacâo de cervos. publicada no
Diário Otíciac de 11 do mesmo mês e
ano, efetuado nos I-Pormos 10 artigo
23, parágrafo úmco cl.<t Lei 11,(,) t,. Jf,9~
de 11 de junho fie 19132, com as res-.
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salvas contidas no ! Secreto n.v 49.16U,
de 1.<;1 de novembro de 1960_
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de S1.(}l nublícação, revogadas. as dísposíções em contrário.
Brasília, 12 de Junho de J968;
àa Indepenuêt-cía e 80? da

1479

República.
A.

COSTA

E

,srLv<\

Ivo Arzua Pereira.

DECRETO N? 62.855 -

DE 12 DE

JUNHO DE 1968

Altera a classificação dos cargos de
nivel superior do extinto Serviço
Social Rural, aprovada pelo Decre~
to n 9 60.194, de 9 de 'teneretrc ele
1967, e 4ispóe sÕbre o enquadra~
menta de seus atuais ocupantes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e de
aoõrdo com o artigo '99 da Lei número 4.345, -de 26 de junho de 1964
e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 1Q Fica alterada, na forma dos
anexos, a classificação dos cargos de

DECRETO NÇl 62.856 -

nível .superíor do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do extinto
Serviço Social Rural, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 29 6 órgão de pessoal competente' apostilará os títulos dos servidores abrangidos por, este
Decreto,
ou expedirá portaria declaratória aos
que não os possuírem,
Art. 39 A retificação prevista neste
Decreto prevalecerá a partir de 19 de
junho de 19M.
.
Art. 49 As vantagens ãnanceíres
decorrentes da execução do presente
Decreta vigoram a partir de 29 de
junho de 1964.
Art. 59 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1~ de junho de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República
A.

COST~ E

SILVA

Ivo Arz1Ut Pereira

Os anexos a que se refere o ert.
1° foram publicados no Diário Oficial
de 17-6-88.

DE 14 DE JUNHO DE 1968

Dispõe sôbre o Quadro (lnico de Pessoal da
Rio Grande do Norte.

Uniuereiâaâe Federal ao

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Oonstítutçâo e tendo em vista o que dispõe o artigo
5-6 da Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma do Anexo, o Decreto ns 60.991, de
12 de julho de 19-67, que aprovou o Quadro único de Pessoal da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.
Art. 29 A despesa com a execução dêste Decreto será atendida com OS
'recursos financeiros próprios da Universidade.
Art. 3Q êste Decreto entrará em vigor na pata de sua publicação, revo~a-.Pás as dtsposiçôes em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1968; 147 9 da Independência e 80Ç da República.
A.

COSTA:E SILVA

Tarso Dutra

C anexo a que .se rerére.o art. lQ 'foi publicado, no Diário OJicial
de 25-6-68.
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DECRETO N'? 62.857 --:-'" DE 14 DE
JUNHO DE 1968
uectar« de utilidade pública, pMCújms
de aeeaoronrtaçao em favor da /:'8tróteo-Brastleiro S. A. PETROBA.S
terras e. berüeitoriae s~t1f.a(las 'nos

rnumcipios de lJivzna Pastora; Rodo Catete,' cormoeoue, Ria··
cnueio e clsaroaiieirae, todos no J<:s-

'~árip

tado de Serçipe,

Art. 49 A expropriante fica _autorizada afmitir-se, provisoriamente, na
posse dos bens, invocando a urgência
a que se refere o .artrgc 15 do Decreto-lei n<:'3.365, de 21 de junho"de
1941,' com alterações da Lei ns 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 59 gste Decreto entrará em
v i g o r na data de sua - publicação,
mantidas as, disposições do Decreto
nc 60.576, de io de abril de 19"67.
Brasília, 14 de junho de 1968;
147~
da Independência e 809 da
República.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, inciso II, da Constituição e
em conformidade com o que dispõe
A. COSTA E SILVA
o Decreto-Iel nc 3.3'65, de 21 de juJosé
Costa CavalcCúnti
nho de 1941, com' as alterações cons-tantes da Lei nv ,2.786, de 21 de maio
de 1956, e o artigo 24, da Lei número
2.01)4', de 3 de 'outubro de 1953, e
atendendo. a necessidade da petróleo
DECRETO N9 62.858 - DE 17 DE
Brasileiro S. A. - PETROBRÁS de
JUNHO DE 1968
constituir, os oleodutos Strirlzinho ' Bonsucesso e Riachuelo Pedra.
Concede autorização à empresa LASA.
Branca, Estado de Sergipe. decreta:
- Engenharia e prospecções' S. A.
para jazer reconhecimento çeoíóçi-.
Art. 19 Ficam declaradas de utilico, em área situada no Estado ce
dade pública, para fins de desaproMinas Gerais, para .a Cia. Vale ao
priaçãoem favor da Petróleo BrasiRio Doce.
leiro S. A. - PETROBRAS duas glebas de terras no Estado de Sergipe.
O Presidente da República, usan§ 1Q A primeira gleba, assinalada
do da atribuição que lhe confere o
na planta PETROBRAS-DETRAN art. 83, inciso lI, da COnstituição, e
040-102-0~)l, pela letra A,
medindo, tendo em vista o que consta do proaproximadamente, 25:O.000m2, compre- cesso MME~800.248-68, decreta:
ende uma área em Divina pastora
Art. 19. E' concedida autorização a
(área destinada à Estação Coletora)
emprêsa LASA - Engenhari-a e Prose uma faixa de terra que atravessa pecções
S. A. para operar, com a víao
0S -munícipíos de Divina Pastora, Ro- , de sua propriedade, em serviços de
sárío do Oatete e Carmópolts, faixa- reconhecimento geológico, contratados
essa de 20 metros. de largura por 12 pela oía. Va}e do Rjo Doce, numa
ken de comprimento.
área de 50 km de largura por 210 km
de extensão, situada entre os Muni§ 29 A segunda gleba, assmalada
na planta a que se refere o parágrafo cíplos de Nova Era e ouannaes. no
anterior, pela letra B, atravessa. os Estado de Minas Gerais.
municípios de Divina Pastora. Ria-Art. 2'? A autorização de que trata
chuelo e Laranjeiras, numa faíxávde
êste Decreto compreende, exclusiva-20m de largura por 11 km .de commente, os serviços previstos no conprimento, perfazendo aproximadamen- trato celebrado COm a Cia. Vale do
te 22D.000012.
Rio Doce e .vígorará durante o prazo
de noventa (90) dias.
Art -. 2'? O presente decreto autoriza
a desapropriação de tôdas as benreíArt. 39. ~te decreto entrará em
vigor na data'de SUa publicação, retortas que se encontram nas glebas
.vogadas as disposições em contrário.
discriminadas no artigo anterior.
Art: 39 A Petróleo Brasileiro S'. A.
Brasília, 17 de. junho de . 1968;
- PETROBRAS f i c a. autorizada a: 147q da Independência e 809 da
promover, por seus próprios recursos, República.
amigável ou judicialmente, a desapro(1. CO~TA E ~ILVA
priação de que trata: êste decreto,' na
forma da lei.
José Costa Cavalcanti
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DECRETO

N9 62.859 - DE
JUNHO DE. 19{38

17 DE

Promulga, a conuençãc da OIT. n9 96
concernente aos Escritórios Remunerados,' de Empreçcs.

o

Presidente da República, havendo

°Decreto
Congresso Nacional aprovado,pelo
Legislativo ris 24, de. 1956 a.

Convenção nv 96, concernente aosEscrltórios Remunerados. de Empregos
adotada pela ConferênciaIntern'a~io':
nal do Trabalho, a 19 de julho de 1949
por ocasião da sua trigésima s·egundá
sessão.
E havendo o Instrumento brasilerro
de ra.tírícaçâo sido registrado pela
Repartíçâo Internacional do Trabalho
.em 21 de junho de 1957;' decreta que
a ,~eferida Convenção, apensa, por
COpIa, ao presente decreto, seja, executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Brasília, 17 de junho de 1968;
147.9 da. Independência e 80.'? da
República,
'
A. COSTA E SILVA
José de Magalhães Pinto
~~

o texto a1a Convenção a que se
refere o Decreto acima foi publicado
no Diário Oficial de 21-6-68.

DECRETO

1\.9

JUNHO

62.860 DE 1968

DE

18

DE

Estabelece a Estrutura Básica da Or ~
ganização do Ministério da' Marinha,

() Presidente da <República, usando

da atribuição que lhe confere 6 Ar..
tígo 83, inciso' II da Constituição, de

24 "de- janeiro de 1967, e- ncs- têrmos
dos. Artigos 46, 145 e, 146 do. Decreto-lei n9·200, de 25 de fevereiro de 1967,

decreta:

TÍTULO

I

Do Ministério da Marinhà
CAl?ÍTUi:.<r

I·

Doefine
Att,,': 19 O. W~nistéi'ic da:M~dnha

é' 0" órgãó da Administração' .;Fêde:r'al,
através' o qual 'J Ministro da ,Marinha

245

administra os- negocíos da, ,Márinl1~ j,~
Guerra e a 'prepara. par~·,"o.,cUni01'I·"
mento da sua destinação constítucidnal .
Parágrafo úntco . Cabem ác Ministério da Marinha 'as' seguintea atrtbuíções, além de outras que lhe 3'3jam cometidas 'em Lei ou pelo-T're.,
sídente 'da República',
I -. Estudar lo' propor ao Presidente
da República diretrizes para a Política Marítima -IoBrasil:
II - Estudar e. propor ao Presid ~Ü.
te da República 3. tormulaçâo da Po..
lítíca Naval do 'Brasil' bem como dar-.
lhe efetíva.texecucão ;
IH - Propor -'.t constituição, a Q;'.,.
ganizaçâo e os »tetlvos e provídencíar

o aparelhamento e ..},adestramento
das Fôrças Navais. Aeronavals ? ão
Corpo dê Fuailerros Navais, inclusive
os elementos ntegrantes 'de' Fôrcaa
Combinadas. LlU Conjuntas;
IV - Ordenar e realizar pesquisas
e elaborar estudos de ínterêsse para
o desenvolvímentc da Marinha, bem
como outros :Je -íriterêsse para o jíesenvolvlmento uacíonal que lhe setazn
cometidos ou solicitados;
. .
V - Orientar e controlar, no qUE.
interessa à Segurança da Nav-egação
e à .Segurança Nacional, a Marmha
Mercante Nacional. E' demais Organizações e atividades correlatas. mclusíve a formação e os requisitos
profissionais dos seus tripulantes;
VI - Promover.a segurança da 'na..
vegaçâo marítima, fluvial e' lacustre;
VII' - Realizar a praticagem: müítal', supervisionar "a praticagem civil
no que interessar à Segurança' da
Navegação e à Segurança Nacional:
VIII - Exercer a Policia Naval. visando principalmente a controlar: no
que interessa à Segurança Nacional,
o uso .do mar .terrttortal e zona contígua, das águas interiores, da plataforma .submartna E) dos' terrenos de
marinha e seus acrcscídos :c. doaterrenos marginais dos. portos;' rios. lagoas e canais;
IX ---..:. Cooperar com os demeía oegãos governamentaís na garantia dos
Podêres constituídos, da' reí.. e da OI'".
dem:
X •~ Colaborar, enl, casos de cala:
midade públícá, 'c?m,as'
'autoridades
federais 'e estàduaís,' :na:assi'stêIlcià' às
populaçõêa' àtíngídaa e no rê~t,abeled~

mente da normalidade;
XI '.:.....; Participar dO$,:pr~'ramas .nli~
cionais de Ação oívíca; r~fl' .
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Participar de programas go-

vernamentaía dc desenvolvímento so..
cio-econômico.
CAPíTULO

II

Da arganização

Art. 29 O Ministério da Marinha
é constituído de:
-

(DSM)

órgãos de Direção-Geral

I -

-

Estado-Maior da Armada (EMA)

II -

órgãos de Direção Setorial

A - Setor Operativo
Comando de Operações Navais

(ComOpNav)

B -

Setor de Apoio

Secretaria-Geral

da

Marinha

(SGM)

-

Diretoria-Geral do Material da

Marinha (DGMM)

-

Díretorta.Geral do Pessoal

<j~

Marinha (DGPM)

-

Diretorfa.Geral de, Navegação

(DGN)

orçno« de Assessoramento ao

lU -

Ministro

- Conselho de Almirantes
Gabinete do Ministro da Ma-rinha (GMM)

-

D -

Almirantado (Alto Comando da

MG)

-

c - Do Setor da, DGPM
Diretoria de Assistência SOcial
da Marinha (DASM)
- Diretoria de Ensino da Marinha
(DEnsM) _
- Diretoria do Pessoal Cívtl. da
Marinha (DPCvM)
---" Diretoria do Pessoal Militar da
Marinha (DPMM)
--'- Diretoria de Saúde da Marinha

Consultoria Jurídica da Marinba

(CJM)

- Conselhos e Comissões para As-santos Específicos
IV -

órgãos de Apoio

- Diretoria de Administração da
'Marinha (DAdM)
--'-Díretorla de Intendência da Ma-.
rinha (DIM)

i-ínha '(DMa,qM)

.

V órgãos diretamente subordinados ao Chefe do Bstado-Maíor cda
Armada:
- Escola de Guerra, Naval (EGN)
- Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM)

VI - órgãos 6 Fõrcas subordinados
diretamente ao COmandante de
Operações Navais:

-

Fôrças Navais e Aeronavais
Corpo de Fuzileiros Navais

(CFN)

- Distritos Navais (DN)
- Comando do. Contrôle Naval do
Tráfego Marítimo (COMCONTRAM)
VII -

Estabelecimentos de ApOlO

VIII - órgãos -oíncuuuios:
a) ao Ministro da Marinha
Tribunal Marítimo (TM)
b) à DGPM
Caíxa . de Construção .de Casas
para o Pessoal
Ministério da, Ma.
rinha (CCCPMM)

do

A .,....- Do Setor da SGM

B - Do Setor dá DGMM
- Diretoria de Ãeronáutíca de
rinha (DAerM)
- Diretoria de Armamento da
rinha . (DAM)
- Diretoria . -íe Comunicações e
trônica da Marinha (DCEM)
-t--. Diretorfa de Engenharia da
r.ínha (DEM)
- Diretoria .de, Mácuinas da

Do Setor da DGN

- Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN)
Diretoria de Portos e Cestas
(DPC)

MarMa-

Ele-Ma

Ma.

Art. 3º A' divisão do território na,
cíonal em Distritos' Navais será Iixa-.
da pelo Presidente da República, mediante proposta do- Ministério da Ma .
rinha.
Art. 49 A denominação. a eonstituíçâo, a localização e" as -etrtout.
ções dos Comandos, Fôrças Navais e
Aeronavais das. Unidades componen.
tes do Corpo de Fuzileiros Navais ~
das demais Organlzaçôes Militares da
Marinha de Guerra serão .nxedas
pele Presidente' 'da .República,.. mediante proposta do Ministro da: Ma--:
rinha.

ATOS
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DO
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n

Da Marinha de Guerra

59 A Marinha de Guerra
é a Instituição Nacional, per-.
manente e regular, organizada com
base na hierarquia ~. na díscípttua'
sob a autoridade suprema do Presí,
dente da República e dentro dos limites da lei. Destina-se a defender a
Pátria, e a garantir OS pOdêres cons-.
tituídos, a lei t a ordem, através o
emprêgo do Poder Marítimo.
parágrafo único. A MG compreende suas Organizações próprias, suas
instalações, o seu pessoal em servtcc
ativo e a sua reserva inclusive as .Ot'.
ganízações Auxiliares, conforme fíxa.
do em lei.
Art. 69 O Ministre: da Martnna
exerce a direção geral do Minístérto
da Marinha e é o Comandante Superior da MG.
Art..

fMG)

Art. 11. Ao Ministro da Martnha
compete além de outras atrtbuíções
previstas em Leis e Regulamentos;
I - Orientar a formulação da Pn,
lítica Naval (Art. 1Q, Parágrafo ú'a!co, inciso 11);
11 - Supervisionar a execução da
Política Naval;
III - Propor diretrizes para a formulação da Política Marítima Nacional;
IV'- Fazer com que as atividades
da Administração Naval obedeçam
aos prfncípíos tundamentaís de Plane.lamenco, Coordenação,' Descentralt.,
zação, Delegação de Competência e
Ccn trôle; e
V - Orientar e dirigir a elaboração
dos programas setoríais e regionais
correspondentes ao Ministério da Marinha (Art. 15, do Decreto.Ieí nv 200
de 25 de fevereiro. de 1967).
CAPÍTULO

TíTULO IH
Das Atribuições

24~

Dos

orçaoe de

II

Direção Geral

CAPÍTULO I

SEÇÃo 1

Do Ministro da Marinha

Do Almirantado

Art. 7CJ O Míntstro da Marinha
exerce as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos ór~'ãos que
compõem o Ministério da Marinha
Art. 89 O Ministro da Marinha e
responsável, perante o Presidente da
República, pela supervisão dos órgãos
de seu Mtnlstérto ,
Parágrafo único, Essa supervisão
será exercida através da orfentaçâo,
coordenação e contrôle das atdvídades
dos órgãos subordinados ou vinculados ao. Ministério da Marinha.
Art. 99 O Ministre da Marinha
poderá delegar competência para a
prática de atos administrativos, às
autoridades subordinadas.
_ ~ll:rã~rafç único. O ato de delega;
ça'ó Indicará COm precisao a autoridade delegada e as atrfbuíções objeto de
delegação.
Ârt. 10.

O Ministre da Marinha

íntegra o Alto. Comando das~ Fôrças

Armadas . . evpartácípa, no. caráter 'de
membro nato, jl). Conselho de. Segu,
rança Nactonal ,

Art. 12. O Almírai, tado aSSeSSOf!l
o Ministro da Mai-ínha nas decisões
relativas às Polmcas Marítima e era,
val, nos assuntos de relevância (Ia
Marinha e na seleçâr, e promoção dos
Almirantes, '
Parágrafo único. O Almirantado
será convocado e presidido pelo Mínistro da Marinha.
Art. 13. O Almirantado é constituído pelos Almírantes-de-Esquartj-a
da ativa, quando no exercício dos
cargos abaixo:
- Chefe do Estado-Maior da Ar.,
mada (e Comandante de Operaçjes
Navais, de acôrdo com o disposto no
art. 51 dêste Decrete)
- Secretário.Geral da Marinha
- Diretor-Geral do Material da
Marinha
.
- Diretor-Geral do Pessoal da M?..rinha
Diretor-Geral de Navegação
Parágrafo.úriícó. ,O Ministro da
Marinha; por iniciativa "própria ou
por proposta de. um O1.·rn:aj~:membros
do Almirantado, ·poderá convocar ou-
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espeéíficP'-;;S,EgÃi).,11

'Do Estado-Maior

da

'Armada

Art. 14. ÓÊst;ci~M_aio~ da ~r.
mada (EMA) assessora o.'Ministro.;la
M~rInha::no ,exerCi~i~~':do', Comando
Superior da MG e' na-Direção-Geral
do Ministério da Marinha.
padg~·a.fO ·único., ê~.be,:W·-,EMA:
j. - 'Estudar' os problemas estraté..
gícos, táticos e 'logísticos das operações' em que a MG possa-vir a tomar
parte em situação de guerra, estabe,

lecendo os- planos »ecessártos:
II - Elaborar e coordenar as plarios e programas da competência' do
Ministério da _Marinha ,em função '13
Política, .da Estrátégía. e, da "Doutrina
da MG;

III - Proceder" aos' estudos pata
fixação das missões e tarefas da MO,
estabelecendo us planos necessártos ;
IV - Proceder aos estudos para a
fixação de Fôrças e Efetivos da MG,
estabelecendo os planos. .e programas
necessários;
.
V - Preceder' aos .estúdos naca
mobilização de pessoal e material,
elaborando os planos. e . programas
-pertârientes ;
, VI - Proceder ao estudo das díretrizes gerais de logfst'ca, 'para orlen.
-taçâo "das atividades relacionadas
com .' o provímen so xíe pessoal e material, estabelecendo os planos e pro __
gramas .necessártos:
VII - Supervisionar a" realização
de. pesquisas cientificas e 'teeno16g-,l'cas e a elaboração de .estudos de Interêsse para .:o " çl~s~nyo,lvimen~o .,na.
cíonal eda MO; , ' ,,',' ,
,
.
V,rII ~" Coordenar as,' ínrormac'Ses
de Interêsse estratégicc.vectáticó da
MO,.h~rn,ç.om.o aquelas qua aretam a
Segurança NàCioi1a,l:'
'
"'IX"~'Procede; '00:'5' es'tUdq~ sôbre
características e aparelhamento dai)
-B'ôrças Navais; weronevaís .e de F'T,tzileiros Navais, e o emprêgo de' Fi\r~
. ças 'Combinadas em çOJljuntasp;;J.-r~
partdcípar .de Operações .Mi1it.~r.es, .es't.ab~N:.~l)4?·"?s.:')?l~l1:9:~ )"Í~?essá~io2;
i~',7"7.· Proceder ~ a9.$,e:ftuçl.0:(3.e.--,pr.~pa,,~
Ó,

"

•

.r:?,:J; ª,§'.'9~çjsge9 )~9)::n:.fJ .asS;p,nt~:,ql,tEl

lhe

forem submetidos pelo Ministro .ta
Marinha e o Almirantado;
XI - Disseminar .} Doutrina Na.
vaI através a EG'I\J'. publicações e 0U·
tros meios adequados.
XII ---.,.. Supervisionar a, etaboracao
'de Regulamentos, Regdmentos Jnter-.
nos ;e Organizações Admimstrati-as.
daa-Organízaeões Militares da MG;
XUI,:-' Elab'o;'~r as Tabeias de LoLacão dás Organizações Militares (ta
Ma;

.

XIV - Supervrsíouar a elabot-acào
de Projetos de .Lels . Decretos-leis e
Decretos do ínterêsse do Minis!:",rb
da Marinha. e as respectivas Exnoaições de Motivos:
.
XV - Supervisionar a regulam-m ,
taçâo de Leis, Decretos-leis e Oe-.
eretos relacionados com a MG: e
XVI - Supervisionar a elaboracáo
de manuais e cubücacôes de Interês ,
se da MG.
Art. ie. O Chef-e do Estaelo-Maior
da Armada (CEMA) é um Almirante-de-Esquadra do C01;PO da Armada
que, uma vez inv-estido no cargo, passa a ter precedência funcional sôbre
os demais ofícíaãs do mesmo pôsto.
§ 10 De acôrdo com o disposto. no
art. 51dêste Decreto..o CEMA é também o Comandante: de Operações
Navais;
§ 29 0 CEMA, é .o substituto eventual do Ministro da Marinha.
§ 39 O CEMA é .enembro nato do
Conselho de segurança Nacional, do
Alto 'Comando das' Fôrças Armadas
e do Ccnaelho de Chefes de EstadoMaior;
§49 .O. CEMA efetuará a supervísão "de. todo o .sistema operativo e
administrativo, , verificando, a cobservância 'da Doutrina da MG e õas normas de administração geral. ..
QAPÍTULO IH

Dos' 6rgâos de Direção Setoruü
SEÇÃO 'i

Do,. Setor ,q.per(ltipo

.Ál't.. '.16", Ó. .Ccmando ,d~" óper,~çÕ~s
Navais: ,(ComOp1>!av) ; é .o órgâo.sresrponsável pela prepar~'Ç~O:, :/~ .iemprége-
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das FôrçasvNavaís, Aeronavaís :e de
.Fuzrleíros . Navais na realízacâo de
Operações Militares ,e pelo .Contrôle
-Naval do Tráfego Marítimo na 'área
marítima de responsabilída je da Era'sU,

§ I'? O ComOpNav, de acõrdo .com
o disposto no art. 51 dêste Decreto,

será exercido cucnujativamente pelo
Chefe do Estado-Maior da Armada.

Cabe 3-0 'CFN':
Prover' fôrças combatentes pan~
eenprêgo em Operações Anfíbias, em
defesa imediata de Bases P. rnstai«ções Navais e na execuçác de Iínutadas operações terrestres necessárias a
realização de uma campanha naval;
II - Prover Fôrças e Destacamentos para a segurança, .guarda e nroteçâo de órgãos e Instalacõeg rcava:s.
bem como Destacamento paraintegrarem'<guarnlçôes de Navios ou Es,..
tabelecimentos da MG;
H'I ~ Exercer. a admíntatracao geral do pessoal do CFN;
IV ~ Formular as normas técnicas
e doutrinárias para o emprego de .tôdas as Fôrças de Puatleíros, dentro
da, Doutrina estabelecida pelo EMA;
V ~Administrar. adestrar e empregar as Fôrças, de Fuzileiros Navais. que lhe estejam diretamente subordínadas:
VI - .Recrutar o pessoal do CFN;
e
VII - FOrmal' e instruir o pessoal
do CFN, exceto na parte que couber
à Diretoria do Ensino da Marinha e
à Escola de Guerra Naval.
§ 29 Cabe. especifícaenente ao COw
mandante do CFN:
I ~ Comandaucas Pôrcas de Fuzileiros Navais que lhe estejam diretamente subordinadas; e
II ~ Assessorar o Mintstrn e os
órgãos Superiores da Marinha, nos
assun tos espeoífícos do. ÇFN .
Art.. 21 .. Os Distritos Na-vais (DN)
são óigãosde' Comando e de Apoio
Local, nas áreas de 'sua jurisdição.
§ 1~ ~Cabe aos'l)N:
I --: ,Áp_oiaraS':fôr:ças pistritais,;.
U,~ Apoiar 'Fôrças Navais, .Aeroeiavers-e -de -nueneíros Navais, quando
em operação, 'na' área: de' sua junsntçào respectiva;
§ 19

r -

§2° Cabe ao oomoprcuv:

I ~ Planejar e conduzir as Operações Militares que lhe forem cometidas;
II ..:..". Elaborar as normas para pl'eparaçâo e emprêgo das pôrcas Navais
e Aeronavaís, de Fuztleíroa Navais, de
acôrdo cg-m a D6utrina da MG;

III ~ Providenciar o apoio logtstico às suas Fôrças;
IV ~ Supervisionar a .preparaçâo
e o emprêgo das Fôrças Na\'~üs, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, para
a realização de Operações .Militares,
no cumpríenento das missões da MG;
e
v - Supervisionar as operações re..:.
laclonadas com o contrôle civil e naval do tráfego marítimo na área de
responsabilidade do Brasil.

Art, 17. São subordinados ao ... ,
ComOpNav as Fôrças Navais e Aeronavais, o corpo' de Fuzileiros Navais,
os Distritos Navais e o Comando do
Contrôle Naval do Tráfego Marltamo.
ArL 18. O, ComOpNav é' exercido
por um Almirante-de-Esquadra do
Corpo da Armada, como título de
Comandante de operações Navais
(CON) ,',que exercerá as' atribuições. «e
das P'ô r ç a
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Art.2{}. O Corpoide FUZi1~ll~C.'3 Navais (CFN) é órgão -especialízadó
de comando e dpoío para ações e operações terrestres,': de caráter .navat
com a finalktade principal de des,ci"j:'"
volver a rtoutrma.: a tática, a técnica
e os meios empregados p-or fôrça. de
desembarque, em, Operações Anffbias .

'

Comandante-em-Chefe

~XECUTIVO

'3

Navais, Aeronavais, do Corpo de FW
zileiros Navais, dos Distritos Navais
'~ía~~o~~ntrôle Naval d.oTr:a'iego Ma:?;trãir~fo único, O CON Integra o
A1"to Comando da MG como Memhro
do Alrnírantado.

Art. 19. As Fôrças Navais e Aeronavais', sâo.. grupamentos constituídos
de :Un,idade~ Navais .8 Á,?ro'].axais:q::ue
.têm: por finalidade o cumprimento -de
missões .operatdvas,
'
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. UI - Prover a segurança da área,
em .coordenação com as demais Fôrças Singulares;
IV - Efetuar o controle Naval de
Tráfego Marítimo na área marítima
sob sua jurisdição;
V - Supervisionar os serviços de
Patrulha Costeira, de Salvamento e
Socorro Maríbímot e
VI -- Exercer as atrtbuíções que
lhe couberem, no cumprimento da Leí

EXECUnvO

Art. 25, A Secretaria-Geral da Marinha (SGM) é o órgão de Díreçâo
Setorial que tem. por atribuições planejar, orientar, coordenar e controlar
as atividades financeiras, bem como
supervisionar o sistema de administração patrimonial e administração do
material de uso comum da MG.
§

19 Cabe à. SGM:

Orientar e controlar todos os
serviços técnicos e administrativos das
do serviço Miütar.,
Diretorias Especializadas sob sua subordinação;
§ 2Q Cabe ao Comandante dos D N
o Gomando das Fôrças Distritais.
II - Superintender os sistemas de
administração financeira, contabilidaArt. 22. O Comando do Contrõle
de e aurütorta do Ministério da MaNaval do Tráfego Marítimo
.
rinha, procedendo aos estudos para a
(COMCONTRAM) é o órgão que tem
formulação das diretrizes pertinentes;
por finalidade prover a prot.eção e
III - Elaborar a proposta orçaefetuar o oontrôle do .tráfego marímentária, o orçamento programa, o
timo na área sob a responsabilidade
do Braeil, em decorrência da Beeu- plano de aplicação de recursos financeiros e o orçamento analítico da MG;
rança Nacional e de oompromi';sos
internacionais.
IV - Efetuar o contrôle programático e financeiro das atividades adParágrafo único. Cabe 3:0
,.
ministrativas da MG;
COMCONTRAM:
V - Realizar os entendimentos que
I Controlar o tráfego marítimo
se fizerem necessártos junto aos 01'de cabotagem e interamerícano na
gãos
federais para a execução do 01'-área marítima sob sua responsabütçamentc e obtenção dos recursos fidade e o das Nações neutras que connanceiros previstos;
cordarem co~ êSse con trõl€;
VI - 'Exercer as atribuições de órII Proteger o tráfego marítimo
gão Central de Estatística do Minissob sua responsabütdade;" prover a
cobertura, dos Comboios, com-os meios tério da Marinha;
que lhe forem colocados à disposição,
VII - Efetuar a administração de
em operações Navais e Aeronavaís: e, créditos, tendo em vista as atlvídades
III - Organizar e disseminar ins- peculiares de cada órgão;
truções sôbre o oontrôle dos Comboios
VIII - Providenciar a ordenação
e Navios independentes.
de rodas as Leis, Decretos-Leis, Decretos, A visas e outros Atos, de ínterêsse g e r a I, mantendo-a atualizada
SEÇÃO II
para a dtvulgaçâo da MG;
.
Do Setor de Apoio
IX - Supervisionar as atividades
da administração patrimonial e' hiStórlca dos imóveis do Ministério da
Art. 23 -. Os órgãos de Direção SeMarmna: e
torial de Apoio são a Secretarta aeral e as Diretorias Gerais da MariX _ Administrar a contabilidade e
nha, responsáveis pela vdrreçâo superior dos órgãos de Apoio a elas res- a Tesouraria do Fundo Naval.
pectívaenente subordinados.
§ 29 São subordinados à SGM, a
Diretoria de Administração da. MariArt. 24. 0, secretário-Gerare os nha e a Diretoria de Intendência da
Diretores-Gerais .são Almirantes-de- Marinha.
Esquadra dov Oorpo da Armada. que
Art. 26 A Diretoria--Geral do Ma.integram o Alto ComandodaMG
tertal .da Marinha (DGMM) é o órgão
como' Meenbrós do Atmírantadô.ce estão díretamente.isubordinadcs ao- Mi- de Direção Setorial que tem pOJ:. atríbuição exercer aarunções de orientanistro da Marinha.
I -
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çâo, coordenação e contrôle das atividades das Diretorias Especializadas
que lhe são subordinadas.
'
§ 19 Cabe à DGMM:

Orientar e controlar todos' os
serviços administrativos e técnicos <tas
Diretorias Especializadas sob sua subordinação;
I

-

II ----, Supervisionar os estudos para
a formulação de diretrizes concernentes à produção, manutenção, .desenvolvímento e pesquísas : do material
que lhe está afeto;
In - Supervisionar os projetos, a
construção; a aquisição, a manutenção e os reparos de navios, aeronaves
e equipamentos em geral; e
IV - Controlar a produção das
fábricas e arsenais, através das Diretorias a que estejam subordinados
tais Estabelecimentos.
§ 29 São subordinados à DGMM. a
Diretoria de Aeronáutica da Marinha,
a Diretoria de Armamento da Marinha, a Diretoria de Comunicações e
Eletrônica da Marinha, a Diretoria
de Engenharia da Marinha e a Diretoria de Máquinas da Marmhá,

Art. 27. A Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM) é o' órgão
de Direção Setortaj tque tem por atrtbuíçâo supervisionar a administração
das atividades relacionadas com o
pessoal daMG.
§ 19 Cabe à DGPM:
I - Orientar e controlar todos os
serviços administrativos e técnico, das
Diretorias ESpecializadas sob Sua subordinação;

·n - Determinar, aprovar e implementar os estudos e as diretrizes relativas ao pessoal militar e civil da
MG, ao ensino, à saúde e àrassiatêncía social;
lI! - Supervisionar a mobílizaçáo,
o recrutamento, a carreira e a ínstruçâo do pessoal da MG;
IV - Promover a formação da reserva naval; e
V - Supervisionar a assistência
social ao' pessoal da MG.
§ 29 são subordinados à DGPM, a
Diretoria de- Assistência Social da
Màrinha', a' Diretoria -de EnsIno .da
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Marinha, a, Diretoria do Pessoal Civil
da Marinha, a Diretoria 'de Pessoal
Militar da Marinha e a Diretoria, de
Saúde da Marinha. \
§ 3('1 ~ vinculada à DGPM a Caixa
de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha

(CCCPMM).

Art. 28. A Dir,etoria-Geral de Navegação (DGN). é o órgão _de Direção
Setorial que tem por atríbuiçâo supervisionar, no que se refere à Segurança Nacional e à segurança da
Navegação, as atividades relativas à
Marinha Mercante, aos portos e à
navegação.
§ 19 Cabe à DGN:
I Orientar e controlar todos os
serviços técnicos e administrativos
das Diretorias Especíaltzadas sob sua
subordinação;
II - Supervisionar. os estudos para
a formulação de diretrizes concernentes aos serviços e assuntos relativos
aos portos e costas, de navegação, de
hidrografia, de oceanogratía, de meteorologia, e de outras ciências g-eoIísícas e de sinalização náutica: e
IH - Determinar, aprovar e ímplementar os estudos dos assuntos
relativos à Marinha Mercante e às
demais Organizações e' atividades de
exploração e utilização dos elementos
marttimos, no que afetar à Segurança Nacional.
§ 29 São subordinadas à DGN . a
Dtretorta de Hidrografia € Navegação
e a Diretoria de Portos B Costas.
CAPiTULO IV

Dos órgãos de Assessoramento
do Ministro

Art. 29. O Conselho' de Almirantes
é o órgão que tem por finalidade
assessorar o Ministro da Marinha no
exame de quaisquer problemas de interêsse da MG.
Art. 30. 6 Conselho. de Almirantes
é composto dOs Almirantes da Ativa,
de todos os Corpos e Quadros, com
função. em Unidades, Organízacíonaís
do Ministério da Marinha. .
parágrafo único. O Conselho de Almirantes será presidido -pelo. Ministro
dá Marinha e. convocado' por eua -íntcíatíva ,
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Art. 31. OvGabinete dol'vIinistro da
é' o 'órgão que tem

Marinha lGMM)

p01~: fmalídade assessorar -o Mímstro
da Marinha, supervisionar as atívída.des .de relações públicas da MG.. ete-

tuar;' as Iígaçõea com os -demaiç. órgãos

da Administração pública, ocupar-se
de . sua representação e desempenhar
outras' atribuições que lhe sejam. cometídas .

Art. 3?. A Consultoria Juz-ícrica da
Marinha (CJM) é o órgão assessor
do' Múustro da Marinha que tem, por
finalidade apreciar os assuntos de
natureza' jurídica relacionados com as
atividades do Ministério da Marinha.
Art. 33. Os Conselhos e Comissões
para Assuntos Especifícos sao órgãos
de vassessoracnento do Mtu.atro da
Marinha. de caráter permanente ou
temporário, julganos necessários ao
estudo de assuntos espectftcos ,
Parágrafo único. O ato de criação
do Conselho ou Oonussâo wspeoifícará
sua .Imaudade, oomposiçâocé tempo
d-e duração.
CAPíTULO V

Dos órgãos de Apoio
SEÇÃO J

Das Diretcriae EspeciaHzadas

Art. 34. As Diretorias Especiaüzadas . são os órgãos que integram o
sistema de apoio às Fôrças Navais e
Aeronavaís, Unidades do Corno de
Fualleiros Navais e Estabelecimentos,
com a responsabilidade das funções
logísticas pertdnentes,
~ 19 Cabe às Diretorias Especíaltsacas, no que diz respeito ao material de sua competência.c:specífica:
I .,- Formular normas técnicas para
a sua utilização, manutenção e reparo;
II .,...- Supervisionar a 'sua pesquisa
e aperfeiçoamento;
III ~ Fixar suas especificações e
dotações:
IV - . Supervisionar, .os projetos de
oonstruçêo ,'e Instalações respectivas; e
:V :::-:- Executar O abastecimento per-

tinente,

,,\§\ 29
As. Diretorias Especíaâízadas
cabe manter o intercâmbio com jm-

EXECU.TIVO

tidadesPúblicas ou 'privadas afine,
.becn como representa-r a ~'fG, dentrode sua doutrina, em congressos ou
conferências relacionadas com oS,assuntos de SUa atrrbuíção .
. Art. 3'5. A Diretoria- de Intendência
da Mar-inha (DIM) tem por ftnaltdade planejar, dirigir, coordenar e
controlar as atividades técnicas e ad-,
mímstratívas relativas ao Serviço de
Intendência da Marínha.,
§ 19 Ca-he à DIM:
I - Efetuar o pagamento do pessoal militar e civil da MO;
II _ Efetuar o pagamento de fornecimentos e serviços contratados; ,
!II -Efetuar a manutenção e tomada de contas, dos bens e fundos.
da MG sob seu ocntrôle; e
IV - Executar o abastecimento da
MG, com exceçã-o do que rôr especificamente da competência .de outra.
Diretoria.
§ 2<:' Ao Diretor de Int-endência da,
Marinha compete assessorar o Mlrns.,
bro. e o Secretário-Geral (ia Marinha
em assuntos especificas do Serviço deIntendência da' 1'1G.
Art. ·3,6. A Diretoria de Administração da Marinha (DAdM'l· toem por
finalidade planejar, dírfgír, coordenar
e controlar as atividades financeiras
do Ministério da Marinha e supervístonar os serviços de adminístracâo e·
outros serviços de adminístração geral.
Art. 37. A Diretoria de Aeronáutica
da Marinha (DAerM) tem por finalidade planejar, dirigir, coordenar e'
controlar os serviços relacícnados com
a, aviação naval.
Art,' 38. A Diretoria d-e Armamento
da Marinha (DAM) tem !y.J1' - finalidade planejar, dn-ígfr, eoordenar vé.
c-ontrolar os serviços relacionados com
o armamento da MG.
Art. 39. A Diretoria de Comunicações e Eletrônica da Martnha (DOEM)
tem por Iínahdade plàne'lar, dirigir,
coordenar e controlar as .attvidades
relacionadas .com .o material .de -: comunícações. e de cjetrõníca" da ,MG.
Art. 4{)., A rnretorts de gngenharra
da Marinha (OEM) .tem por rínan-,
dade planejar, dirigir, coordenar e
controlar as, atividades - relacionadas.
cõml.arengenharia .navar. e civil da

MG,
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§

1° Cabe- à DEM:

I ~- Supetintender .tôdas as ativrdades rejacíonadas com a claboraçao

de projetos, 'estudos- e crçamentos
para a construção e alteração do material flutuante, aéreo e- '.:OS gstaoejecimentcs da MG; e

ir _ SupervisiOnar tecnicamente as
e reparo de

.aüvidades de construção

meios flutuantes, aéreos _ e dos Estabelecimentos.
§ 20 Ao Diretor de Eng,enha,ri,,: da
Marinha compete assessorar, o Mm's-.
tro e o Diretor-Geral do ~\lIa terral da
Marinha em assuntos espcctrlcos do
Serviço d e Engenharia da MO.
Art. 41. A Diretoria de Máquinas,
-da Marinha (DMaqM) tem - por tinahdade planejar, dírtgir.. ?OaJ'dena~' ,8
'Controlar os serviços relacíonacos cem
as instalações de máquinas dos Navios e Estabelecimentos da MG,

Art. 42, A Diretoria de Assistência
Social da Marinha (DASM) tem por
fina-lidade planejar" dirigir. coordenar
e controlar a assistência s o c ] a I ao
pessoal da MG e seus . dependente.s,
em tôdas as suas modalidades, exceto
a assistência' médica.
Art, 43 A _Diretoria de Ensino da
,Marinha (DEnsM) tem por finalidade
planejar dirigir, coordenar e controlar
.as atividades: relacionadas com a, formação especialização, e aperfeiçoamento' do -pessoal militar. da MG.
Art. 44., A Diretoria do pessoal Civil da Marinha (DPCvM), tem por
finalidade planejar, dirigir, coordenar
-e controlar as atividalJ.es relacionadas
com o pessoal civil da MG.
Art. 45. A Diretoria do.' Pessoal
Militar da Marinha (DPMM), tem por
finalidade planejar; dirigir, coordenar
e controlar as atividades retaotonadas
com o pessoal militar. da MG.
Art. '46. A Diretoria de Saúde da
Marinha- (DSM), tem por' finalidade
planejar dirigir, coordenar e controlar
-á,S;-atividades relacionadas com o Serviço 'de saúde da' MG,
Cabe à DSM:
I' _ proporcional' assistência médtca aos militares, da MG, seus d-ependentes e "pensionístas: e
II - ' Elaborar Normas e' Instruções
para a ,administraç~d geral do Ser§ F'
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viço 'de 'Saúde da MG" e para manutenção' do pessoal -ca MG em perfeíta/s
condiçõesfisicas e mentais,
'
§ 29 Ao Diretor' de 'Saúde da' Má'rínha compete - assessorar o Ministro
e o Diretor-Geral -do Pessoal da Marinhaem assuntos específicos do Serviço de Saúde da MG.
Art.- 47. A -Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN)" tem por fi~
naltdade planejar" coordenar e _controlaras atividades administrativas e
técnicas .relacíonactas com os' «ervíços
de hidrografia navegação, oceanogra-.
fia, meteorologfa e outras ciências geu'~
físicas e sinalização náutica, e com
o mater ía. especializado a êlea refe~
rentes.
Parágrafo único. São' subordínatícs
à DHN os navios hidrográficos, oceanográficos, baliz~dores'e faroleiros.
Art. 48. A Diretoria de Portos <3
Costas (DPC)', tem por finalidade
plancjar,dirigir coordenar e controlai'
as atividades técnicas e admíntatratrvas relacionadas com a Marinha M'er'cante, quanto' à praticagem, segurança das .embarcaçôes e' instalações portuárias, bem como formação, habílí-,
tacáo e qualificação do pessoal maritímc e da indústria de construção naval clvíl.
Parágrafo único. Cabe à DPC:
1 - Fiscalizar" no que concerne a
Segurança Nacional, e de acordo com
os compromissos internacionais assu. -mídos, as atividades das Marinhas
Mercantes Nacional e Estrangeiras ;
II - Estabelecer as condíçôes de
acesso, permanência, estacionamento,
tráfego e saídas dos navios mercantes
nacionais e estrangeiros; em relação
a08 portos, fundeadouros, águas territoriais e zona contígua: e'
IH - Fiscalizar a utilização dos
terrenos de Marinha e acrescidos,
obras públicas ou particulares sôbre
água, no que diz respeito 'a embaraÇQS à navegação, aos interesses nacionais . e à Segurança Nacional .
SEÇÃO II

Dos

Estabelecimentos de' Apoio

Art. 49. Os Estabelecimentos d2
Apoio são órgãos que executam O
apoio geral ou local àS Fôrças e Orga-:
nízações Militares da MG.
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§ 19 Os Estabelecimentos de ApOlO
de âmbito geral ficam subordinadas a
uma Diretoria Especializada, .a uma
Fôrça Naval ou Aeronaval, ou ao COrpo de Fuzileiros Navais, -conforme sua
atividade especifica.
§

2Q OS Estabelecimentos de ApOlO

de âmbito local ficam subordinados

ao Distrito Naval onde estão localizados.
§

çâo prevista na nova Organização, a
critério do Ministro da Marinha, deva
ser estabelecida.
Art. 54. ~ste Decreto entral'á em
vigor na data de sua pubfícáçâo, 1'2vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de junho de 1968;
da Independência e 80 Q da
República.
1479
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39 No caso de Estabelecimento

coeff finalidades múltiplas, a subordi-

Augusto
Htmumn.
Grünewalà

naçâo: se estabelecerá de aeôrdo com
a finalidade principal, sem impedi-

Hélio Beltrão

mento- das relações de trabalho necessárias à consecução das finalidades
subsidiárias.
TÍTULO IV

Rademaker

EbTRUTURA BASICA DA ORGANIZAÇãO DO MINIST~RIO DA
MARINHA

Das Disposições Gerais e

ÍNDICE

Transitórias
Artigos

Art. 50 As normas relativas ao
funcionamento, organização e lotação
dos órgãos de que trata este Decreto
serão fixadas em Regulamentos. Regt- .
mentes Internos, Tabelas é outros atos
complementares.
Art. 51. Face ao Artigo 58 do Decreto-Iet número 200, de 25 de revo,
reíro- de 1967, o Chefe do EstadoMaior da Armada exerce cumulativamente o cargo de Comandante de·
Operações Navais.
Art. 52. O Estado-Maior da Armada planejará a implementação e ,á
ímplantaçân da nova Organização tia
MG, propondo as providências necessárias para o cumprimento dêste Decreto,
Parágrafo único. A reesnruturaçao
do Ministério da Marinha, com a extinção .ou a críaçâo de Organizações
Militares da MG, será feita segundo
cronograma preestabelecido, de.. . acôrdo
com as necessidades da admínístraçâo
e os meios dísponíveía..
<I

Art. 53. O Co' -po de Fuzileiros
Navais, a Diretoria de Engenharia da
Marinha, 'a Diretoria de Intendência
da Marinha, e a Diretoria de saúde
da Marinha, por suas caraetertstícas
peculiares, permanecerão com os S'EUS
vínculos administrativos de aoôrdo
com' a legislação ora em vigor, até
que, independentemente do disposto
no art. 52 dêste Decreto, a subordina-

Titulo I Capítulo I Capitulo II -

á 4Q •
Titulo II -

Do Ministério da
Marinha
Dos Fins - 1Ç •
Da Organízaçãc

c-.

2(}

Da Marinha de Guerra

5Q ·e 6Ç.

Título III - Das Atribuições
Capitulo I - Do Ministro da Marinha - 7Q a 11.
Capitulo II - Dos órgãos de Direção.
Seção I - Do Almirantado - 12

e 13.

Seção II - Do Estado-Maior da
Armada - 14 e 15.
Capítulo III - Dos Órgãos de Díreçâo setorial
Seção I - Do Setor operativo
16

a

22.

Seção II 2R a 28.

Do Setor de Apoio.

Capitulo IV ---.: 1)OS órgãos de Assessoramento do Ministro - 29 a 33.
Oaptttno V - Dos Orgâos de Apoio
Seção I - Das Diretorias Especializadas - 34 a 48.
Seção II - Dos Estabelecimentos de
Apoio - 49.
Titulo IV - Das Disposições Geraís etrransitonas - 50 a 54.
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DECRETO N9 62.861

DE

18·

DE

JUNHO DE· 1968

Declara d'e utilidade puotica :a "30ciedaáe Propagadora Soverdi", com
.sece em São Paulo, Estaria de São
Paulo.

o Presidente da República, usando

da atrtbuíçâo que lhe contere o artigo 83, item II, da Constituíçao e
atendendo ao qUE consta do Pr0c,~3s0
l\'l.J. 35.87::!, de HHj'(, decreta:

Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos termos do artigo
1'·, da Lei nv 91, de :,),8 de agosto de
1935, combinado com o art. P do
Regulamento aprovado pelo' Decreto
u'' 50.r::l7 de :;, de maio de 19G1 a
"Sociedade Prcpagadora Soverdi"
_~E:ae em m:o Fàulo, Estado
São
r....auio.

de

com

. Brasília, 18 de junho de 1968;
147" aa Independência e 80° da
República.
A.'

COSTA E 'SILVA

Luís Antànio da Gama

e Silxa

DECRETO N° 62.862
DE 18 DE
JUNHO DE 1968
Retiistríbui • cargos para' OS Quo,dros
de Pessoal da C.aixa Econômica Fetiertu d v
tsrosiua e Conselho Na ..
cioncu de 'I'etecomurucacées, e da
outras providencias.

EXECUTIVO

Conselho Nacional de 'I'elecomuní-,
caçôes (CONTEL)
Quadro de Pessoal
Parte Especiai
Radiotelegrafista - 'I'amires
dos

Santos

Art. 2'·' O Ministério dos Transportes remetera aos orgaos oc pessoal da
caixa: Econõznica Federal de Bl'1.,,,j~ia
(;: Conselho Nacional de .reíecomunicaçoes, no prazo de ~o (trtr.ta) dias,
~ contar da 'pubücaçào deste decreto,
os assentamentos Indívíduaís dos tun-.
oionàrtos movimentados por rõrça do
disposto neste ato.
art . 3° O disposto neste Decreto
uao homologa sítuaçao, que, em virLudede síndícância, inquérito aômimstratívo, ou revísao- ce enquadramen to, venha a. ser considerada nula,
negai ou contrária a normas admintstraüve.s I:Ir vigor. '
Art. 4° f:ste Decreto entrará em.
vigor na data de sua punlícaçâo, .re.,
vogadas as ~ disposições em contrário.
Brasília, 18, de junho de 1968;
1479 da Independência e 801' da,
República.
A.

COSTA E SILVA

AntónioDeljim Netto
Mário David And"ea-zza
Carlos F:' de Simas'

DECRETO

N9

62: 863

JUNHO DE

o Presidente da Repubhca usando!
da atrfbuíçao que lhe contere' (; artígo
83 item 11, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 99, ~ . 2"'.
do- Decreto-lei nv 20U, de 25 de í"eve"":
retro de 1967, decreta:
'

Art. 10 Fical!1 redíatríbutdos cargos,
com os respectivos ocupantes, pertencentes ao Quadro de Pessoal - Parti' "Supjementar . :. --. do Ministério dos'
Transportes, de acõrcín corri a díscrfn.maçào abaixo:
Caixa Econômica Federal de BratEia
Quadro de Pessoal
Parte Es;:e-'
ciaí

Tesoureira-Auxiliar de 1'!- Categor ia
Solou Coutinho de Lucena
Tesoureiro-Auxiliar de ,2:1 categoria
Benjamin Lins Rabeto

DE

18

.DE

1968 .

'ao

Retifica n Quadro de Pessoal
Cazxa
Econômica Federal do Porosrà

O Presidente da, República, usando
da atrtbuicâo que lhe confere o arLgc c:3 rtem 11. da Constituição, e
tenc,c em vrc.e o disposto no art. ~ 9
da Lei nv 4.:545, de 26 de outubro de
19h4', e art. 5G da Lei nv 3. 180, de
l~ de julhc ce 1960, combinado com
Ol Decretos r.z. 48.921 e 48.923, amDos de ? de setembro de 1960, de-

creca :

Art. 1\1 Fica retificado: na forma
do anexo.. que constitui parte integrante dêste Decreto, a classificação
dos cargos e funções do Qua1ro de
Pessoal da Caixa Econômica Pedaraldo Paraná, aprovado pelo Decreto
nv 59.857, :de 23 de dezembro de' 1966.

ATOS DO. PODER

Art, 29 A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Caixa 'Econômica
Federal do Paraná,
Art. 39 :Ê:Ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em, contrárto •
Brasília, 18 de, junho de 1968;
147(' da Jndependêncía e 809' oa
República.
A,

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto

o anexo a que se refere o art. 19
rcí publicado no Dtáno Ojicial .de
21-6-68.
DECRETO N° 62.864
JUNHO DE 1968

DE

18

DE

Dispõe sôbre a' assinatura de ccnira-:
tos entre a União e a República
Popular da Hungria -aarti. o tome-;
cimento de equipamentos para reaparelhamento do Ensino Sumerior,
no valor de USS 10.000.000,00.

o Presidente da República; usando
orla atribuição que lhe confere o artigo 83, item H, da Constituição de 24

de janeiro de 1967 e com base nas
Leis nos 1. 518 de 24' de dezembro de
1951; 4.457
de 6 de novembro de
1964 e 5.000 de 24 de maio de 1966,
decreta:
Art. '"1° Ficam os Ministros da Fa_ z ehda e da Educação e 'Cultura autorizados a ratificar e' assinar, em nome
.da União, os contratos de financiamento para aquisição de material escola-i' ,Destinado ,ao reaparelhamento
'do, Ensino Superior.vno -valor -de US$
10.000.000;00' (dez milhões "de" ôõta-.
.res) c-om a República-Demoóráticarda
Hungria'.
'
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DECRE"fO N9 62.865 - DE 18 DE
'JUNHO 'DE' 1968

Dispõe sóbre a assznatura de contra'"":
tos entre a União e a República
Democrática Alemã. R.D .A. para' o
tomectsnentc iie equipa,mentÇls, para.
reapar,elhamento do Ensino .Superior, no valor de US$. 20.000.000,00.,

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere .o . artigo 83', item II, da Constdtuição de 24
de janeiro de 1967 e com base nas
Leis nvs 1.518 de 24 de dezembro de
1951; 4.457
de6 de' novembro de
1964 e 5.000 de 24 de, maio de ,1966,
decreta:
.
Art. 19 Ficam os Ministros daFazenda e da .Educaçâo e Cultura, a.-utorízados a ratificar e assinar, em
nome da União, os ccontratos de financiamento" para aquisição de ma-,
terialesc-oJar destinado. ao reaparelhamento do Ensino Superior,',:nova':"
lar de' Ui?S·. 20.0.00.000,00 '(vlnte.'.rnilhões de. dólares) com .'a República
Democrática Alemã - R.n:A.
Art. 29 ~ste Decreto entrara em
vigor... na data' -de sua publicação, revogadas, 'as disposições
em contrario,
.
Brasília,
18 de junho
de 1968;
1479 da Independência e a09' da
República.
A. COSÚ E SILVA'

Antôn~o Delfins Netto
Tarso Dutra

DECRETO N9 62:866 ""':"':DE 1-9nE
JUNHQ'D'E '1968

Díspôe

»oôre: ci:âlienaçãó dos bens

adquiriâos' comos vecerscs ,do Pro'gramoa.. ·.)}1EC/BID,.

Art.,.· 29. ltste.Decr,eto..entrarã··,em
vigor na data de ·s:ua:,Pi1biicaçã,o.,'"i:~
v~a.d-as" as dísposlções , em contrário.

O Preaidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o 'artigo
83, item ,I.!, .da Constituição, decreta:
Al:t. Ú <'As . Universidades' benefi-

Brasília, '{8"'de 'junho ';'·de·"i968~
147.<?, <iaIndependêp.cia·809 ""'d~
República'.
'.

ciadas' péío. Programa de melhoramenta e vexpansáo.ido 'eilsino. superior,
objeto de,. Lnanctamento . parcial .do
Bancoln·teram,er.ic~no "de" Desenvolvlmencc (Contrato de,·.·.E.inprés~h.no :,ne
158iSF-.:B:W~ não p?d·erão'.alienar sem
prévía-:,atl·tot.za,Çao···1 ég ar;,"os'.,-hen,s. ~:<iue
v~er~m.;";a:·~sér .adquiridos'~'.c,{j.m~:recri'rso ..s

A.

,COST!,-, E. Sp..~A

4!l.~q.n!o D~W!'!: Nf!.tto
Ta'rso" '1Jidrà""
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do citado Programa ou com o produto do emoréetimo que lhes seja repassado,peiC' Tesouro Nacional, sob

forma de

aplicações não-reembolsá-

veís ,

Art. 2<;'

êete Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação.
Art.

39

Ficam revogadas as dis-

posições em contrário.

Brasílr-, ::9 de junho de 1968;
147D da Independência e 809 da
República.
A

CCSTJ\

E SILVA

Chefes e as Turmas, encarregados.
designados pelo Diretor do

.todos

S. P. F."

Parágrafo único. Os Postos M~di_
cos serão criados e mstaíados per
portaria da autoridade competente
do Ministério da Fazenda,' medtante proposta do Diretor do serviço do
pessoal e segundo as necessidades das
repartições regionais do mesmo: MInistério.
"Art. 59 O Diretor terá 2 «to'si
assistentes, 1 (um) Secretàrro e 1
(um) Auxiliar por êle livremente de-.
slgnados" .

Antônio Delfim' Netto
Tarso Dutra

Art. 39 Aos órgãos mencionados no
art. 19 compete:
I
à Seção de Classirícaçâo de
Cargos:
a) através de Turma de- Estudos:
1 - realizar pesquisas sôbre atrtbuíçôea e responsabfltdades dos órgos e das funções gratificadas íntegrantes do Ministério, a nm ue propor sua classificação ou reclassífícação..ao órgão competente;
2 ---,- proceder a análises e estudospara. a criação, alteração, extinção;
supressão ou transferência de ca-rgos
e funções;
3 -preparar especificações preltnares de classes novas ou transror.,
madas, no quadro do Ministério, a.
fim de submetê-Ias ao órgáo competente;
4 elaborar descrições sucintas
dos cargos que não constem dos Anexos do Sistema de Claesiücaçâo de
Cargos;
b)através da 'Turma, de Remuneração:
1 - colaborar nos estudos do mer.,
cado de trabalho com o objetive de
fixar salários para o' pessoal temporário e de Obras:
,
2 - colaborar na elaboração e es-.
ludos da proposta orçamentária com
relação a despesas com o custeio do
pessoal do Ministério;
3 ínstruír processos referentes
a programas de aplicação destinados
a-o pagamento de pessoal temporário
e de Obras;
4 - instruir processos sôbre tempo integral.
c) através da Turma de· Execução:
1 organizar listas nuruérícas e
nominais de enquadramento dos servidores;
-r-.

DECRETO N9 62.867
JUNHO DE 1968

DE

19

DE

Altera o Regimento do Seroiçc do
Peesoiü do Ministério da Fazenda
aprovadó 'pelo Decreto pf? 35.006;
de 5; de fevereiro de 1954, e dá ou-

tras prooíâênciae,

o Presidente da Republica; usando
da atribuição que - lhe confere o artigo 83, item II, da Oonatitutçâo, decreta:
Art. lQ Ficam incluídos nó Oapítulo II do Regimento do Ser-ice do
Pessoal do Ministério . da- Fazenda,
aprovado pelo Decreto, nv 35.006, de
5 de fevereiro .de. 1954, os seguintes.
órgãos:
1 - S-eção de Olasslfícação de Cargos (SCe)

1.1 - Turma de Estudos (T .E.)
1.2 -----c-: Turma de Remuneração (T.R')
1.3 - Turma de' Execução (T.E.P)
2 - Seção de Apuração de tempo
de serviço (S.T.S.)
-

Representação do S~lTl,ÇO da
Pessoal em Brasília (R.S.P.BJ
Art. 29 O § 19 do artigo 29 e os
artigos 4 9 e 59 do Decreto nc 35.006.,
de ,5 de fevereiro de 1954, passam a
vigorar com a seguinte redação:
3 -

"§ 19 O Setor de ASsistência social (8. A. S.) compreende:
a) seção Médica (S. M.),;·
b) Seção de Expediente ,<S. E.);
c) Postos Médicos",
"Art. 49 Os Setores, as Seções, os
Postos Médicos e a Representação do
Serviço de Pessoal em . Brasília terão
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observados os princípios gerais da
2-- organízar os novos quadros do
pessoal dentro das normas legais vi- Reforma- Administrativa, prescritos 110
Título H do citado Decreto-Jeí núgentes;
mero 2(1-0-67, bem como as disposi3 - instruir processos de readaptaçào,
ções relativas aos sistemas de atividades auxiliares, constantes do TiII - à Seção de Apuração de Tem- tulo V do mesmo Decreto-lei.
po de Serviço:
Art. 6Q ~ste Decreto, entrará em
1 -:- apurar o _tempo de serviço CIos
vigor na data da SM publicação, rerunoronános, efetuando sua contavogadas as dtsposlções em contrário.
gem para os diversos fins legais,de
Brasília, 19 de junho de ]968;
aeôrdo com a Legislação e a jurisprudência referentes ao assunto;
1479 da Independência e 809 da
2 - organizar e manter atualiza- República.
do o registro do tempo de serviço
A. COSTA E SILVA
dos funcionários:
3 - coletar os dados necessários
Antonio Delfim Netto
para organizar e manter, arquivos de
Hélio Beltrâo
certidões e averbações;
,
4 - fornecer às demais unidades
do Serviço do Pessoal os elementos
e informações referentes ao tempo
DECRETO N9 62.868 - DE 19 DE
de -servíço, necessários à instrução de
JUNHO DE 1968
processos: .
,
IH - à Representação do Serviço
Retifica o Qu.adro de Pessoal da Caixa
do Pessoal em Brasília:
Econômica Federal -de Sergipe.'
1 - organizar e manter em dia a
o Presidente da República, usando
ficha financeira individual dos serdas ata íbiuçôes que lhe confere o arvidores em exercícto em Brasilía e
tigo 83, item n, da Constituição. e
praticar os atos' com elas relacionatendo em v.sta o disposto l1D artigo
dos; e
56 da' Lei 11.9 3.780, de 12 de julho de
2 - controlar' a remessa dos bo1960, decreta:
'
letins de freqüência, processos _e tôlhas -de pagamento, bem como elaArt. 1° Fica retificado o Decreto
borar relação' de descontos - autorizan'' 61.726, de 22 -de novembro de, 1967,
dos, referentes aos aludidos servido- queaprovOlr o enquadramento dos
res"
cargos e funções da Caixa rcconõ3' - ' exercer outras atribuições que
mica Federal de' Sergipe; para o 'fim
-Ihe forem delegadas pelo Diretor do
de ser íncluído 1 (um) cargo" de Técs. P. F.
nico de Contabilidade, Código " ....
P-701.13.A, ocupado por Aluysío Alves
ArL 4Q Aos chefes e Encarregados
dos órgãos ora mcluidos no Regi- da Silva,
mento do Serviço do Pessoal UO MiArt. 29 As vantagens financeiras
nistério da Fazenda apll{::all1-seas dêste Decreto vigoram a partir de 1q
dísposíções sôbre atrfbuíçõeu estabelede junho de 1964, data da vigência
cidas' nas artigos 29 e 30 do Decreto da Lei no 4,345, de 26 de junho de
nv 35.00.6, de 5 de féverelro'<íe 1954.
1964.
'parágrafo único. Aos asslstentes e
Art. 30 A despesa com a,execução
ao auxiliar do Diretor do Serviço, a
dêste Decrete será atendida com os
que se refere êste artigo, incumbe recursos próprios da Caixa Econômica
desempenhar,
respectivamente, as
Feder-al de Sergipe,
atiyidades de assistência técnica e 3S
Art. 49 ~ste Decreto entrará em
de" natureza auxiliar que í'otem de-:
vigor na data de sua publicação, revoterminadas .pela citada autorrdade .
gadas as disposições em contrário.
Art. 5~ As alterações decorrentes
Braailía, 19 de junho de 1968;
dêste decreto se efetivarão sem pre147Q da 'Independência e 809 da
juizo da revisão geral do ltt:gtmenoo
República.
nêle referido, a ser levada a efeito
em cumprimento' ao disposto nos arA,. COSTA E SILVA
tigos 145 e seguintes -do Decretc-Jei
Antonio. Delfim Netto
nv 2()O, de 25 de fevereiro de 1967,
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'DECRETOS NS. 62.869 e 62.870
ainda não rorem publicados no·Diário
Olieidr.
DECRETO NÇI 62.871 _

DE

19

DE

JUNHO DE' 1968

Retifica' a

precedência

hierárquica

dos militçzres que menciona,>' trans:'"
feridos para o Quadro de Oficiais
Ençenneiros, do Corpo de O tícuus
da Aeronáutica da Ativa, pelo Decreto nÇl ,62. 6I5-A, de 28 de abril de
1968.

o Presidente da República, usarado das atribuições que lhe confere o
art. 83, - item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no n.? 2
do art. 14 e no § 29 do art fi'? do
Decreto-Iei no 313, de 7 de março, de
1967, alterado pela Lei nv 5.343, de

28 de outubro de 1967, decreta;
Art. 1s, ,Fica retdrícada a prece-o
dêncía hierárquica nos postos de .Ma-

jor e Primeiro-Tenente, de que trata o' Decreto nc 62. 615-A, de 28 de
abril de 1968, que transferiu .mtlíta-.
res dos seus - respectivos. quadros de
origem, com destino a ronnacâo do
Quadro de Oficiais. Engenheiros. do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica da
Ativa, que passa a ser ~ seguinte:
Majores Engenheiros

2 3 -

Adinor Franco
Marcilio Alvos Marinho

DECRETO N9 f:i:l.. 872 -

DE 19 DE

JUNHO DE 1968
AZtera o ~parágrafG úntco do art. 15
do Decreto nv 52.759 de.,22 de maio
de 1968, que dl,<,1!õe sobre a Superintendência do
uesenvolvimentq
da Pescá (SUDEPE).

O Presidente da República;' no uso
da atribuição que lhe confere o Artigo
83, item II, da Constituição e tendo
em vista o que díspôem o Art. 99 aa
Lei Delegada nv 10, de 11 de outubrô de 1962, o Decreto.tei n'' 200, de
25 de fevereiro de 1967, e o Decrete
nv 62.163; de 23 de janeiro de 1968,
decreta: .
Art. F' Fica alterado o parágrafo
único do artigo J.5 do Decreto número
62.759, de 22" ele rnazo de 1968, que
passa a ter a seguínue redação:
"parágrafo único. Os órgãos referidos n-este artigo serão errados por
ato do Superintendente,
mediante
prévia autorização do Mímstro da
Agricultura, e serão coordenados pelo
Super intendente-Adjunto, através dos
assessores de que trata o parágrafo
terceiro do artigo- 16."
Art. 29 zste Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposíçôes em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1968;
147u da
jndepenr-êncta e 80 9 da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Ivo Arzua Pereira

Primeiros-Tenentes Engenheiros

DECRETO N9

3,~~.

873
1968

Dl!;

19 DE

JUNHO',DE

2 .. Almir Henrique" de' Azevedo
3 ---,;:,L~i?' Gonzaga, Corrêa de Sá
4 ~-- Abner' Maciel 'de" Castro

..

.............. ;: ;-,-,- .... ,-... ....
'

Art. 2? este -Decreto -_ entra em vigor
na data. de: 'sua, publícaçâo., revogadas
as díspoições em contrárío..
Brasília, 194e üunho ele' ,,1968;
1479 da Independência
República.

e ,80<:1

A. COSTA E SILVA'
Marcia de ,Souza :,Mellp

da

Prorroga o

prazo estabelecido no aTtigO.,2Q'dOdecreto n Q 62A33,que';ins--:
titu(.o Grúpo de, Trabalho tntérmi:
.níeteruü. para .estuaor a importaçtl o
e exivntoçâa âeéeoumce, buoalinos,
()vos"sémen "e moienou Óae veoro-:
aução' animaZ:

o presidénte't da. República "usando
da -att-ibulçâóqueâhe confere o::ar,!;:.:"83;
item Ir, d'a r.Constitutçào.vdeereta!'
Arf~.·Ú'; Flcâ ','.h,:,?:~y?gado,,;.por,..-, 6P
(s,es.$en~a),di-as"q praZ.o estabelecido
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no artigo 29 do Decrete número .62.433,
de 19-3-'68, que dispõe sôbre a conetituíçào do Grupo de Trabalho In;
termínisterial, deszmaao a estudar a
importação e exportação de zebuínos,
bubalínos, OVOS, sêmen e materiais de
reprodução animar,
Art. 29 :Ê:~te Decreto entrará em
vigor na data: de sua pubxcaçâo.
DECRETO NQ 62.875 -

Brasília,
19 de
junho de
1968;
14,79 da
Independência e
80 9 da

República.
'A. COSTA E SILVA

Ivo Arzua Pereira

DECRETO N9, 62.874, ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
DE '20 DE JUNHO DE 1968

Abre ao Ministério da Educacão e Cultura o crédito suplementar de
.
NCr$ 2.042.809,21, para retorço de dotações consignadas no v.igente orçamento.

, O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere' o artigo 83, item IIda Constituição e da autorização contida no artigo 11, da
Lei no 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educacão e Cultura o crédito
suplementar de NCr$ 2.042.809,21 (doís-mllhôes quarenta e dois mil, oitocentos e nove cruzeiros novos e vinte e um centavos), para refôrço de dotação orçamentári-a consignada ao Subanexo 5.05.16 a saber:
5.05..16·- 19 - Uníversldade Federal, de Pernambuco
254.2.0750-' Administraçã-o e Manutenção do Ensino
3.2.0.0 - 'I'ransferencias Correntes
3.2.9.0 Diversas Transferências
Pessoal . .,
.
700.000,00
Encargos Diversos
.
300.000,00
254.1.0751 - Planos de Expansão de Matrículas
~.3.1.0 Auxílios para Obras Públicas .... ~ ... , ... ,......
1.042.80921
Art , 29 A. despesa decorrente do presente decreto será atendida com
recursos de que trata o item II do § 19 , do artigo 43, da Lei no 4.320, de
17 de março de 1964,.
Art. 39 ltste Decreto entrará em vigor na data, de sua ipublícação.
Brastlta, 20 de junho de 1968; 1479 da Independência e 80\' da República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Tarso Dutra
Helio seurao

DECRETO

N\' 62.876 DE 20 DE
JUNHO DE 1968

Declara de utilidade pública ((, "gociedaae .união Pelotense São Francisco
de Paula - Bntérrc éo pcore", cOm
sede em PÔTio Alegre, Estado do Rio
Grande do. Sul.

O Presidente da Repúbltea. usando
da atríbuíçâo que lhe contero o artigo
83, item II, da Oonstttuíçâo e atendendo ao que consta do Processo M.J.
39.5-99, de 19,67, decreta:
Artigo único. E' declarada .de ,utilidade 'pública; nos têrmos do artigo 1Q

da Lei nc 91, de 28 de agôsto .de ,1935,
combinado com o artigo 1\' do Regulamentoraprovado peão Decreto número
50.517, de 2 de maio de l!)5'i, a "Sociedade União Pelotense Sã,) 'Francisco de Paula - Entêrrn ;:1.0 Pobre",
com sede em Pôrto Alegre, rsstado do
Rio Grande do Sul,
Brasília, 20 de junho de 196-8;
da Independência c 809 da
República.

.147 9

A.

COSTA.

E

Sn.VA

Luís Antonio da 'Gama e Sílna
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DECRETO NI? 62.87'7

DE

DO

20

PODER

DE

JUNHO DE 1968

Altera a classificação aos carttos de
nível superior da Unmereuíaâe Federal de Minas Gerais, aprovada
pele Decreto nO 55.608, de 20 de janeiro de 1965, e dispõe sôbre o

enouaaramento
ocupantes.

de

seus

atuais

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

tigo 83, item II da Constituição, e
de acôrdo com o 'al'tig:) 9.9 da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964,

e respectiva regulamentação, decreta":
Art. 19 Fica' alterada, na rorena dos
anexos, a classificação dos cargos de
nível superior do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - da Uníversr-.
dade Federal de Minas Gerais, bem

como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Art. 2'? O órgão de pessoal competente apostdlará o título do servidor
abrangido por êste Decreto, ou expedirá portaria declaratória- na ausência
daquele.
Al't. 39 O disposto neste Decreto
prevalecerá a partir de 29 de junho
de 1964.

Art. 49 As vantagens financeiras
decorrentes da execução do presente
Decreto vigoram a partir de 19 de junho de 1964.
Art. 5.9 zste Decccto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1968;
1471? da Independência e 8(f. da
República.
A. COSl'A E SILVA
Tcvrso Dutra

tigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29 do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1º Fica redístribuido, no Quadro de Pessoal - parte Especial do Ministério da Justiça, com o respectivo cargo, integrante do Qua·dro
de Pessoal - Parte Suplementar _
do Ministério dos Transportes, .o servidor Neusa dos Santos Rodrigues,
Técnico de Administração em 'Transportes Marítimos, nível 18 (Decreto no 60.339, 'de 8 de março de HI6'O.
Art. 2° O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoa.l', <ia
Ministério da Justiça; no prazo de
30 dias, .a contar da publicação. dêste Decreto o assentamento individual do funcionário rncvímentado cor
fôrça do disposto neste ato.
Parágrafo único. O servidor de que
se trata continuará sendo pago, no
corrente exercício. à conta dos recursos orçamentários próprios, existentes para êsse fim no Ministério
dos Transportes.
Art. 3Q O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admínistratívo Ou revisão de enquadramenta, venha. ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas legais
ou administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4º ltste Decreto entrará' em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, .20 de junho de 1968;
da Independência e 80? da
República.
147º

A.

Os anexos a que se refere o art. 1°
foram publicados no D. O. de 25 de
junho de 968.

DECRETO N° 62.878 -

EXECUTIVO

DE

:J.O

DE

JUNHO DE 1968

Deâistríoui, cpm o respectivo ocupante. para o Quadro de Pessoa!.Parte Especial - do Ministério da
Justiça, cargo originário do extinto Llayd .Brasileiro Patrimônio
Nacional, e dá outras providl!nc'ias.

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

COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama. e Sil1]a
Mário David Andreazza

DECRETO N9 62.879 -

DE

21

DE

JUNHO DE 1968
ReãistriIJUZ, com o respectino ocupante, cargo da extinta Funãaçfio Bra.si[ Central, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição .que lhe, confere o artdgo '83, item U; da Constituição e

ATOS

DO PODER

tendo em vista o disposto no artigo
12, .~ 3°, da Lei nv 5.365, de 1 de
dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica "redistríbuíco no Quadro de Pessoal - Parte Espeoía: -do .Instatuto do Açúcar c' co Alcoor.
com o respectivo cargo o 5~t'Vld01' An-.
tônío Carlos Sígmarmga Seixas, Procurador da extinta Fundação Brasil
Central.
Art. 2(1 A Supanntendéncta do De.senvolvimento Centro oeste .... , ..
(SUDECO), no prazo de 3ü (trinta')
dias, a contar da publicacâo deste
Decreto. remeterá ao órgão 2,e pessoal
do Instituto do Açúcar e do ÁlCOOL
os assentamentos índtviouars de runc.onártc movimentado por torça etc
disposto neste ato.
Art. 39· O disposto neste D~crek
não homologa situaçao. q'1J~. em virtude de síndícáncia, Inquérrto adrmmstra tívo.. ou revísâo de e-nquadramenta venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 4° :E:ste Decreto entrará em
vgor na data de sua publicação, re.
vogadas as díspoaíções cém contrário.
Brasília, 2:", de junho, dê 1968;
da Independência -c 80? da
República.
A. GOSTA E ~ILVA
1479

Edmundo de Macedo Soares
Afonso A. Lima

DECRETO N° 62.800
JUNHO

ne 2.1- DE

DE 19,68

Reaistrunu, com. o respeeti1;O ocup(m-,
te. para o Quad1"O de Pessoal --Parte Bepecuü do Mmistêrio aa
Justiça, cargo orzginâriodo extinto
Lloyd Braslleiro·- Patrimônio Nacionat, e dâ outras promrtencias.

o

Presidente da República, usando
a trtbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item n, da Oonstituiçào e
tendo em vista o disposto no artigo
99, ~ 29, do Decl'etü-J.ei número 200,
ilê 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuíoo, no oua.
dro. de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Justiça.. com o r-espectivo cargo, integrante rio" Quadro
de Pessoal ,- Parte _Suplementarvcdo' Mtntatérto-dosrrranspcrtes, .a ser·vidol'aAlirOl,'a,' Bl'agança(!~ cunha,

da
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T-écnico de Administração em Transportes Marítimos, nível 13 (Decreto
nv 6'0.339, de 8 de .março de 1967).
Art. 29 O Ministério dos' Transpor-tes remeterá ao órgão de Pessoa] do
Mínístérío da Justiça, no prazo de 3-0
dias, a contar da publicação dêate
Decreto o assentamento individual do
funcionário movimentado por fôrça-do
disposto neste ato.
.
Parágrafo único. O servidor de que
e·e trata continuará sendo pago, no
corrente exercicio, à conta dos recursos orçamentários próprios, existentes
para êsse fim no Ministério dos
Transportes.
Art. Sv O disposto "neste Decreto
não hcrnologa situaçàc que, em virtuoetde sindicância, ínquértto administrativo ou revisão de enquadramento, venha ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas legais
{JU administrativas aplícávers
e,.<;-'
pécíe.
Art. 4° Este Decreto, entrará em.
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1968;
1479 da Independência .": 80?" da
República.
.à

. A. C-DSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva
Mario David'Anareaz,za

DECRETO

1'-T.9

62.881 '- DE 21 DE
1968

JUNHO DE-

Declara ce utUiaade PUOllca, para
fins ae aesapropnaçao, uma 'area
de terra tiestinsuia: (t construção de
préd~o paro a instalação de serzxços da Companhia Telefônica
Brasileira na ciaaae de São Pau,to,
Estado de São eauu».

O Presidente da Repúbhc.; usando
da atribuição que lhe é conferida
pelo artigo 83, inciso Ir, da Constítulção e tendo em vista o disposto
nos artigos 5Q , letra "h", e :).1 do
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Art. 19 E' declarada de utiliéade
pública, para fins de. desapropriação,
uma área de terra com 1.283. 93m:t
(mil duzentos e oitenta e três meteoa
quadrados e noventa e três decímetros
quadrados) destinada à construção de
prédio, a .nm de nêíe serem, ínstatados
serviços de, Companhia Telefônica

264

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Brasileira, na cidade de S.ãÓ paulo,

Estado de ~ãl/,Pa,uló.

,.Art.'2 Q A área, ',de:'tel'l'a..referida no,

,ar,tigo anterior .tem .a forma. de um

paralelogramo, distando 27m (vinte e

sete metros), da esquina da rua Capltâo-Mór Roque; medindo ,27m (vin-

te e ~ sete metros) de frente cara a
rua Martiniano de Carvalho, lado ímpar, segundo o azimute de 31912'NE;
em lf:t deflexâo pelo lado direito l089D
com 50m, (clnqúenta. metros), se~·t..:ndo
o azimute de40Çl'4B'SE, onde oonfron.,
ta com a propriedade do Comenôador

José Georgi ou seus sucessores; nela
linha de fundos fazendo uma',def:f'xâo .de 72° D, com 27m (vinte e sete
metros), segundo o azimute de
31°i2.80
confrontando com o 'Jl'0-'
"prtedade.doa Herdeírns Klabin iu seus
sucessores; e.ftnalmente pelo l,ado' es.,
querdo fazendo uma deflexão ,1'3 ...
108°D,c'om 50m (clnqüente metros>,
segundo e azimute de 409 48'NO, 'onde
confronta com opr-édi'o"ri'J 851, da rua

Mart.il1iano de '.C:q,rva.lho;" de' proprteda-de dá Companhia;' .Telefôníca-Brasileira..
Art. 3'?- Píca ca Companht-, f.ç'1efôníca Brasileira autorizada aptr;>:tlov{'r
a desaproprtaçâovda ,rereJ:içlq área de
terra, na, forma da: legtslaçâo vigente.

Parágrafoúntco.. Nos: -õrmos. da ar.,
tdgo 15 do Decreto-lei no 3.365, de 21
de junho de 1941. módíficado , pela Lei
nv 2,786" dé 21 de maio de 1956, a desaproprtação é declarada de caráter;

33, 'item lIda Constituição e tendo em
vista' o disposto no art. ,3° item XV,
letra a,' da mesma Constituição e Q
que consta no Processo nv '15. n9-65,
do Conselho Nacio-nal de 'I'elecomunt.

cações, decreta:

Art. ;10 Fica autorgada concessão ar
Govêrno .do Estado do Rio Grande '(la
Sul, atravé- de sua Secretaria de Ectucação e CUltura, nos têrmos do art.
1'± do, Decreto-lei. nv ,236. de ~3 ,(te
fevereiro de 1967 e al't.28 do lteg:~~
Iamen to dos Serviços de Radíomtusão, para estabelecer, na cldarte de
Pôrto 'Aleg-re, Estado do Rio Grande
do Sul, sem direito d!" exctustvtdade,
uma estação de radiodifusão de sons
e imagens (Televlsãoj , para fins edu;
cativos, utilizando o canal 7,

°

Parágrafo único.
contrato. decorrente desta. concessão, obedecera
às cláusulas quo com p~j'e \)')':'<,1:'1 1'11bricadaspelo Secretário-Geral .10 Ministério das Comunicações e Prestdente ôo CON'T'EL P ci-vc:õ 82:' assinado dentro de 60 (sessenta) dtaa, a
contar da da.to da publicação dêste
Decreto no Diário Oficial da Uutãc.
sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, {) ata da outorga
Art. 2° Revogam-se as disposições

em contrário,
Brasília, 21 de junho de 1968;
da Independência e 80°
da
República.

'1479

urgente,
Art;'48

A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Símas,

aste-necreto

éntraem vigor
na 'data de sua pubjicécão. .revcgades
as disposições "em contrário.
Brasília, 21 de
junho' .de 19613:
da: Independência' e 309 da
República.
A. COSTA E SILVA
Carl~s F'- Simas
1479

DECRETO 'N9 ,f)·2.RR?
DE 21Jm
JUNHO DE 1968

Outorga concessão ao Gorêrno ':to Estado do, Rio Gromâe do Sul, rurüvésde. sua Secretária: de .Eaucaçao
B, . Cultura" para,estabelec:3r· na cidade ,de pôrto·AlAqré"',uma. enaeno
ae raaiOftitit;sâó ,:d.e .sôns' e. tmaaens
'(l'elevisão), pa!!! jin.8. 'eA'l{càii1JOS.
";q~. presideI1.t~ •. ~la.. R:êpupHca)., .uéando
da atribuição qu"e'lhe cémferé"o, ·âl't.

DECRETO N' 62. 883
JUNHO DE 1968

DE ,21

DE

ao

Aprova o Plano de Reestruturação
universidade Federal de Juiz ae
Fora. --'- MG.

o

Presidente da. República, no uso

das atribuições que Ih; cc níere ') ar-

tigo 33, item n. da Ccnstituíção, tcnd-. em vista o.. disposto no artigo 69
do Decreto.Ieí nv 53, de ·18 de novembro de 1966 e no art. 13 do D2Cl'%Otet ne 252, de 28 de fevereiro de i967"
decreta:

Art. í9 Fica' aprovadot'o ,Plano "de
Reestruturação da "trmversídade Fe-

ATOS

deral de Juiz de Fora, que 'fi, êste
acompanha e vai assinado pelo Ministr-o da Educação e CUltura.
Art. 21? A proibição constante do
artigo 26 § 31? da Lei no 4.881-A, de
6 de dezembro de 1965, não se aplica
ao pessoal. docente e técnico que, em
virtu-de 60S Decretos-leis ris. 53-66 e
252-67, tiverem seus carg-os trensreri.,
dos para ,uma só Unfdade.
Art. 39 Vedada a duplicação de
meios para fins ldêntícos ou equivalentes, a redistribuição das dísoipllnas
e dos cargos, pelas Unidades Unrversitártas, ou Denartamentos resultantes da reestruturação, .será feita slmultâneamente c-om a adaptação do
Estatuto ao Plano Ora aprovado e submetida à aprovação do Conselho Federal de "Educação.
Art. 40 Para a execução do plano
ora aprovado, ficam criados, no QU<L_
dro único do Pessoa] da Universidade
Federal de Juiz de Fora: .
a)
Cargos de provimento em Co"
missão: 4 (quatro) símbolo 2-C, de
Více-Rettores; 1 (um) símbolo 3-C,
de. Prefeito da Cidade Universitária;
10 (dez) símbolo 5-C, de dtrtaentes ,ele
Unida-de Universitária; 9 (nove) stm ,
bolo 6-C de' diligentes de Orgâo Suplementar;
b) Funções gratificadas: 5 (ctneo)
símbolo 2-F, de Secretário do getor
e de Chefe da Secretarba Geral 603
cursos: 10 (dez) símbolo 3~F, de Sécretát-io de Unidade; 9 (nove) simbolo 4-F, de Secretário de órgão Suplementar.
~ 19. Os atuais 6 (seis) cargos.' de
Diretores de Unidades universitárias,
símbolo 5.C, serão extintos na medida em que se forem vagando nela extinção dos respectivos manqatos.
20 Os atuais 6 (seis) carros de
Chefes de Secretaria de Unidades,
símbolo 2-F, serão também ex-intos,
na medida em que se fôr implãntando a reestruturação. da Unlveraídade.
Art. 5° .aste Decreto entrará e:n 1,'1gõr na dat q de sua publicação, l'e;rOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1968;
1~7Ç1 " da, Independência
e 80l? <ia

*

Repúblícá,

!i-.

COSTA, E',:SILvA

Tarso Dutra
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PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA
TÍTULO

I

Da Universidade e seus Fins

Art. 19 A Universidade Federal oe
Juiz de Fora é uma ínsbituícão de
ensino superícr. com ne-v-nahríade
jurfdíca e autonomia didática, admínistratíva, financeira e disciplinar.
§ IDA Uruverstdade t-m por fim o
ensino. a' pesquisa ea prestação de
, serviços, à comunidade, não só respon.,
dando aos reclamos da educação, mas
também desempenhando, como fator'
de desenvolvimento, a' função de formar estruturas, novas, vivificando,
aperfeicoando ou substituindo as inadequadas.
~
29 A Unlversldadeterá seu "campus" em Juiz,' de Fora, podendo cri-ar
novos, em outras Iocalldadea.
TÍTULO

II

Do Nôvo Sistema
CAPÍTULO

I

Di?Jisão- do .Ccaüiecimento
AI't. 29, Para fin.<: de enstn-i e pesquisa, o conhecimento divide-se em
fundamental, e aplicado.

Parágr-afo único --:- O aprendizado,
nos dois campos do conhecimento,
far'.se-á em cursos rttversíf-cs d-s por
meio de formação básica, graduada e
pós-graduada.
CAPÍTULO

II

Das Bstrtüuras

Seção 1
Conceitos

Art. 3<:' O Departamento - subuntdade trmve-s.tãne - é, para todos os
efeitos de organízacâo administrativa,
didática e ctentffica, a menor suod.vt;
são da estrutura universitária, resultante da união coerente de discíplfnas
afins, congregando professôres e pea,
quísadores, para- objetivos comuns de
ensino e pesquisa.
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Art. 49 A Unidade Univensitárta
órgão que promove e' coordena ensi-

no e pesquisa numa Ou mais -áreas co
conhecimento - compõe-se de Depar.,
tamentos, observado o princípio que
veda a duplicidade de meios para rms
idênticos ou equivalentes.

Parágrafo unico. As trnídaües com,
ponentes do campo do conhecimento
fundamental, denominam-se InSW,l'7'"
tos e as que integram o campo do conhecimento aplicado são chamadas
Faculdades, abrangendo uma 56 fatmação cu e-m-unto de formações pro-

tíssionats ,

.

Art. 5° O Setor -

subdivisão cu

Universld.ade para fins didáticos e edministratívos - é a reunião coeren-

te de Departamentos que abranjam
um conjunto de - áreas de conhecimenta, compondo-se de uma ou mais
Unidades Universitárias.
Parágrafo único. A Universldade
atribuirá o máximo de efetividade ao
funcionamento dos. Setores, parauue;
em outra fase de 'sua reestrutração,
observadas as conveniências do ensí ,
no e da pesquisa. possam os Deuartamentos vi-ncular-se diretamente aos
Setores, extinguindo-se as Unidades
correspondentes, Dom as redefinições
julgadas indispensáveis.
SEÇÃO

EXECUTIVO

Art. 79. Ü campo do conhecimento
aplicado compor-se.á de três Setores
com as respectivas Faculdades:
a)
b)

*

Setor de saúde

Faculdade de Medicina
Faculdade de Odontologia
Faculdade de Farrnácia e Btoquímica
c) Setor de Estudos Sociais
v

Faculdade de Direito;
Faculdade de Economia;
Paculdad- de Educação.
~ 1,<1 Um Departamento de Educacão Física integrar a Faculdade de
Educação.
§ .2.9. As disciplinas especificas do
CUl'W de Jc-malísmo da atual Paculdadede Pillosofía e Letras agruparse-áo em um Departamento, 'no Setor
de Estudos Sociais, anexo à Faculdade de Dn-eíto.
á

Art. 8° Nas Paculdades ou nos InsC01S0
ministrarse-âo os cursos de Pós-Graduação, I!is_
pecíalizacáo, Aperfeíçoamento, Extensão e outros, que serão regulamentados no Estatuto ou nos Regimentos.

ttiutos, conforme o

.rr

SElçÃO

Das Unidades Universitárias e dos
setores

Art. 69 O campo do conhecimento
fundamental, em que haverá .tormaçâo geral, ciclo básico para raso dífercn;
tes carreiras e estudos altamente especializados nas diversas áreas do saber e compreenderá, apenas, o Setor
de Estudos IFtmdamentais (art. 29,
inciso II, do Dec. Lei nv 53--'66).
1(l Inicialmente, 'O Setor de E,"):"
tudcs Pundamentaís compor-se-á dos
seguintes Institutos:
a)
Instituto -de Ciências Exatas:
b) Instituto de Ciências Bíolóaicas
e de Geociêncía:
c) Instituto de Ciências Humanas
e de Letras.
§ 29 O Departamento de FilosQ-fla
e o Departamento de Ciências das Re-.
Iíglões comporão, com outros, o, Instituto de Ciências-Humanas e de ,;_~_.
tras.
.

Setor de Tecnologia

Faculdade de Engenharia

!II

Dos órgãos Supl'ementares
Art. ~,o 0-". órgãos
suplementares,
para cuja crraçao ou extinção é competente o Conselho Universitário, serão específícados no Estatuto da Universidade, nêles íncluírido-se:
a) o Hospital-Escola:
b) o Centro de Documentação e Di-

fusão Cultural:

'c)o Centro' de Tele-Comunicações;
d). o -Centro Recreativo e Asslstencial;
e) o Centro Olímpico:
!J o Centro de Processamento de
Dados;

,

g)

o Centre Pedagógico;

h)

o Centro de Pesquisas Sociats .

Parágrafo ÚIÜCO. O Gínásío João
XXIII" da aruar r'acutaede üe znosofia e Letras, íritegrará.to Centro ;:"c'-

dagogíco que. abrangerá,' . coordenado

ATOS DO PODER EXECUTIVO

com :;J., Faculdade de Educação, tôdas
as atividades de Educação de nivel
'pré-prímárlo, prímário . e médio, bem
como as de pesquisas próprias.
SEÇÃO

IV

Dos órgãos Superiores da
A.dministração
Art. 10. São ()l'gãos Superiores
Admírustraçáo da Universidade:

da

a Assembléia Universitária;
o Conselho Universttário;
c) o Conselho de Bnsíno, Pesquisa
a)

b)

€

Extensão

~C'EPE);

dJ

a Reitoria.
§ 15' A Assembléia Umíversttáría,
presidida pele Heitor, é o órgão que
se destina a tomar conhecimento
das principais atividades e ocorrências notáveis da vida universitária,
§ 2." O Conselho Universitário, _presidido pelo Reitor" é o órgão . supremo de deríberaçâo coletiva da Universidade.
§ 3.0, O Conselho de Ensino, Pesquisa ., Extensâo (CEPE) _é .órgão
delíberatívo. destinado a supervísíonar e coordenar tôdas as atividades
de ensino e pesquisa na Universidade, e suas decisões somente admitirão recurso para o Conselho Uni versttárão, por argüição de ílegalídade
ou de ínfrmgêncía de norma estatutária ou regímental .
§ 4.° A Reitoria, dirigida pelo Rertor, é órgao executivo' Central, . que
coordena, fiscaliza e superlntende tôdas as atividades uníversltárías, dis-pondo, para êsse fim, de órgãos auxtliares de administração.
§ 5,ç' Os. órgãos Superiores, referidos neste artigo, terão composição,
pod~res,
atribuições e organização
definldos no Estatuto da Universidade.
TÍTULO rrr

Dus D1Sposições Gerais e
Transitórias

Art. 11, Qualquer
departamento,
se o exigir o seu cesenvolvímento
e abrangência, 'poderá; desmembrarse convenientemente ou transrorrnar-.
.se em: Unidade _umversitãna (artigo
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4.° e parágrafos do. Decreto-lei número 252-67), mediante indicação do

Conselho de Ensino, Pesquisa e E'xtensão (CEPE) e resolução .do Xionserno Universitário,
Art. 12. O Exame Vestibular ou
Concurso de .Habnítaçao poderá ser
único pata o ingresso na Universidade (Setor de Estudos Fundamentais), conforme disciplinado no Estatuto e no Regimento Geral.
Arb , 13. será instituído um Serviço de Oríentaçâo e Seleção e poderá sei" criada uma Secretaria Gemi dos Cursos.
Art. 14. Para a 'execução dêste
Plano serão redístrfbuidos, mediante
resolução 0.0. Conselho Universitário,
as díacípünas e os atuais ocupantes
dos cargos de magistério pelas diferentes Unidades que passam ,a
constituir a. Universidade, importando essa .mecída na transferência dos
recursos materiais corre-spondentes,
§ ,1.0 O Conselho Universitário podera criar discíplínas ou modificar a
sua dístrtbuiçâo e denominação, sempre que o julgar da conveniência do
ensino e da pesquisa.
§ 2.\1 Os
cursos ministrados vna
atual Faculdade- de Fllosofia e Letras serão distribuídos pelos Institutos e Paouíbades, resultantes da Reestruturação, observado o que dispõem
Os artigos :':,0 ~··4.9 dêste Plano.
Art. 1E'. Os dirigentes de Setor e
de Unidade Universitária, mediante
indicação dos respectdcos colegiados,
Lf os de órgàc suplementar, serão nomeados pelo Reitor, na forma do E ptatuto.

§ 1.0 O setor será dirigido por um
vtcc-nertor.
§ 2,0 O Reitor nomeado na forma
da lei e do Estatuto, será substituido, 'em suas faltas e ímpedímentos,
P01' um dos Vice-Reitores, a sua escolha.
§ 3.Q Até que seja aprovado o Estatuto, os dirigentes de setor" Unidade' Um versitárta ,e órgão Suplementar, resultantes dêste Plano, serâc
designados, livremente,
pelo
Reitor.
.
§ 4.
Como órgão de': coordenação
e delíberaçãc do Setor" haverá um
Conselho Setorial, presidido pelo respectivc Vice-Reitor.
Q
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Art.

16.

A organização e o íun-

cíonamento

da

disciplinados

Universidade serão

pelos

seguintes

do-

cumentos.. aprovado na forma do artigo '.7.0 e parágrafos do Decreto-lei
n." 53-66:
a)

Estatuto, que. disciplinará a no-

va. sist-ematização das' estruturas;
b) Regimento Geral, regulará tôdas

as

atividades

Universitárias

comuns;
c) Regimento da unidade Universitária, QU~ complementará o Regimente Geral quanto aos aspectos es-.
pecificos de cada Instituto ou Facul-

Parágrafo

único. A

Unlverstdade

manterá, como órgãos anexos, o Colégio 'I'écni-o Universitárío e o Co..
legio Uni vcrsítárjo.

Art. 20. Em prazo não superior R
d-ez fIO) p nã-o .nfertor a cinco (5)
anos, a contar da aprovação dêste
Piano, a Urríversidade Federal (1" Juiz
de Fora, P1C-ID(\V0:'8
llIT!U avaltacão
ecmplet-, da reforma
ora iniciada,
vtsandc ~. .raser reatustamentos que se
evidenciem necessários bem coma a.
alcançar, a fesa de maior integração
a que- se refere o parágrafo único do>
art. õv - Tarso Dutra, Ministro da
Educaçã-o e Cultura .

•dade .

S 1.0 A composição e as atribuições
de órgãos não previstos neste Plano,

sê-le-ão no

Estatuto, no Regimento

Geral ou no Regimento da Unidade,

conforme o caso.

§ 25' As alterações posteriores,
do
Regimento Geral e dos Regimentos
das Unidades Universitárias, serão
feitas com 8.. udíência do Cons-elho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE),
aprovação. ele' Conselho Universitário
e comumcaçâc obi'igatórHt· ào Conselho Fed-eral de Educação,

Art. 17. O Conselho Universitário
instituíra urna, ou mais Comissões para. implantar e dar prosseguimento à
reforma Universitária consubsbancíada neste P l8.J10, devendo haver, junto
ao CEPE, em órgão permanente, de
planejamento, para a constante ade-quação na 'trníversldade e seus "ms
(§ 1(l do art. 19),
. Parágrafo único. Os 'novos órgãos
de ensino, de pesquisa e de administração, bem como os resultantes dos
desdobramentos ou modificações de
Unidades atualmente existentes, serão implantados gradativamente, em
função dos recursos e conveniências
da Universidade, mediante resoluções
do Conselho Universitário.
Art. 18. A Oídàde Universitária ln-

dispensável à implantação do nôvo
sistema, terá l1m; Prefeito, de livre
nomeação

co

Reítbr-.

Art. 19. Além dos 'órgãos referidos

neste Plano, a Universidade p-oderá
instituir ot-tros, segundo suas necessidades ou conveciênctas, desde que
respeitado o principio que veda a
duplicação de meios para fins -ídêntteos ou equivalentes.

DECRETO N9 62.884
JUNHO DE· 1968

DE

21

DZ

Altera as artigos 10 e 11 dó Decreto
nl) 60.304, de 6 de março de 1967,
que regulamenta o Capitulo ll I ,lo
Título 'IV do Decreto-lei número
32, de 18 de novembro -ie 1966 Código Brasileiro do 'Ar (Da. Zona
de Proteção, aos Aeródromo ').)
'O Pr-e,g:jdente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83,rnciso TI, da Constituição,
decreta:

Art, 19 O art. 10 do Decreto nc
60.304, de 6 ele marco -Je 196'7 passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 10. Qualquer ap-oveitamento
das propriedades dentro da Zona de
Protecâo, cue ultrapasse a gabarito
do Plano Básico na Zona de' Proteção, deverá ser snbmettdo à anrecâacão da Direto...ta de B..)t.~.<:; Aéreas
que poderá 'autorizar ou não ~ sua
execução.
§ 19, São dtsoensadas de requerimento ou consulta ao Orgãc mencionado neste at-tí ro. as -onstrucôes,
instalações 011 culturas agrtcolas que
venham a ultrapassar o' gabarito do
Plano Básico na 'zona r1(:, p-c-ecâo
dos Aeródromos, desde que observem
as demais disposições dêste Decreto e:

1 ..:..- se localizadas D2' Area Hovizontal Externa;' elevem-se, no máxl-

ATOS
mo, até
fície do
qualquer
lação à

30 metros acima da superterreno em que se situem,
que seja o desnível em repista de pouso; ou

2 - se 'localizadas na Area Horrzontal Interna mas fora do pernnetro delimitado' pelas Areas de Apro-.
xímaçâo e de Transição, elevem-se,
no máximo, até 6 metros acima da
superfície do terreno em que, se sí.,
tuem, qualquer que seja o desnível
em relação à pista de pouso.
§ 29. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às Instalações ou
construções de tôrres irradiantes, rêdes de Alta Tensão e' Cabos Aéreos.
§ 39. A existência de acidentes na-turais ou construções dentro da Zona, de Proteção, por ocasião da aprovação dêste Regulamento, c que ul-trapassam o gabarito, não sera motivo para obrigatoriedade da auto-ização de novas construções .que venham a ultrapassar o gabarito".
Art. 2°. O art. 11 do Decreto número 60.304, de 6 de marco de 1967,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 11. O Plane Básico da Zona
<:l.e Proteção para os Aeródromos, cujo
comprimento da pista seja superior
a 2.aOOm, é o constante do Anexo I
dêste Regulamento.

, Parágrafo único. Para os aeródromos cujo comprimento da pista, seja
igualou inferior a 2.0aOm o Plano
'Básico terá o mesmo 'formato previsto no Anexo 1, tende as suas di-'
mensóes horizontais previstas para a
Area de Cota Nula, Arsa Horizontal
Interna e Area Horizontal Externa,
multiplicadas por um coefícíente redutor q a ser calculado pela seguinte fórmula:
p

q _. - - - sendo P
2000
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o comprimento

da pista"
Art. 39..ítste Decreto entrarát.em

Vigor' na data de sua publicação.
Art. 49, Revogam-se' as disposições
em contrário.
Brasília" 21 de [unhb d" 1963;
1470 da Independência
e B09 da
República.
A. COST~', E:-'SlLVA
Máf.cio,,'deSouza' e' Mello

DECRETO

N9 62.885 DE
JUNHO' DE 1968

21

UE

Declara de utilidade -púbíicit, para
desapropriação, imóvel ~i;;uado a
Ataméâa Afonso $ch,imidt n 9 166,
na cidade de São. Paulo, Estado de
São PauZq.
O Presidente da República.. usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 83, item II, da Constituição, deereta:
Art. 19. E' declarado de utilidade
pública, para fins 'de desapropríaçâo,
de acordo com o art. 6Q, combinado
com o art. 59, alínea "a" do Decreto-lei -nv 3.365, de 21 de junho de
1941, o imóvel (prédio e te-reno.r , 5i:tuado à Alamêda Afonso Schímídt.
nv 166, bairro de Santana, na cidade'
de, São Paulo, Estado. de São Paulo,
com área de 285,88m2 (duzentos e
oitenta e cinco metros quadrados e
oitenta e oito decímetros quadrados),
de propriedade de. waldir ~vreil:a de
Figueiredo, ou seus herdeíros ou sucessores, tudo de aoôrdo com Q_ que,
consta do Processo protocruadç no
Ministério da Aeronáutica sob o' número 40-01-1317.68, no qual se encontram as, plantas e laudo de avalíaçâo,
.
Art. 29. O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Minis-'
térío da Aeronáutica.
Art. 3Q • · Fica o Mínistérío da Aeronáutica autorizado. a promover a
efetivação da presente desaproprta-.
çâo, na forma do disposto no artigo 10 do Decreto-lei nv 3.:>65, de 21
de junho de 1941, correndo as ~es
pesas à conta dos recursos 'provenientes do convênio firmado Dom a
Caixa Econômica Federal do Estado
de São Paulo _ Plano Hahitacíonal.
'
'
Art ' 49. Na' forma e uara efeitos
do art. 15 do Decreto-lei nc 3.365,
de 21 de' junho de 1941, -aiteradopete
Lei ,n9 2 . 786, de 21 de maio de .1956,
a . presente 'desapropriação - é declarada de urgência, para efeito de -ímediata imissão de posse.
Art. 59, O 'presente Decreto', entrará em vigor na data de. sua publicação, revogadas as disposições em, contrártõ.
Braaílta, 21 de.. .junho de 19.Q8:
147~,da
Iridependêncía.. ,0 809 ,da.
República ..

A'. COSTA)::- SILVA
Márcio -de' Souza, -e. Melld

ATOq
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DECRETO Nv 62.1')86 -----'
JUNHO DE 1868

D,E
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21

DE

Decõarà de uiuuuuie púb-lica a "Assistência
SOctal sanu:
com sede no Munktpllj
Estado de São' Pauio

Antônio",
de , Gaita,

a Presidente, 0.8 República, usando da atribuição' que lhe confere o
art. 83, item Il, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M -. J. 20.994, de 1965, decreta:
Artigo único. E' declarada de utiIidade públ'ca, nos termos do art. 19
da Lei 91, -de 28 de agôsto de 1935

combinado CO.In o arf.. 1'.1 do 'Regulamento aprovado pp, lo Decreto número 50.517, cl~ 2 -'de maio de 1961.
a "Assistência" Social Santo Antônio",
com sede no Mumcípto de Cotía, 'Estado de São Paulo.

Brasília, 21 de tunhc de 19oà8;
1479 da Independência e 80 9 da
República.
A. COSTA E. SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva

DECRETO N9 62.887
JUNHO

DE ~1 DZ

DE ·1968

Dispõe sóbre a duração dos mandatos dos. membros tempororun do
Conselho Administrativo do PEBE.

O, Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere.' o ar':"
tigo83, item II, da Constítuíção,
Considerando a -onveniênoía de
unificar a data do término dos 'mau- '
datos dos membros do Conselho Administrativo do Programa Especial de
Bôlsas de Estudo, do Mímstérío de
Trabalho e Previdência Social;
Considerando que a prorrogação
por alguns meses de. determínadcs
mandatos possibilitará a símultaneldade desejada, evitando-se substítnl...
çôes em datas desencontradas, teereta:
Art. 19 Os mandatos dos atuais
membros efetivos e suplentes elo Con.,
selho Administrativo do Programa
Especial de Bôlsas de Estudo enumerados nas letras "b" e "c" do artigo
5Q do Decreto no 60.186, de 8 de fevereiro de 1967, se extinguirão a 10
de março de 1969.

Art. 2°. sste- Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo.. revogadas as disposições em contrário.
Brasílía.. 21 de junho do 1968;
1479 da Independência
e 809 da
República,
A.

COSTA E SILVA

Celso Barroso Leite

DECRETO N'? 62.888
JUNHO

DE 21 DE

DE 1988

Dispõe sôbre a contagem ae tempo
no pósto, para efeito da exigência
prevista no Regulamento da' Lei de
Promoções· dos Oficiais da
Ativa
da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da. atribuiçã-o que lhe confere o art..
83, item rr. da Constituição, decreta:
Art. 19 Para os Oficiais Aviadores,
pertencentes à extinta. Categoria de
Engenheiros, que 'não optaram . pelo
ingresso no Q"uadro de Engenheiros,
a vcontagem de tempo" no pôs to, para
efeito da exigência contida em íncísos do artigo 22 do Decreto nv 59:.203,
de 12 de setembro de 1966, será :Xúclada a partir de 28 de março de
19(;8.
Art. 2() :ÉSte decreto entrará em. vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho -de 1963;
1479 da
Independência
e 809 'da
República.
A, COSTA E SILVA

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 62.889
JUNHO DE

D:S 21 DE

1968

Declara
de utilidade pública, 1;a?'a
fins de desapropriaçiio pelo Departamento Nacional. de Obras Contra
as Sêcas, a' crec de terreno nec€Ssória â construção do Açúde PúbliCo Pau doS Ferros, no
Municipio
do mesmo' nome,
Bstsuio do Rio
Grande do Norte,

o

Presidente da. República, usando

da atribuição que lhe, confere o ar-

tigo 83, ítem.f.r, da Constituição e nos
têrmos do necretc-ter nc 3.365, de ~1

ATOS

DO

PODER

de junho de' 1941, modmcano pela Lei
nv 2.786, de .21, de-maio de 1956, decreta:
Art. Iv Fica declarada de utíhdade
púbnca, para fins de desaproprfaçao
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de terreno
com 22.220.ÜQQ mz (vinte r:- dois milhões e duzentos e vinte mil metros
quadrados), representada na. planta
que com este baixa, devidamente rubricada pelo Secretátío-Geral do Mímstérto do Interior, necessária à implantação do projeto do Acúde -Púbhcc Pau dos Ferros, no Munícípíc do
mesmo nome, Estado do Rio Grande
do Norte, cujo projeto toí aprovada
pela Portaria nv -2-DPEP-35, emanada da, referida autarquia.
Art. 29' A desapropriação a que se
retere o presente Decreto é considerada de urgência para efeito do artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de' junho de 1941.
Art. 39 Este Decreto entrará em'
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárío.
Brasília, 21 'de junho de 1968:
147\' da Independência e B09 da
República,
A. COSTA E SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO N9 62. B!:lO
JUNH.O DE

Autoriza o Serviço

DE 24 DE

:;,968

tJ.r)

Patrimônio

da

União a aceitar ,.:l doação do terre-:
no que menciona, siuuuio na cíâruic
de Cuiabá, Estado] de Mato Grosso.

o Presidente da -cepúblíca usanco
da atribuição que ih.: -onfere o artigo 83, item lI, da,' 'cnstdtuíçâo e de
acôrdo com os artigos 'I .165 e 1.180
do Código Civil, decreta.
Art. jc Fica o Serviço do Patrimônio da União autortzaoo a aceitar,
medíanta retifícaçâo e ratificação da
respectiva escritura, ,), doação que, de
acôrdo com a Lei Munícípul nv 848,
de 30 de novembro de 1965 o M1micípio de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso, fêz à União Federal dos 'o-os
de terrenos na. 11 e 12, da Quadra
11, .com a área total de 1. DD5,38m2
(mil e cinco metros e trinta e oito
decímetros quadrados), situados na
rua L, do Bairro Bandeirantes, na-
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quela cidade, de acôrdo com' os ,de-

mentes constantes _.Io processo, pretocolízado no "Mmístérío da . Fazenda,

sob o número :142.947. ce 1967.
Art. 29 Destina-se iJ terreno-a que
se refere o artigo -anterfcr à construção d.;t residência do Comandante do
169 B.C. do Exército Brasileiro.
art . 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua .publlcaçâo,
revogadas as dísposícões em contrário.
1900,
Brasília 24 de
junho de
1479 da Independência e 80Q da
República.
A 'qOSTA E SILVA
Aurélio de .tmra Tavares
Antônio Delfim Netto

DECRETO NQ 62.891 "'JUNHO DE

DE

24

DE'

1968

uecuira de utilidade _pública a FASE

_ Fcderaçao de oroaoe pam Assistência, Social e Educacional, com
sede no Estado da Guanabara.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere () artdgo 83, item lI, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo
M.J. ,14.968, de' 1968, ~ecretar
Artigo único. E: declarada de utilidade publica, nos termos do art. 19
da Lei 9]) de 28 de agôsto de 1935,
ccmbínadc com. o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo 'Decreto ' ....
nc 50.517, de 2 de maio de 1961, a
FASE - Federação de órgãos para
Assistência
Social e
Bducacíonal,
com sede no Estado da Guanabara.
Brasília, 24 de
junho de
1968;
147Ç1 da Independência e 809 da
Bepúbtícei ,
da

A.

COSTA E SILVA

-Luis Antonio da Gama e Silva

DE;CRETO N9 62.892 JuNHo DE 1~68

DE

Cria Missão dipZomatico. na

24 os
Guiand.

O Presidente da República, usanco

da 'atribuição que lhe confere o artrgo
TI, da Constituição, e- nos
têrmos do parágrafo único. do artigo
21 da Lei no 3.917, de 14 de julho de
1961; decreta:
83, item
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Art. 1ç Fica criada

(1..

Missão diplo-

mática na Guiana, com categoria de
Embaixada, e sede na cidade de
Georgetown .
Art. 29 este Decreto entrará em
vigor na data de

SUa

publicaçã-o;

Brasília, 24 de junho de 19ú8;
1479 da Independência e 809 na
República.
A .. COSTA E.

ta do Processo CFE-904-66, do Ministério da Educaçáo.e Cultura, decreta:
Art. 1tl Fica autorizado o tuncronamcnto cio Curso de Ciências Contá;
beís da P'acurdade de Economia do
Vale do Rio dos Sinos.
Art. 2'·' Este Decreto entrara em VIgor na data de sua publícaçáo ,
Brasilia, 25 de junho de 1968;
da .rndependencta e 80\' da
República.
147 v

SILVA

José de Magalhâ,~s Pintd

A. COSTA E SILVA
Torso Dutra

DECRETO N° 62.893 -

DE

24

DE

JUNHO DE 19,68

Concede reconhecimento à Faculdade
de Ciências Econômicas de Alegrete

RGS.

DECRETO

o Presidente da República, usando
da átríbuiçâo que lhe contere o hem
II _do artigo 8~ da c.oneutuíçâo, de
acordo com o artigo 14 da Lei número
4.024, doe- 20 de dezembro de 1961, e

te-ndo em, vista o que consta, do ProC€.'iSO nc '42.887-67, do Mímster!o da
Educação e Cultura, decreta:
Art .. 1'" E' conceàiao, reconhecimento à Faculdade de Ci'ênci'asEconômícas de Alegrete, ccctacs na mesma cidade do Rio Grande do cul ,h
mantida pela Fundação Educacional
de Alegrete •
Art. 2v ' Este Decreto CI:iITa 'em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de junho de 1958:
147 9 da, Indopendêncía ' e 809 da
Repúblíca ,
A. COSTA

roreo

DECRETO N9 62.895 ainda não foi
publicado no Diário O ticuü,

E SI'LVA

Dutra

"._-DECRETO Ntl', 62'.894
JUNHO

DE" 25 'DE

DE .1968

Autoriza o funcionamento
do Curso
de Ciénciae C07ftà/;Jeis -da; ,Faculrj,ade
de Economiado.,Va:l~ J:~o Rio das' Sinos, Rio Grande do Sul.

o P r es ide
d'áRepú:blica .isando
.da atríbuíçáol1tf'.
que ,Hle GOntei'e":'o)tém
Ir', ""do ,artigo,-:'83 ',d~'C0n:Stittiiçáo;" de

ri'ó

.acôr~o :~O~":t? ,dis~ost9_'
a"rti~o,:_.::l~
d.o -Decréto- l~l:
'42:~/' qe;,' n :de'::tháio

"li:

de 1938, e-tencoemvlsta '.ó'.que êôns-.

N(!

62,896

JUNHO DE

DE

25

DE

1968

Regulamenta o artigo 19 da Lei nu:....
mero 4.089, de 13 de julho de 1962,
e dá caurae providências.

o Presidente da Repúbüca, no uso
das atrfbuíçôes que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constttuiçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
19 da Leí no 4.089, de 13 de julho de
1962, decreta:
Art. IV A utítízaçao por terceiros
de serviços pUbHc,OS de írrtgaçào executados pelo Departamento . Nacional
de Obras de Saneamento, (DNOS), à
conta de recursos da Autarquía, ficara
sujeita ao pagamento de um preço
fixado na forma do presente Decreto.
Art. âv o preço de que ta-ata o artigovprimeíro dêste .Decreto será cobrado-em runçao do volume de água
efetivamente .tornecído.u-cadabenettcíárto.. podendo no inicio do' tuncícnamente do sístemaie-até. que. o .~)}.TOS
esteja tecnícamente-equípaco, .ser -caí-.
culado com base na area. irrigada,
tipo de cultura a Ser' desenvolvida,
classificação. do SOlO e demais fat.ôres
condicionantes. '
",Art. 3'.l>O preço do volume· cta·..água.
assim como', os crtterãosdc sua, fixaçào"'serào, .estabelecidos;; anualmente,
através', de; 'Portaria. • do .Mtnístro.rdo
lrt,terior"tnediante' proposta', dn-Díretor':'Geral: do .'DNO~,;, .àcompannada
dos' necessários estudos' téerrico-tínáncétróe.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art."4° Aos benerícíártos do sistema de irrigação' incumbe:
1 -c-vínscrever-ee, previamente, para
fins de obtenção do benencío pleiteado, fornecendo, de rogo, os elementos
informativos julgados necesaàríos;
11 - pagar o preço estabelecido;
III - adotar medidas e praticas recomendadas pele DJ:.,TOS, para :) melhor aproveitamento das águas, e rcn.,
cíonamento do sistema;
IV - 'permitir a tfscaiízação do uso
da-água, a ser feita pelo DNOS, bem
como prestar as informações que lhes
forem solicitadas;
V - , proporcionar as facilidades
índíspensáveís a con.servação,. rnelho-,
rta- e amplíaçào do sistema da írrtgaçao .
Art. S" O Ministro do .rnsenor po'derá baixar as normas complementa-res que ferem julgadas necessárias ao
cumprimento dêste Decreto.
Art. 6'" O. presente ,Uecreto entrara
em vigor na data de sua punlícaçáo,
ficando revogadas as disposições em
contrário.
Braatlía, 25 de, junho de 1968,
147Q da . 'Jndependêncía e aüv da
República.
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jetos que 'forem analisados' e. aprovados' põr.i.órgâoe federais,de .Investimento ou planejamento;
II - aos. equipamentos,' máquinas,
.aparelhos ou.vínstrumentosv partes e
peças acessórios' ferramentas e utenSiliOS,', destmacosvã construção, execuçao, ampliação, expíoraçàn. e conservaçac de serviços públícos.vopera-.
dos pelo Poder Público, emprêsas pú..
blicas, sociedades .de economia' mistae emprêsas coneesstonàrtas ou permíssíonárías;
In ...:.... aos' bens destãnadoa. a complementar a fabricação de equtpamentes, veíouíos, embarcações e Se:-'melhantea, quando 'a: importação' rõr
processada por fabricantes com: pia,
no . de industrialização. e: programa. ce
'nacionalização. aprovados 'pelos orgaos
federaísvcompetentes, . desde' que por
"esses . expressameateYecomeridedàs;'
,IV. '-.às 'máquinas,' aparelhos',' PGr:"
tes, peças complementares.' é, seme,
lhantes, destinados à .. fabricação de
equípamentos no 'pais por empresas
que hajam 'vencido concorrência mternacíonat referente aprojsto de-deserívolvímentc. de 'atividades' básicas,
'observada a' 'Iegtsiação especrtíca.,'
Art:· '29 :,A concessão dos neúéncios
A. COSTA E SILVA
rtscaís- de 'que' trata, .êste -reguíamemo
Afonso ,A. Lima'
deverá: .ser .submetída, . .prêeíamsnte
ao Ministro' da Fazenda,· tendo, un
vista as .conveníenctas de ordem, cr....
DECRETO· NQ 62:897
DE ,25 DE
çamentárta.. '
JUNHO 'DE 1968
.Art,.3 Q Na concessao:e que se rcfere,
oiI1ciso I -do artigo' .19':: o ConseReçuuimenta: o ,a,rtigo '14 do. Decreto- lho ,de
Polttíca Aduaneira ..consíderalei nÇl 37, de 18 de novembro de
rà as peculiaridades ',regtonaís e- (ljj;::..
1966, e dâ outras 'providências.
servera -os critérios de prioridade .sctortai- rebomendados'porórgáo·fedE'í'al
O Presidente da .Repúblíca, no uso
ode ínvestlmentc ,()u,' -planejamento
da, atrtbuíçào que lhe confere o ar .
econômico, subordinando os 'casos "estiso:. ·83 .v.item 11, -da .Constítuíçâo . -e
pecífícos' à-o poütdca 'económíca ecnnttendo, ém . vista -o disposto no artigo
da .nas' diretrizes:?O Govêrno .
.
1;1"do·'Deê,r~t~lei)~.'?~7, de 18 de .no;Art.
4<;
:A,
aplícaçao
.do'
disposto
no
vembro de 1966, decreta:
Inciso II do as tjgo 19: estará sujeita
Art. 15' O Conselho de Política :àS .condícôea :limitativ;ls ,~egu~n~es:"
Aduaneira poderá conceder ísençao
a) 'que a, atividade beneficiaria' se
OU redução .do -ímpôsto-de importação,
enquadre na .ruerlca de' transporte.
ob9?rvadas as normas estabelecidas
neste Decreto e' o disposto no -Decreto ferroviário; rodoviário e subterrâneo,
de.tportos, 'de aeroportos; de' aidrâutiQ 61. 574, . de ':20 de. outubro "de 1967:
nca, de .produção transmissão ,e dis1 - aos bens de capítat destinados
tribuição',
de enérgta . eiétríca, . 'ou-t de
.írriplantaçâo ampliação
-reapare.,
'telecomunicações;
Ihamento de empreendimentos de
fundamental' ínterêsse '. para o. desenb) que os 'bens. -estejamrcompreenvolvímento .éconemrcooovpaís, .exclu- -didos em. projeto ou programa. ap+~
vado..pelo.. órgão rederaí a: que: e_st;~v.<;r
-slvamente quando indicados .emiproI,

-à

.é
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técnica e normatdvamerrte -subordinada. a "atívídade .correspondente.

°

Parágrafo umco.
disposto. neste
artigo nâo se aplica:
1 - Aos bens transferidos, a, q;mI_
Parágrafo único. -Os bens ' ôesünedos a outros serviços púnncos -nao pre- . quer' titulo, a pessoas ou entidades
que
gozem de igual tratamento üs. al
vistos no íncíso Tl, citado, serão examediante prévia decisão, da autor1Qad~
minados -peío Conselho de' Polltica
altandegàrta que tiver procedido ao
Aduaneira, UUV1ClP"
"no. partículer, 'o
desembaraço, obedecidos os critérios e
órgac "a que estiverem .aubordínacos
.normaa dêste .Regulamento;
-técntca 'e normattvamente ,
11 , ---:-' Ap6s' o' decurso do' prazo de
Ai-t:, 59' -l'bd~tá--~'~'~- Igualmente con- '5 . (cinco> arras, contados' do' deseur'cedida ise l1çãoou "reouçao..do imPÚS.7
baraço com o : estímulo 'fiscal,'
to' aos bens ,que;:" importados ,por, couArt. 10. o. Departamento de, Rentratantes de obras ou servícos.vsé d,~·5':'"
tmem,c.. comprovadamente; ao . U};Q "ax-. das Ad}laneiras. providenciara a etua;
-cíusívo- na-execuçac uas obras, ou. ser... Iízacáo dos regtstros concernentes. av8
-valôresodas isenções ou reduções. co
'viços .comratadce com as.. enndeurs
'compreendidas, no .íncísn 1:1; do_ai'_~ .ímposto conceotoas. a cada, benencra-,
ri()~.é .dé "outrós dedos .refatívcs á. írc-,
tigo 19.;
portaçãc respectiva,
_pâ~~grafo_ .úntco. A concessão .fIca
Art .. 11. Ov díapoato nos artrgoaBv
,_~iJ.diçionada à' .apreseritacão ,ad"'L.. vne 4'" ,aplic.a-se, também" aos oens que
seiho' de Poütdea.. Aduaneira ou' 'â" ,6~ .tenham
stdo desembaraçados sob t{":t:"~
gão póf êlê' "ift'dicádó;"de cctI1trarõ-riiimo de reaponsanntdade com. runna.,
. pêéifit'd'" com." a.' entfdàde .tencüctane
menta no artigo 42 da Lei nv 3, ::::44
da ísençao.
de 14 de agosto 'de 195'1.
'
Art'.:.'6~ :013' êenéfrcíos" previstos nesArt.
12..
Caberá.
a~
éonselho
de
tI': Regulamento" serãc'<declarados em
Pclítíca Aduaneira decidir score os
rt:esólu,çao do Ccnselhc. de " polr~lcá
casos omissos e. baixar, normas 00mAãuaneíra, .nos. termos uo artigo ,-~'I, oa
plementares 'à 'execução' dêste RegularLé~"i}~ 3:244;,. d.~ 14 de"agt$to·dé"1957.
menta. '
§ 19 .':\.' R,esOlUção, pe>p.erá"terc,G.l-ráArt. '13. nstc Decreto entrará em
ter geral em, ,relação,'à setores, fi.tlVi~
vigor na data de' sua 'públicaçáO, redades ou orojetcs; : bem c~mo; .oréver
a pa),'tlcipaçãu' <ie "outros órgãos 'com- vogadas as dísposíçôes emcomraoo.
Brasüía, 25 de junho de 1968;
petentes ,aa. ~dn.1:~niStração :F'eueraU
no processo da aplicação, .do~ nenefí- 147<,' da. Independência ,e 80 Q da
cios.
'
. .
Repúblíea..
..} ,.'29 Na 'Resolução referida .nó §, :1"',
A. COSTA E SILVA
o Conselho, de. Pohtíca, .Aduaneíra po,Antonio Delfim .Netto
.derà estabelecer :'l3.-S .normaa necessa-

rias, a-sua apücação e índícarios €lementes de delimitação .ôo esuniuío."
Art~ 7Y O:, 'oonsemo "de eonuca
Aduaneira -pouera solicitar' colaaoração de outros' órgãos da 'Adminístraçao PUblica para o estudo daucn-veníencía 'da 'concessão .dos estímulos
previstos no, artigo 'Iv,
Art. 8° E" mspensada va audíêneía
do .Conselho de -Pontíca Aduaneira na
concessào de Isenções outorgadas .por
leis especificas, salvo díspostçac, Illiplicita. ou explíetta, em. contrario ..
Art.gg A tran.sterencia' da, propríedadé ou uso; a qualquer . taturo, -dos
bens objeto das isenções ou reduções
de que tratam os' artigos 19 e4I.J, Qnríga .ao prévio recofhímento dos' trtou.tos e" outros encargos .díspensadoa.

a

DECRETO NQ 62.898 JUNHO DE 1968

DE

25

DE

R,egulamenta o artigo 15, incisos 1 e
11; do Decreto-lei n9 37, de 18 de
novembro de 1966, e da outras providências ..

o Presidente da Repúblíça, no li,5O
da atrtbuíçâc que lhe confere o artigo
83, item U, da Conatítuíçao, e tendo
.em vista o disposto no. artigo 15. do
Decreto-Ieí n"'37, de 21 de novcmoro
de 1966, decreta:
Art. '1"',A isenção do ímpôsto de unportaçâo prevista, nos íncísos 1 e II
do .artigo 15 do Decreto-ter nv .~7, de
18, de, novembro de 19,66 é., -egu.amontada .nos ümítes .e condiçoes csj
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tabelecidos neste Decreto e beneficia
a Uníao, Estados, Distrito Federal e
Munícíptos e, bem assim, às Amarquias e demais entidades de direito
público interno.
Parágrafo único." As ísenções "cue
beneficiam as importações de bens
destinados a empresas púbuces.tsoctedanes de economia mista e empresas
concessionanas ou' permtssionà-ias,
são regidas pelas normas que regulamentam o artigo 14 do Decretc-ict
nv 37, de 18 de novembro de U166.
Art. 29 A ísençêo compreende a
ímportaçao de:
1<...... Equipamento, máquina, apare-.
lho ou instrumento, -sem similar nacional, segunôv cs . têrmos da leg1':-laçáo especrüca, uesunecos a curas de
construçao, amptíaçao, expíoraçao e
conservaçao de serviços' públicos operados direta ou indiretamente pelos
tãtulares do,' benencíc;
I l - ' Partes, peças, -acessórtos.: rer'ramentas A utenstltos que em, quanrfdaue normal acompanham os nena
de que: trata o inciso 1 ou. que, se .aestinem a reparo. ou manutenção' do
DECfl.E'I'Q

N9

62.899 -
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equipamento, máquina aparelho ou
instrumento de procedência_ estrangeira instalado no pais;
Art. 3 9 O beneficio da isenção poderá também ser aplicado à ímpor-.
fação de bens de consuma quando oi. reta e estritamente relacionados com
a atividade das benertcíarras e· desde
que necessárias a 'complementar a
oferta do similar nacional.
Art. 4v Aa enttoadea.õautreíto publico ficam obrigadas a dar preferência, nas suas compras, -aos 0'211S
de fabrtcação nacional, lias têrmos da
Iegtslaçao em vigor.
·Art.5~ 'Não 'será autcrízada.ca; importação, pelas .entídades mencionadas no artigo 19, de bens considerados não essenciais.
Art. 69 Este· Decreto entrará em
.vtgor -na .data de sua, publicação:, reyog(3.df\Sas dlsposiçõeE! em-contrarfo.
Brasnía, 25· .de .junho de ,1968;
147" da Independência e SOl,) da
República.
.
A. COSTA E SILVA
Antonib Deljim Nettó
DE

25

DE JUNHO DE

19{i8 .

Abre, ao Ministério do Lntericr.vem javor do Gabinete do Ministro, ceréãüo
suplementar íe '/vfJr$ 2.
000,00, . para retorço de dotação consignada
no vigente Orçamento.
úüü.

O Presidente da R~pL..b1i(.8.,· usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Oonstauüçâo e da autorização contida 'no artigo 11
da. r.etnv 5.37,3, de 6· de dezembro de 1967, decreta:
Art .. to. Fica aberto ac Mmlstérío- do Interior, em favor do Gabinete
do Ministro, o crédito suplementar de NCr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros novosj., para refôrço ue dotação orçamentária consignada no subanexo 5.09.00, a saber:

NCr$

5.09.01 -

Gabinete' do Ministro
111. 2 .1262 - Assessoria Ministerial
.3.0.0.0 - Despesas Correntes
3. 1. o.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas çarfáveís com o Pessoal Civil
2.000.000.00
Art. 2Q A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.09.01- Gabinete do Ministro
4.0.0.0 - Despesas' de Capital
114.1.1264 - Planos de Instaiaçôes de Serviços
5OU.DOO,OO
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial :
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NCT$

114.2.1267 - Programas de Coordenação e Planejamento
4.1.2.0 ---.: Serviços em Regime de Programação Especial

770.000,OQ

111: 1.1263 4.1.3.0 4.1.4.0 -

580.000,00
150;OOO,ClO

Equipamento do Gabinete
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
,_

:,

;

';.,

Art. 39 í:steDecreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de junho de '1968; 147Çl da Independência e 809 da República.
A. COSTA: E SILVA

Antonio Delfim 'Netto
Helio Beltrâo

Afonso A. Lima
DECRETO N9 62.900 -

DE 25 DE

JUNHO DE 1968

Abre, ao Ministério, aas ComunicaçiJes,
em favor do Departamento Nacional de Telecomunicações - DENTEL
o crédito' especial de NCr$ .....•...

394.088,19, para o fim ª'iLe especi-

fica.

o Presidente da. República, usando
da atribuição 'qlle lhe .conrereo erugo
83, item. rr da Constituição e "da (1.11torizaçâc contida no artigo 19 da Le-í
nc 5.386, de 21 de fevereiro de. 1968,
decreta:
ArL 19. Fica aberto ao Mímstério
das Comunicações, em favor do Departamento Nacional de 'I'elecomumca:
çôes - DENTEL, o crédito especial ôe
NCr$ 394.088,19 (trezentos .e noventa
e quatro mil oitenta e oito cruzeiros
novos e dezenove centavcsr; destinado \ atender, exclusivamente, despesas' de custeio coma instalação .e tuanutenção das Delegacias' Reg'onaís do
D,ENTEL no exercício de 1968.
§ 1l? Para fins de classificação do')
Orçamento.Programa, o crédito ora
aberto vincular-se-á à seguinte a trvíDECREI'O NÇ 62.901 -

dade constante da Lei nc 5.373, de 6
dto, dezembro de 1967:
5.04.02 - Departamento Nacional
de Telecomunicações.
213,2.0139 - Coordenação dos Ser.
viços de 'I'eíecomunícações.
§ 2l? Nos têrmos 'do artigo 29 do DeR
ereto .nc 62.102, .de !l.de janeiro de
.1968, o Ministro de Estado das Comnnícaçôes aprovará o Plano de Aplicação do crédito especial, de que trata
.êste Decreto, com- .índícaçâo, nomtm'me, dos 'elementos' de" despesa conespondentes..
Art. 29- A despesa decorrente da
execução do presente, Decreto será
atendida com os recursos previstos .no
artigo .29, o seu Parágrafo 'único da
Lei 'nc 5.386, de 21 de 'fevereíro de
1968.
Art. 3Ç nste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de. junho de 1968;
147'? da Independência 'e 809 da
República.
A. CoSTA E SILVA
Antonio Dél#m 'Netto
Hélio Bettrão
Carlos F .. de Símas
DE

25

DE JUNHO"DE

1968

Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, ,em·favor do Gabinete, do
Ministro (Órgãos. Regionais da Indústria ..edo uomerctcv, (l' crédito. suplementar de' 'NCr$ 59;138,00, para retôrçc de dotação consignada no
vigente Orçamento.

O Presidente J':1, Rcpúbltr-a. usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item H, âa .Jonstn.utcàc t da . autonaação contida no artigo 11
da, Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art~, 19 Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor do Gabinete do Mínístro (órgãos Regionais da Indústria. e' do Co-

~77
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mércíor.v o crédito suplementar de -NC:t:$ 59,.138,00 (cinqüenta e-nove-mn.

cento e trinta e oito cruzeiros novosj , para reíôrço de dotação orçamentária
consignada ao subanexo 5.08.00;0. saber:"
~
NCr$

Gabinete do Ministro (órgãos Regionàds da-Indústria e do Comércio)
114.2.1218 - Coordenação das Delegacias Regionais
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3. 1. O.O ....,.... Despesas de oustcrc
3.1.3. O . . ,. . Serviços de Terceiros
59.138,00
Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díscrimínados:
5,08.07 - Departamentoide Administração
i14.1.1228 - Recuperação e Adaptação do Edifício-Sede
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros.....
59.138,00
Art. 3'? ltste Decreto 'entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília. 25 de junho de 1968; 147'? -da Independência e 80~ da República.
5.08.02 -

A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Edmundo de Macedo Soares
Hélio Bettrtio

DECRETO N'? 62.902 -

DE 25 DE JUNHO DE 1968

Abre, ao Ministério da Educação e Cultura, em .taoor da Escola de Formacia e oacntoioçta de ALIenas, o créiiito euplemeniar de NCT$ 7.356,00
para retõrço de' dotaçâoconsignada no' vigente Orçamento.

O presidente tIa. cteuúblt -a, usando da atribuição que' lhe confere o artigo 83, item II, da Constdtuiçao oi:> da autorízaçáo contida no artigo .j L
da- Lei nc 5.373; 'de o d-e aezemnro-de 1967, decreta:
Art. 1q Fica aberto ao Mmrstério da Educação e Cultura, em rever
da Escola de Farmácia e Odontologia de Altenas, o crédito suplementar dê
NCr$ 7'.356,00 (sete mil, trezentos e cinqüenta e seís cruzeiros novos), para
reforço de dotação orçamentária consignada no subanexo 5.05.00, e. sacer:
NCr$

Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
Admíriístraçâo e manutenção do ensino
Despesas Oorren tes
Despesas de oustero
Serviços de Terceiros
7.356,00
Art. 2Q A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
~tendipa mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discrrmínados:
5.05.37 254.2.0874 -3. O.O.O 3.1.0.03.1.3. O --

5.05.37 - Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
254.2.0874 ....,.... Admínistraçâo e Manutenção do Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes'
3.1. o. O -- Despesas de Custeie
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

ca.oo --

Despesas vartãveís éom 'PéssôaLCivil

NCr$

.

7.356,00
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Art. 39': zste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
BrásÍliJa, 25 dê junho de 1968;',1479 da .Independéncía e 809 da República .

._.A.

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Tarso Dutra
HéLio' eeurão

DECRETO NQ '62.903 -

DE

25

DE

JUNHO DÉ 1968

Abre, ao Ministério das Minas e Energia, em favor 'do Gabinete do Ministro
do Departamento de Administração. o crédito suplementar de
Nt:r$ 273.800,00, para retõrçc de dotações cons~gnadas no' vigente Or-

e.

çamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item rr, da Cónstítuíçâo 'e da autorteacêo contida no artigo 11 da
Lei .n 95.373, de 6 de dezembro de -19'Ô7, decreta:

Art.!9

Fica, aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do

Gabinete do Ministro, e do Departamento' de Admíntstraçâo, o crédito suplementar de NCrs .273.800,00 (duzentos e setenta e três mil e oitocentos
cruzeiros novos), para refôrço de dotações orçementértas consignadas ao
subanexo 5 ..12.00. a saber:
N"ür$
5.12.01 - Gabinete do Ministro
111.2.168'7 - ' Assessoria, Mlnlstertal
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 3. 1. 1.1 02.00 3.1. 3. O -'

115.2 .16~0

Pessoal

'Pessoal Civil
Despesas Variáveis com o PeSSOal Civil
.
Serviços de 'Terceiros
: .. .'
.
-r-' -Instalaçâo "e Funcionamento da Inspetoria Geu:al
de Finanças

3.1. 3. O -

Serviços de 'I'erceíros-

~

"

190.000;00
14.000,00

.

8.800.0.0
212.800,00

5.12.0.5 -r: Departamento de Admínístraçâo
3.1.3.0 .,...- servrços de Terceiros
271.1.1729:- Reequipamento do Departamento
4.0.0.0 - Despesas de capital
4.1.0.0;- Investimentos
4.1.3. O - Equípamentog -e Instalações
-;
4.1. 4. O - Matenaj j-ermanente .. ; . .'

.

11.000,00

.
.

25.000,00
2~.000,OO

~73.800,OO

Art. 29 A despesa decorrente da- execução do pr-esente Decreto .eera
atendida, mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
N"ür$
Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Despesas Correntes
Despesas, de Custeio,
3.1.4.0 -Encargos Diversos ._

5.12.01 111.2'.1687 3. O.O.O 3.1,0.0 -

,

'

.

273.800,00
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Art .. 3Ç,l Este Decreto' entrará em, vigor na data de 'sua pubhcacâo.
Brasília, 25 de junho de 19'68·; 14~Ç,l'da 'Independência 'e: 809 da República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto'
José Costa 'Cavalcàzz,ti
.Hélio Beltrão

DECRETO NÇ,l ,62.904 -

DE

25

DE JUNHO DE

1968

Abre, ao Ministério ,da, Eltucação e, Cultura; em favor aa Fac'lJ,lda'de de. Medicina do Triângulo ·Mineiro:. o' crédito sup~ementar de NCr$ 60.439,00,
'para retôrçe . tie-âetação- coneumodo: :novigente Orçamento,

O .Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe, confere. o artigo 83, item Ir, da oonsn-utcão e da autorização contida no artigo 11
d31 Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica, aberto ao Ministério .da EeÍuc.açãoe. Cultura, "em favor
da Faculdade de .Medícina do Triângulo Mineiro, '.0 .crédíto suplementar 'de
NCT$.60.439,00 (sessenta mil, quatrocentos e trrnta e nove cruzeiros novos) i
pa.ravrefôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.05.00, a
saber:
NCr$
5.05.34 .. - Faculdade de Medicina 'do Triângulo Mineiro
-

Uberaba

254.2.0867 - Administração e manutenção do ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - serviÇQS'd'e' 'rercene,
600439,00
Art. 29 "A despesa' decorrente da execução do presente 'Decreto "será
atendida mediante contenção doe igual quantia, 'nos recursos a seguir discriminados:'
.
'NCr$
5.05.34 - Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
- Uberaba
254.2.0867 ----'Admmistraçâo e manutenção do ensino
3.0.0.0 - Despesas Corrent-es
3.1.0.0 - Despesas de Custeio'
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
:02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil ... "'1""
60.439,00
,Art. 39 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25'de junho de 1968; 147°"da rndepenüêncía-e 809 da República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Tarso Dutra
Hélio seu-o»

DECRETO N962. 905 -

DE

25

:QE JUNHO DE

1968

Âbre; ao Ministério da Educação e Cultura" em favor da EscolCI, de Agro:",
nOmia do Nordeste, o crédito suplementar de NCr$ 100.000,00, para retorço de 'dotações orçamentárias no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n,da Constituição e da autorização. contida no artigo 11, da
Lei nc 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
'
Art'. 19 Fica, aberto ao Ministério da 'Educ~ç~o e Cultura, em favor
da .Escola de Agronomia do 'Nordeste, o crédito suplementar de NCr$
.

28D
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lOO.qpQ,OQ, «cem -mtl .cruzetros .novos) ,·para -rerõrco de "dotaçõesCorçamentárías consignadas ao .subanexo 5.05.00, a. sabere.
NOr$

Diretoria' do Ensino superior e órgãos Dependente,
Transferências para órgãos da Admínístraçãc Indireta
5.05.16.30 - Escola de Agronomia. do Nordeste '
254.2.0785 - Administração e manutenção do ensino
3.0.0.0 .:- Despesas Correntes .
3.2.0.0 - Transferências correntes
3.2.9.0 - Diversas "r'ransrerêncías ' Correntes
Pe~o~l':

' ...

O'.:'" •.•• r-:«,•.;.·· •••••• -.~ •• :; •••• ',"," ",','

Material de Consumo
Servíços .de- Terc:eir~ ..
Encargos Diversos

'

0'0

••••••••

"

".-,0 ,"

••••••••

-

~

.

•••

~.

11.QOO,QO
32.000,00
53.000,00
4.000,00
100.000,00

Art. 29' A despesa decorrente da. execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díscrímínados:

Dtretoría do Ensino Superior e órgãos Dependentes
Transferências para órgãos da Administração Indireta
5.05.16.30 - Escola de Agronomia do Nordeste
254.2.0785 - Administração e manutenção do ensino
4.0.0.0 - Despesas de 'Capital
4.3.0.0 - Transferências de Capital
4.3.6.0 -Contl:ibuiç.ões Diversas ",

'..........

NOr$

100'.000,00

Art. 39 mete Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Br~sília,,25 de junho de 1968; 1479 da 'Independência e 809 da República.

A.

COSTA E SILVA

Antonio 'Delfim 'Netto
Tarso Dutra
Hélio tseurao

DECRETO NQ 62.906 -

DE

25

DE JUNHO DE

196a

Abre, "ao Ministério da EducaçJú e Cultura, em javor do Departamento
Nacional. de Educaçáo, o Grúfito' suplementar de NCr$ 7. 431.000,00, para
retorço de dotações conszgnaJta,& no vigente Orçamento.

o Presidente da. República. usando da atribuição que/lhe contere o artigo 83, ítem II, da Constttuiçào e 'da autorfzação contida no artigo l~
da Lei nc '5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
do Departamento Nacional de Educação, o crédito suplementar de NCrs ..
7.431.000,00 (sete. milhões quatroc-entos e triritae um ,mil, cruzeiros novos).
para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.05.00,
a saber:
.
.5'.05.11 ,-,Departamento Nacional de Educação
4.0.0.0·- Despesas de Capital
251.1.0501

4.1.2.0·....,.... Serviços em "Regime de Programação
251.1.0503
.4:~1.2~0

NCr$

Especial

6.331. 000,00

-Serviços em Regrme de programação Especial ..

20. DOO DO
1.080·000,00

4-.3.2.0 . . . :. . .Auxutos pata Obras. PJ:IbliCas"" •••• ;. ','~' .,.,....::'. .:'
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Art.. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díacrt-

mínados:
5.0S.l1.,-:c- DepartamentoRacional de -Educação
3·.0.0.0:....:.... Despesas Correntes
251.1.0503
NCr$
3:.1. O.,0,---.,... Despesas. de. custeio.
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
-,
1.-100.000,00
251.1. 0501
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.1.0 - Subvenções Sociais....
6~331.000,00
Art. 39 nste Decreto entrará em vigor .na .data. de 'sua publicação.
O"

._.....

Brasíl ía. 25 de junho de 1968; 1479 da Independência e 800 .da República.
A. COSTA E SILVA
Antoruc Del/in' Netto
rorso Dutra
Helio" tieurao

DECRETO N° 62.907 -

DE

,25

DE JUN,aO DE

1968

Abre, ao Ministério do Trabalho 'e Previdência Social, em favor da' DivisãÔ
ae Segurança e tntonnaçõee o crédito supiementa1 de NCr$ 49.6!W,ÜO,
para retõrçc àe aotaçõec consunuuiae no vigente-Orçamento.

o Presidente da República, usando da vatríbuíçâo que lhe confere o
Art. 8ó item lI, da Constltutcãc t: da-autorização contida no Ar.t. 11 da
Lei n'' 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta: .
Art. 1') Fica aberto ao ~Vl.ir"lRtério 'do' Trabalho e t'revldêncta jsocíar,
em favor da Drvísâo de Segurança e Informações, o crédito tsuplemsncar
de~CrS 49.690,00 (quarenta c neve mil, seiscentos ,e noventa. cruzeiros
novos), para retõrço de cotações, orçamentárias consignadas ao subanexo
5.15.00. :'1 saber:
5.15.03 - Divisão de SegU1'9.1w::.e Informações
237.2.1914 -- Assessoria Relaclorada à Segurança Nacional
3.u.0.0 ~- Despesas Correntes
3.1.0.0·-'Despesas de custeio

:1.1.1. O - Pessoa,
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 02.uO
3.1.2.0

3.1.3.0
3.1.4.0

Vencimentos e Vantagens Fixas
- Despesas Vartáveis com o Pessoal Civil
- Material de COll,5 ume
- Serviços de Te1'C€il'OS
,
.
"." Encargos Diversos

.
.
\

NCr$
40.253,18

3.:)4682

.

li)U,OO

.

56U.00
5'.4:!J0.CO

.

49.090.00

Art. 20 A despesa decorrente. da execução do presente Decreto será
atendída mediante contenção de igual' quantia, nos, rcursoe a seguir disormunacos.
_
5.15.10 - Departamento Nacional de . Mão-de-Obra.
.
154.2.1937 - Fixação e Acompanhamento da Política de Mão-de-Obra
3.0.0.0 - Despesas CÇl·1'(·,n~e5
3.1. 0.0 '-- Despesas de .Custeio
3.\.-1:0 -:- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Ctvll
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N"Cr$

01.00 --'- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02.00 - Despesas Variáveis. com o Pessoal Civil .......•

22.371.53
27.313,47
49..690,00

Art. 39

~te

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de jurüio de' 1968:: 1470 da-Independência e 80Qda Repúhlíoa.
A •.. COSTA E' SILVA

Antônio Deljim Netto
Jarbas 'a. 'Paesarinnc

Helio ueurno

DECRETO N9 62. 90S -

DE

25

DE

·JUNHO DE 1968

Autoriza0 Serviço de Patrimônio da
União a aceitar a doação de, terreno desti~adoà utilização pelo Mi-"
-nistérío -dà., E,ducação e Cultura.

O -Presidente da -República, 'usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 83, item lI, da - Constituição, de
acôrdo com os arts. 1,.156 e 1.180,
do Códigó. Ciyl.l, decreta":
Art." 19 Fica o Serviço do Patrímômo da União .autorrzado. a aceitar,
'sem qualquer ônus, mediante escritura de doação simples que lhe' faz. a
Prefeitura Municipal. de, I$ão Paulo;
um terreno situado na CIdade de São
Paulo, Capital, do Estado do mesmo
nccne no 259 Distrito Pari, cujas 65'pecíficações _constam da Lei Municipal nc. 7,122, de 16-4-1968, que autorizou optefeito daquele Município .a
efetivar a referida" doação:
Art. 2Q A área do, .referido. terreno•.
com cêrca de 35.110m2" está. asstnara-.
dana planta 13,.8,3.9, ,D/4 da, referida
Lei Municipal e assim se descreve:
área delimitada pelo perímetro A, B;
C, D,. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
Ade formato irregular, confrontando

pela frente (linha mista. G, H, 1), 'na
extensão total aproximada de, 113,25m,
das quais 96m (reta G.H.), segundo
projetado prolongamento da RUa Pedro Vicente 'com leito-dessa "via"e
15,25m <linha curva H. I:). Segundo
a concordância dos alínhamentos das
ruas Caníbé e Pedro Vicente com os
leitos dêsses logradouros pelo lado di-

reito (linha quebrada, I,J,K, L, M,
N). de quem do terreno olha para o
prolongamento da Rua Pedro Vicente daexten~ão total' aproximada de
318,95m, dos quais 48 da Rua Camba,
com leito dessa vià'; 'l,60m (linha
quebrada vr, K,. L, M)- com propriedades da São Paulo Light S. A. e
sucessores e 1l0,70m (reta M, N) segundoalinhamento 'da Rua Canibé
com leito desta rua; pelo lado esquerdo .Glnha mista C.O:E.S.G) na extensão total aproximada de 251m dos
quais 168m' OinhaE.DJ segundo alinhamento' da avenida projetada de
30m· de largura para com leito dessa
avenldae83m . <linha, curva revés
D, E, S, G) segundo alinhamento da
praça .projetada com' raíofgual-a .60m,
com léíto dêsse logradouro: pelos fundos." (Unha -místa N, A, B, C) com
área, aproximada de 172,58m segundo
allnhámentc projetado da avenida de
48m de .largúra :com leito dessa avenida.
.
.
Art.3º Destina-se o terreno de que
trata o vartágo 'anterior à construção,
por parte do Mínístérío da Educação
e Cultura, da nova sede da Escola
Técnica Federal' de São Paulo.
Brasília, 25 de junho de 1968;
147º da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
.Tarso Dutra
DECRETOS' N"S. 62.909 PC 62.915

ainda não foram publicados no Diárrio Oficial-.
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DECRETO NQ 62.916 JUNHO DE 1968

DE

25

DE

Autoriza o 'serotço do Patrimônio da
União a aceitar doação de imóvel,
em, Araguari - .MG; d~st2nadOao
Ministério do Exército.
O, presidente da República, usando
das _atribuições que lhe contere o .art.
83, inciso 11, da consti:"llicãoe, de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil,-dec!'eta:
Art. 19. Fica o Servícu do Património da União a.utortzadc a aceitar
a doação simples Que faz a Prefeitura
Municipal de Araguarí - MG, de
acordo com a Lei Munícrpa, nc 1. 064,
de 15 de junho de 1965, -rcnricada pela
de n9 1.~98 de 2 àe Q~zémbro de 1965,
de uma area de t~rl'oP.no com' ..,...•..
111. 584,62m2, Ioca.izads. vnc perímetro
urbano daquele Mumcípto. ,.
Art. 2 9. O imóvel em aprêço caracterizado no Processo nv .'.'.. .'.....

09.

5~292-68_GAB

ME. destrua-se ao

Mímstér';o do Bxérctto.
Art. 39. Ó· presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogada.s as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junno
1479 da Independência

República.

E:

de 1968; .
809 da

A.' COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavares.
Antônio Delfim Netto

DECRETO N9' 02.917 JUNHO DE 1968

DE.

25

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar_ doaçao de imoiec,
em Manaus- .4.111, aeetmaac ao
Ministério do Exercito.
o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o art.
83, inCjSO TI, da Constdtuiçâo e de
acôrds com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Oívíl, decreta:

Art. 19. Fica, o Serviço,do Patrimônio da União autorízado a aceitar
a doação simples, que faz o Govêrno
do Estado do Amazonas. de aoôrdo
com a Leí Estadual nv 632, de 13 de
setembro de 1967, de urna área de
terreno com 426. 880,OOm2 localizada

na: Estrada da Ponta Neg1";J,_ e ràergem esquerda do RiO Negro, no Mu,
nícípío de MaJ;1aUS - -Ai..L,
Art.2º.'0 imóvel em .aprêço, caracterizado no-Proeesso nc ;.:,.
n? 5. 120,-A-68-GAB. ME destána-se ao
Ministério do, Exéreito~'
.
Art. 39. O presente decreto entrará em .vígor na date -de sua pubncação, revogadas as dispcstçôes. em contrário.
Brasília, 25 . , de .. jlll?-ho de 1968;
1479 da Indépenôência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.vA
ã

Aurélio àe Lyra Tavares
Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 :)2.918 -

DE

25

DE

JUNHO DE 1968

Autoriza o Serviço ào Patrimônio da
União a aceitar doaçáo doe zmoveiS,
em Manaus - 'AM destinaet.osao
Ministério do Exercito.

o Presidente da Repúbífca usando
das atribuições, que .ne confere ({.art.
83, inciso TI, da cOnstituiçâo€. de
acôrdo com 'os' artigos .L. 1.65 e 1.180
do Código' Civil, decrete.'
Art. 19. Fica i) .Servlco dOPatrimônío da União' nu-oneaôo -a aceitar
a .doaçào -símpíes, .çue faz o .Govêrno
do Estado do Amazonas de acôrdo
com a Lei Estadual, nv 335, de"2 de
dezembro de 1965 de cinco lotes de
terrenos identificados nos itens I a
V 'do art. 19 da referida Lei, tocos situados no bairro de Sáo Jorge, no
Munícípío de Manaus ...;;.. AM..

Art. 29 • O imóvel em, aprêço, ca.
ao
Ministério' do Exército.
Art. 39. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as cdsposiçôes em contrário. .
Brasília 25 de )unho de 1968;
racterizad-o no Processo nc .:
5.285-68-GAB. ME, destinam-se

1479 da' Independência
República.

e

A. COSTA E SILVA

AuréÍio de Lyra Tavares
Antônio Delfim Netto

809

da
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DECRErO N9 62;919 .~ -DE 25
JuNHO "OI:: -1968

PODER ~rvo

Au,toriza o Serviço, do Património ela

. umao . a aceitar dOO9âo

de zmóvet,

em Cristalina - GO. destinap,o ao
Ministério ao Exs!'cito.

o Presidente da &€publica,usando
das atrfbuíçôes-que .rhe contere' o art.
83, inciso li, da oonstttu.ção .e . de
acordo com os artigos ·1.16b e 1.180
do CódigoDívil, decreta:

Art. 19. Fica o Servtçn do Patrimônio da União autortzado a aceitar
a doação simples, (me faz a Preíeítura
Municipal de

DECRETO .NÇl62:920·~DE 25 DE
JUNHO.llE ·196~..

'DE

Orts-aüna -- GO,de

acordo com Lei ,l\i1ummpal D9 410, de
16 eLe dezembro de 1967' Ije uma área;
de terreno com 1.133.9<J7 metros qua-,

dradcs, localizada no perímetro urbano do Mumcípio,
Art. 29. O imóvel em aprêço, ca-

racterizado no Processo nv
-.
4.863-68-GAB ME, destina-se ao Ministério do Exército.
Art. 39. O presente decreto entrara em vigor na dàta de sua publicarcao, revogadas as uísposiçôes em contràrio,
B~3:Sma, 25
de junho de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

A. COSTA E SILVi~

Autoriza0, Serviço, do pq,trtm-ônio d.q.
União a acettar. dOação, de im,lrE;liS,
em Rio Branco AC, ctestinaàos
ao Ministério. do EXérçlto.

'O Presidente da República, usando
das atribuíçôes que lhe confere o .art..

83, inciso n, da oonsc.nucac e ' de
acôrdcicom os artigos 1. 14.15 e 1.180
do Código Oívü, uecreta:
Art. 19. Fica "o Serviço do Patrtmomo da Umâo au'orrzadc a aceitar
a doação simples que faz a Prefeitura
Municipal de Rio Branco - AO, de
acordo com a Lei Mumclpa.J nv 58,
de 24 de junho de 196'1 > de sres áreas
de terras com 3'24.659,QQm2, 1. 652,t14!ll2
e 2.35'1,OOm2, iocalízadas respectiva-

mente' na Rua gergípe, Avenida Presidente Vargas e Rus, p'Iortano Peixoto, naquele Município.
Art. 29 Os imóveis em apreço, caracterizado .no Processo nv
.
17.518-60-GAB . ME, uesrmam-se ao
Ministério do Exército.
Art. 39. O presente der-reto entrará em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as dtsposícócs em. contràrfo.

Brasilia 25 de junno de 1968;
1479 da' Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurelio de Lyra Tavares
Antonio Deltim Netto

Aurélio de Lyra Tavares
Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 62.921 -

DE 25 DE JuNHO DE 1968

°

Abre, ~ao Pode. Judiciário,. em favor do Supremo Ttibunal reaeroi,
créano swptemenuu ac 'NCrs 740.000,00, .oara retorço de dotaçoes conslg-

noaoe no vigente Orçumenio,

O Presidente da República, usando da-atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item 'II. da Constátuiçâo :e da autorização contida no artigo 4° da
Lei nv 5.407. de 9 doe abril de 1968,' decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Poder Judtciárío, em favor do' Supremo Tribunal Federaf.o crédito suplmentar de NCr$ 740.000,00 (setecentos e quarente rru. cruzeiros novos) "par- -erorco de dotações orçamentàrías consignadas ao subanexo '4.01;00, a saber:
4.01.00 .- Supremo Tl'ibu1181Federal
113.2.011 - Julgamento de 'Causas
3. O.O.O·_ .. Despesas Corrente ~
3.1.0.0 - Despesas d:8: custeie
3.1 10 -Pe'ssoal
3.1.1.1 - Pessoal Civ.I
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NCr$

01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2. O O - 'I'ransferenctas Correntes
156.2.0013 - Pagamento a Inativos
3.2.3.n - Jnatávos
113.2.011 - Julgamento de Causas
3 2, 5. O - Salário-Família

.

360.000,00

.

330.000.00

.

50.000,00
740.000,00

Art. 2? A despesa decorrenb- da execução do presente decreto será
atendida pelos recursos previstos no artigo 59, da Lei nc 5.407, de 9 de
abrü de 19óc
Art.3Q 1l:stf> decreto entT,ará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 d·<: JULhO de 1968; 1479 da Independência e 809 da República.
A. COSTA E

SILVA

LUis Antonio da Gama e Silva
Antonio Delfim Netto
Helio Beltrâo

DECRETO N.9 62.:322 JUNHO DE 1968
Revoga o Decreto

n,t~

DE

28

DE

62.788, de 30 de

maio de 1968.

O Presidente da República, no USO

das atribuições que lhe confere o ar'figo 83, item II, da Ccnstttutção, decreta:
Art. 1.9 Fica revogado o Decreto
n.c 62.788, de 30 de maio de 1968, que
dispõe sôbre a revisão de enquadra,m-ento do pessoal da Administração
do Pôrto do Rio de Janeiro e dá outras providências.'
Art. 2.9 ~ste Decreto entrará
vígop.ena data de sua publicação:

Em

Brasília, 28 de junho de 1968;
1479 da Independência e 809 da'
República.
A.

COSTA E SILVA

Mario David Andreazza

DECRETO N.9 62. 92:~ - DE 28 DE
JUNHO DE 1963
Delega competência ao Ministro da
Fazenda para autorização a. que se
refere o artigo 8.9 do
Decreto-lei
n.9 466, de 4 de 1unho de 1938.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição e tendo
em vista o disposto nos artigos 11 .e
12 do Decreto-Ieí n.c ~OO, de 25 de
fevereiro de 1967, bem como no Decreto n.c 62.460, de 25 de, março de
1968, decreta:
Art. 1.9 Fica delegada competência
ao Ministro .da Fazenda para a autorização de compra de 'pedras preciosas
em bruto, a que se refere o artigo 8.9
do Decreto-Iet n51 466, de 4 de junho
de 1938.
Art. 2.9 O Ministro da Fazenda .poderá subdelegar a competência a que
se refere o artigo anterior, nos têrmos
da legislação vigente
Art.' 3.9 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 28 d-e junho de 1968-;
147? da Independência, e80? da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no "Diário Oficiar' até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o trio
mestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trímestres anteriores.
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DECRETO N9 60.459 -

DE

13

D}~

MARÇO DE 1967

Reüuurmenta o' Decreto-Lei 7/,9 73, de,
21~enovembro de 1966. com
as
moütíccções introduzidas pelos Deeretos-Lei n9 168, de 15 de fevereiro de: 1967, e n 9 296, de 23 de tecereiro de 1967.

(Publicado no Diário O jicial - Seçào I - Parte I, de 20' de março
de 1967)
Retificação

Na página 3,.301,. na 4l!- - coluna, na

ementa do Decreto' e no Art. 19, onde
ee lê: ... pelos Decretos -Leí
ns 168. de 15 de .. ,' leia-se: ... pelos _D€cretos-Leis no 168, de. H de ...
No Regulamento anexo ao Decreto,
na pagina 3.302, na ltJ. coluna. Jogo
após Li § 39 do Art. 69, onde se lê: §

de Trabalho; leia-se: II - do Trabalgo; ~o § 2\1 do Art. 28, onde se lé:
.. , serao reguladas pelo .•• leia-se:
. .. serão regulados pelo ..•
No Art. 32, onde se lê:
ctasstncacos na... .leía-se:
do clasaífícado na •..

ficando
rlean-

Na 2:·\ coluna. no inciso IX do AI·t.
34, onde se lê: IX - proceder a liquidação ... leia-se: IX - proceder .à
Iiqtndaçâo , '. .
"Na li!!: coluna, logo após a aünea b
do Art 45, onde se lê: c) haver Ea-

üsretto às exigências suplementares
estabelecidas pela SUSEP leia se: c}
haver satisfeito às exigências porventura constantes da Portaria da-autorteaçêc: d) cumprimento das exígêndais suplementares estabelecidas peja
SU8EP.

Na página 3.304, na I!!: coluna, no

5(', onde se lê: .,. subscríçâo de
capíta! , .. leia-se: ... suuscnçao do
Ar~.

são •.•

capâtat ...

59 A falta do pagamento do preço de
suspensão'; .. Ieía-se; § 4Ç1 A ccorrêncía de sinistro no prazo ue suspensão...
.

Na 2~' coluna. no Art. 53, onde se
lê: .t. por intermédio da

§

Na 2lJ. coluna, na alínea b do Art.
99, onde se lê: .. , vias terrestres, fluvia! ... leia-se: .,. vias terrestre, fluvial. ..
Ng Art. 10, onde se lê: ... da !.lei
nútiierc 4.289, de .... Ieía-se:
da
Lei número 4.829, de ...
No § 29 do Art. lO, onde se W:
Instítuiçâo - financeira como.-..
leia-se: '" Instdtuíção fínaucíndora
corou....
.
Na página 3.303, na 1?- coluna, no
inciso lI, Art. 28, onde se lê: 1I·--

tendida operação, o Ministro da
Inôúetría. ", leia-se: .... por, intermédio da SUSEP, podendo v Ministro da Indústria ...
Na página 3.304, na 21]. coluna. <.'ntre o Art. 53 e o Art. 60, 'onde faltarem os Artigos 54, 55, 56, 57,58 e 59,
Ieía-se:
Art. 54. As. Sociedades Seguradoras
não poderão estabelecer filiais cu sueuiraís no estrangeiro, sem crevta autorrzaçâo do Ministro da Incústrra e
do Comércio, mediante requerunento
apresentado por intermédio de _. _.

STJSEP, a qual

procederá como nos

casos previstos no Art. 48.
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Art. 55. As Sociedades Seguradoras
nacionaís que mantiverem aatabcteotmenta no estrangeiro destacarão, nos
seus balanços gerais, contas de JUClOS
e percas e respectivos anexos, as fUZIS
operacôes realizadas fora do Pais e
apresentarão à SUSEP retatorto círcunetancíado dessas operações.
'
Parágrafo único. Para os crertos do
disposto neste artigo, as Sociedades
Seguradoras comprovarão, .-!0r· documento hábil, estarem aprovados os
seus balanços e contas de .L;,CN.'OS e
perdas relativos às suas operações no
estrangeiro,
pela autoridade
local
competente,
"
Al"~;.56. Ficam limitadas a
10%
(dez por. cento) .do capital. realizado
as despesas .ce orgarrízaçàcve.. instalaçâo das Sociedades Seguradoras ..

.. .Art. ,fi7.. /r.. .aplicação. das J.t~~~A.rvas
Técnícas e Fundos .das.Bocíedades Seguradoras será feita" de acôrdo cem as
cüretrrzes do _conseiiio Monetal'ÜJ'Nar
cícnal, ouvrdo jirevíamente o ocnselho "Nacíónal 'dê Seguros ,'rrivaúos'.
Art. -,58. .Metade dO'lapieô..l .soníal
realízado das Sociedades Seguradoras
constftuírá permanente carantía euplementar das Reservas fécnicase
sua aplicação será idêntica a dessas

Reservas.

.

Art. 59. Os bens garantidores da
mer arte
do capital social; reservas
técnícar e fundos, não couerào ser
alienados ou transacionados pela socíedade -sem prévia autorização
da
SUa,EP, na qual serão ínscntos.

Na alínea b do Art. 65~ anue ,se Iê:
... as proposta ou ... leia-se: •. : as
propostas ou ....
Na 3'."- coluna, no Art. 72, onde se

operações das Sociedade;'; Se_O
guradora... .Ieía-se: ... operações da
SOCIedade seguradora .. ;

DECRETO NQ 62.033 DEZEMBRO DE

DE

29

DE

19B7

Autoriza a Companhia de ,Minera cio
Rio AcIma a lavrar minério de /er1'0, minério. de manganês e ocre, no
nuuucipio de Santa Baroara,Estuao de Minas Gerais .

(Publicado no Duirío Oficial - S8Ça.O
I - Parte I, de 5 de janeiro

ce

1968)

Retificação.

Na página. 153, 3lJ. coluna, no artigo
1'1, onde se lê:
.. '
.
(485 m),trinta "€ cinco graus
dez minutos ,,-,:'-\.doeste(359 10' SE). '"
Leia-se:
(485 .mi trírita': e cinco graus
dez .mínutos sudeste (35 0 10' SE); ...
DECRETO 'N9 62.356 MA'Ii.ÇO DE

DE

6

DE

1968

Classifica os cargos de nivel simeríor
do,M mistério da Agricultura e dispõe sôbre o enquadramento de seus
. atuais" ocupantes.
.

(Publicado no Diário Olicial - Seção
I - Parte I, 'de 27-3-68)
RetificdçâQ

Na página 2.465, nó Decreto, repíta-se o artigo, 69 por ter saído' com
incorreções:
Art. 69 f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas caa disposições em contrário.
Na Relação Nominal anexa ao Deereto, na página 2.473, F!- . coluna, na
Série de Classes de 'I'écnícc de Ad, mínístraçâo,
.

lê: ..

Ne, página 3.306, ria llJ. <;ol.1lnâ~ no
Art. 114 - onde se lê:
Lei nc 3.149,
de :31 de •.. , Ieía-se: ... i..ein93.149,
de 21 de ...
..'To íncíso I, do Art.- 117, ónce se lê:
ao 'CNPS e .... , leia-se: .• ; ao
CNSP e.. ..
No Art. 119, onde se lê: ... apresentarão ao ,-CNPS projeto. ,'., leiaseapresentarão ao CNSP projeto...
-,
,

Os anexos foram

retificados

no

Diário Oficial de .5-4-ti8.

DECRETO Ng 62.416
, MARÇO DE

DE

15

DE

19€8

C;laSsijica os cargos de nível s.uperior
'da Uniuersuuuie Federal de Perrumamcc ,e a.ispõe sôbre o'ertquadramento de seus atuais- ocupantes.

O· presidente dá República; usando
.da atribuição. que lhe.conf,er.e .o ar"

ATOS' DO PODER EXECUTIVO

tigo 83, item rr, da Constituição e de
acôrdo com o art. 99 da Lei nc 4.345,
de 20 de junho de 1964, e respectdrt
regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior
(Anexo I), bem como a relação nominal dos respectivos o c u p a n t e s
(Anexo ID, do Quadro de Pessoal
- Partes Permanente e Especial da Universidade Federal de Pernambuco.
.rrt 2Q O disposto neste Decreto
nâo homologa situações, que, em virtude de sindicâncias, devassas ou inquéritos admímstrativoa, venham a
ser consideradas nulas, ilegais ou
contrárias a normas admíníatratívas
em vigor.
Art. '3Ç O órgão' de pessoal competente àpóstilará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto,
ou expedirá portaria declaratória' aos
que 'não os possuírem.
Art. 49' As despesas com a execução dêste Decr-eto serão atendidas
pelos recursos orçamentários ,próprios.
Art. 59 As vantagens tmanceiiac
decorrentes da execução do presente
Decreto vigoram a partir de L de junho de 19,64, salvo quanto às readaptaçôes e aos provimentos efetuados'
posteriormente a essa data.
Art. 69 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15' de março de 1983;
1·.í:1Çl da Independência e 80Q da
República.
A.

COSTA E SILVA

Tarso. Dutra

Os anexos a que se refere o art. 19
foram publicados no Diário Oficial
de 4 e retdncados no de 10-4-68. '
DECRETO N9 62.440
MARÇO DE 1968

DE

20

DE

Dispõe sôbre a renisãc do enquadramento dos cargos, junções e ~m~
preços da Caixa Econômica Federal de São Paulo, e dá outras
providencias.

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

tigo 83, item H, da Constituição, e
tendo em V1St::t o disposto no artigo
19 da Lei n« 4.345, de 26 de junho
de 1964, e art. 56 da Lei nv 3.780,
de 12 de julho de 1960, combinado
com os Decretos lúmeros48.921 e
'48.,923, ambos de 8 de setembro de
1960, decreta:
Art. 19 Ficá aprovada, na rorma
dos anexos, que consntuemwertc íntegrante deste decreto,. a revisão do
enquadramento' dos cargos, funções 8
empregos da Caixa Econômica Federal de São Paulo, de acôrdo com
o disposto no artigo 19 da Lei nú-mero 4.345, de 26 de junho de 1964,
e nos Decretos números 48.921, e
48.923, ambos de 8 da setembro de
1960, bem como a relação nominal
de seus ocupantes,
Art. ·29 O pessoal beneficiado pelo
parágrafo único do artigo 23 da Lei
-nc 4.069, de 11 de junho de 1962,
passa a constituir Parte Especial do
Quadro de Pessoal da Caixa
Econômica Federal
de São Paulo.
,
Art. 39 O provimento dos cargos
em Comissão, integrantes -da Parte
Permanente e constantes das 'Labeías
anexas ao Decreto nv 52.146, de 25 ae
junho de 1963, fica. condicionado a
vacância dos. de idêntica denominação da Parte Suplementar.
Art. 49 O órgão de Pessoal competentê apostüará' os títulos dos servidores' abrangíuos por êste Decreto
ou expedirá aos que não os pOSSUírem,
observando em cada caso, (1
disposto no art. 188 da Lei número
1. 711, de 28· de outubro de 1952.
Al;t. 59 Fica Incluído na Parte Especial do Quadro de Pessoal da Caixa
Econômica B'ederal de São Paulo, um
cargo de Procurador .ie 3~ Categoria.
em razão do aproveitamento de José
Luiz de Assumpçâo Faria, decorrente do amparo pelo parágrafo único do
art. 23 da Lei nv 4.069, de 11 de
junho de 1962.
Art. 69 As vantagens financeiras
dêste Decreto vigoram a partir .de
19 de julho de 1960, salvo quanto aos
provimentos efetuados posteriormente .àquela data, quanto aos enquadramentos do pessoal beneficiado
pela Lei nv 4.069, de 11 de junno .re
1962 e o decorrente da aplicação. dos
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artigos 79 e 911 da Lei n'?4.34.5, de
26 de junho de 1964.

Parágrafo único, O' enquadramento
do pessoal beneficiado pela Lei número 4.069, de 11 de junho de 19{}2 e
pelos artigos 79 e g\" da Lei nc 4.3'45,
de 26 de junho de 1964, vigoram a
partir de 15 de junho de 1962 e 19 de

junho de 1964, 'respectivamente.
Art. 79 A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida pelos recursos próprios da Caixa Econômica

Federal, de Sâo Paulo.

Art. 8Q f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 20 de março de 1968:
1479 da Independência e 8011 da.
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto

Os anexos a que se refere o art. 19
forem' 'publicados no Diário Oficial
de 5 e retificados no de 15-4--68.

DECRETO NQ 62.441 -

DE 20 DE MARÇO DE 1968

Declara priQ1"itária ao âesenoeiuimento do Nordeste, para efeito de isenção de impostos ,z taxas, teaeross, a importação de equipamentos novos,
neste àescritos e consignados à. emprêsa "Celanese Tecelagem do .Bra'si! S,A.", de Salvaào;· (Ea.)

(Publicado no Diório Ojicial -' Seção I' -

Parte I; .de 26;.3':68)

Retificação

As específícações foram reuncadaa no DieÍrio Ojicial de 3-4-68.
DECRETO N.Q 6;3.414 - DE 20' DE
MARço DE 1968

DECRE'OO N.Q 62.445 - DE 20 DE
MARço' DE 1968

Declara
prioritária ao desenvolvimento do Nordeste para 'eleito ele
isenção de impostos e taxas
[ederai;;; a ímoortaçao de equzjJamentos novos, neste' descritos e -conuanados à emorésa "Cotonifícío Othon
Bezerra de Mello S. A. de Recife
CP2) .

Declara
prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de
isenção de impostos e taxas teaertus
a importação de equipamentos novos, neste âescntcs e consignados
à emoréea "Saraoor ,S. A. Regenerado e Arteiatos de Borracha",
de Recife ~pe.).

(Publicado no Diário otíeíoi
Seção I - Parte I - de 27.3.68).

(Publicado no 'Diário Oficial
Seção I - Parte 1, de 27. 3 ~68) .

H

Retificação

Retificação

Na página 2. 482, 2~ coluna, no número do Decreto, onde se lê:
Decreto n.c 42.444 ...
Leia-se:
... Decreto n.c 62.444 ...
Na página 2.483, artigo V', Item 2,
na coluna Quantidade a ser ímportada, onde se lê:

Na página 2 .483, 2.~ coluna, no artigo V?, na coluna Valor Total CIF

-r--.

6-

Leia-se:
-

16-

US$, no .item 3 onde se lê:
' - 44 54

Leia-se:
-

44.854

No parágrafo umco do mesmo artigo, onde se lê:
. .. os msmos seguirem
Leia-se:
. :. os mesmos seguirem ....
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DECRETO N.? 62.448 -

DE

21 DE 'MARço DE 1968

Altera a classificação dos cas çcs de nível superior do -Ministério da Educaçâo e cuusuo. aprovada pelo Decreto n.9 58: 741, de 28 de junho de1966, e dispõe sôbre o enquadramento de seus atu.ais ocupantes.

o Presidente da- Repúblicr , usando da atríbuíção que lhe contere.o
artigo 83, item lI, da Constítutção e de acõrdo com o artigo 9.? da _Lei
n.v 4.345. de 26 de junho de 1964, e respectiva reguíamentação.vdecreta:
Art. 1.0 Fica alterada, na forma' dos anexos, a. .classíncação dos cargos
de nível superior' do Quadr" de Pessoal - parte, Permanente- do Ministério da Educação f; Cultura bem como a relação nominal dos respectivos
ocupantes.
Art. 2.? O disposto 'nest; Decreto prevalecerá à. partir -de 29 de junho
de 19(H, vigorando os efeitos rrnencerros a partir de V? do mesmo mêa

e ano.

Art. 3.9 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contr-ario.
Brasília, 21 de março de 1968; 147.9 da Independência ,e ?O~O, da
República.
A. COSTA E SILV1\

Tarso Dutra

Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no Diário Oficial
de 5-+68.

DECRETO N9 62.449 - DE 21
, MARÇO DE 1968

Retificação

DE

oecuira ae utilidade pública a "'Escola

Normal e Ginásio Nossa Senhora
.das Grqças", com sede em Patos de
Minas, Estado de Minas Gerais.

(Publicado no Diário Oficial - Seção
I - Parte, t, ue 27-3':'()8).

Na página 2.483, 31). coluna, onde se
lê na ementa: ... Mazzarello", (ilegfvel) , Estado de São Paulo .
Leia-se:
... Mazzarello",. com sede em Ribeirão 'Preto, 'Estado de São Paulo..

Retificação

Na página 2 .483, 2~ coluna, na data
do Decreto, onde se lê:
Decreto n'' 62.449 de 21 de março de

DECRETO N" 62.453
MARÇO DE 1968

DE

22

DE

1967

Leia-se:
Decreto nv 62.449 de 21 de março de
1968.

Na data de, encerramento do riecreto, onde se lê:
_,
Brasília, 21 de março de 1967: ...
Leia-se:
.
Brasília, 21- de março de 1968; ...
DECRETO NQ 62.451 MARÇO DE 1968

DE

22

DE

Declara âe utilídade pública o "Patronato e Ginásio Industrial Madre
õâaezarello", com sede em Ribeirão
Preto, Estado de São Pauío,

(Publicado, no Diário .Oficial- - Seção
I - Parte, I, de. 27.:..3-63) ,

Concede reconhecimento. aos Cursos
de História e de Matemt1ticC{, da r«:
cuuuuie de Filosofia, Ciências e Detras de São Leopoldo - RGS.

(Publicado no DiárioOjicial I

~

Seção

Parte I, de 2-7-3-68).
Retificação

Na página 2.484, P coluna, na data
de encerramento do Decreto" anele sé
lê:
Brasília, 22 de. março', de rnegíven :
Leia-se:
Brasília, 22 de março de 1968,;
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DE

MARÇO DE 1968

Declara de utilidade pública a "Associação ,Barão de Suoza 'Q'ueiroz de
Proteção à Infância" com sede em
São Paulo" Estado de São Pauto.

(Publicado .no ,Diário Ofícial- Secão
. I -" Parte, I, de 27-3-63). ~
DECRETO N.9·62.457 -

Retificação
Na página 2.484, Iª' coluna, na datll.

de encerramento do Decreto, onde se
lê:
Brasília, (ilegível) de março de
1968; ...

Leia-se:
Brasília, 22 de março de 1968; ...
DE 25

DE

MARÇO

DE

1968

Aitera, em carátei'provisãrio, a classificação dos cargos em comissão e
twnçôee gratificada," do Quadro' de Pessoal da Comissão de Marinha
Mercante. e d,á. o'l{,trÇlspro~uténcias.·

O .Presldente da República, usando das atribuições, que lhe, conferem
os' arts. 83: item I'L: da- constituição, 56 da Lei n.c 3.780, de 12 de julho
de 1960 e, ainda, tendo em vista o disposto no art. '9.° do Decreto número -60\50'1, :de 27 de março "de 1967, que alterou o .Regulamento da Comissão, de Marrnh., Mercante, bem como o Decreto nv 61.100, .de ;';0 de
julho de 1967, que aprovou o Regimento Interno da Comissão de Marinha Mercante, decreta .
Art. 1.9 Fica alterada, em caráter provisório, na forma dos anexos,a
classífícação.ríoa cargos em comissão e das funções gratificadaS-'do',-Quadro
de ,Pessoal da Comissão da Marinha Mercante (CMM:).
.
Al't. 2.9 A CMIvl por intermédio do Mínlatéríc dos Transportes, deverá apresentarcõentro de 90 (noventa), dias, projeto de Regimento Interno da entidade
'",
"
ArL 3.0 As despesas decorrentes da .execução deste decreto serão aténdldaa pelos recursos própríox da CMM, observado ,o Iímtte fixado na Lei
n.c 5.312,de 4 de rsetembro de 1967.
Ar-t. :1:5 O presente. decreto entrará em vigor na datada sua pu~
blicaçâo, revogadas as disposições em contrário. .
Brasília 25 de março de' 1968; 147,9 da Independência e 80.9 da
·Repúbli('~,.•
A. COSTA ES!LYA
lViario David A1utreo,zza
Helio BeUrG,v
Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no Diário 0.fi?ial
de 4-4-68. .

DECRETO Nº 62.458 -

DE 25 DE

. MARÇO DE 1968
Regulamenta o Capitulo VIII (Títulos
I e ttv, do Decreto-lei n Q 221, de
28-2.;67 - Isenções Gerais' e Incentivos para Investimentos na Indústria Pesqueira.
.
,

(Publicado. no Diario Oficial I -

Seção

Parte I, de 26-3-68)
Retificação

Na página 2.430,
go.lº;
.

1~

coluna, arbi-

Onde se lê:
... redes destinados
Leia-se:
.... redes destinadas
Na 4~ coluna, artigo 13, alínea a),
Onde se lê:
... investido o mpôsto •..
Leia-se:
.".. investido o ímpôsto ; ..
Na página 2.431, 1~ coluna, no artigo 19,
Onde se lê:
... -Decreto~lei' nv (ílegível) , de ~a
de fevereiro ...

ATOS

', ,.

e (ilegível)
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providências' para

, Leia-se:
... Decreto-lei nc 221, de 28 de
fevereiro '"
" .. e tomar as provídêncías para'
Na alínea a) do mesmo artigo,
'Onde se lê:
· .. recursoS' nberados
Leia-se:
· .. recursos liberados
No artigo 22,_ na alínea i»,
Onde se lê:
· ... da pesca.- ou de (ilegivel) de
recursos ...
Leia-se:
· .. da ,pesca ou de pesquisas de
recursos ...
, No' artigo 23,
Onde -se lê:
";.' da Lei". no 4· 56; de ...
Leia-se:
... da" Lei nv 4.506, de ..•
DECRETO N9 62.464 ' - DE 26 DE
MARÇÇLDE,,1968

Concede "à ELAL - Israel Airlines'
Limiteâ autorização para funcionar
no Brasil.
.

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, inciso lI, da Constituição, e
tendo em vista os têrmos do Decreto
n 9 35 . 514, de 18 'de maio .de 1954, deereta: .

Art. I!? :Él concedida à "ELAL ~
Israel Airlines Límíted", pessoa ju-,
rfdíca israelense, com cede em Lod.
Airport,Tel Aviv, Israel, autorização
para funcionar na República, com os
estatutos sociais que" apresentou, e
com, o capital destinado às suaa-operações,' estimado em NCr$ 1.000,00
(um mil cruzeiros 'novos), obrigada a
mesma sociedade
a _cumprir tntegralmente as leis e regulamentos em
vJiór, ou que venham a vigorar, sôbre -o objeto da .presente autorização.
ArL 29 , A concessão contida no artigo 19 autoriza a empresa a estabelecer agência, ou filial, para a venda
de transporte aéreo de seus serviços,
mediante conexão com- outros' transportadores que operam no território
nacional.

Art. ·39 O exercício de qualquer ati-.
vidade da empresa, 'no Brasil, rela-,
ciónada com a efetiva operação, dos
serviços de transp?r~e
aéreo, _fica
condicionada à previa negociaçao e
celebração do acôrdo sôbre .transpor-.
tes aéreos 'entre os Governos brasí-.
leiro e Israelense.
. Art. 4Q Ficam, .ainda, estabelecidas
as seguintes cláusulas:
Israel, :Airlines
I ~ A ,",ELAL
Limitéd" é Obrigada a manter, permanentemente um
Representante-.
Geral no Bra~n, com plenos e i~i1?~
tadoa podêres para tratar e deflniti-.
vamente resolver as "questões que se
suscitarem, . quer com .o' Governo,
quer, com particulares, .pód_end,o. ~er
demandado - e· receber. citação ímcíal
pela sociedade. .
r-r-

T1 - Todos' os - atos que a sociedade
prattcar no território na,cionaJfiç?:-':":
rão sujetbos .úmcãménte às leis ere-:
gulamentos braatleiros . e. à jurisdição
dos 'seus tribunais judiciários; OU' ad...
mínlstratívos, sem. que.. em. -tempo. algum, possa- a .rcrertda sociedade invocal' qualquer .excéção, ou ímunidàde,
fundida em seu&- estatutos, cujas dlsposições não poderão .servír de. base
a qualquer- reclamação.
III - A sociedade não poderá realizar, no Brasil, quaisquer' objetivos,
ainda mesmo 'os constantes dos seus
estatutos, privativos
das. .ernprêsas
necíonaís e que são vedados às estrangeiras, somente podendovaxereer
os que dependam de préviai.permissão governamental,. depois de obteAr,
e sob as condições em que lhe for
concedida.
IV - Qualquer alteração, que a' Sc>cledade venha a' fazer: nos seus estatutos' dependerá .de autorfzação.. do
brasileiro, peca produzir
Govêrno
ereítc no Braeil;
'
V - Ser-Ihe-ácass.ada a autorização para funcionamento se infringir' as cláusulas anteriores; ou-se; a
juízo do Governo: brasileiro; ~ ~oCle
dade exercer atividade contrárte ao
ínterêsse público.
VI - Apresente autorização é dada
sem prejuízo. de achar-se a sociedade
sujeita às disposições legais vigentes,
espécialment, às referentes às SOCIedades comerciais.
VII- A' ínrracão. de- qualquer das
cláusulas, para a' qual não exista
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cominação especial, será puntda.. com
a multa de Ncr$ 200,00
(duzentos
cruzeiros novos) a NCT$ 1.000,00 (um

mil cruzeiros novos). podendo ser-lhe
cassada a autorização. em caso de reincidência.
VIU - A' autorização ficará revo-

gada, se não-ror concedido aos transportadores aéreos brasileiros o direito
de também estabelecerem filial; ou
agência, para a venda de transporte
aéreo de seus serviços, em Israel.'
Art. 50? Acompanham êste Decreto;
em sua publicação, os estatutos sociais apresentados, legal e devldamen-:
te traduzidos, e. demais atos' mencionados no art. 2Q do Decreto número
3.5.514, de 18 de maio de r~54.

11ft. 6<:' O presente Decreto entrara.
em vigor na data de' sua publicação,
revogadas as díspcsíções em contrário.

Brasília, 26 'de março de 1968;
1479 da Independência e 80~ da
República. .
A. COSTA E SILvA
Márcio, de Souza e Mello

tigo83, item lI, da Constituição, decreta:
Art. Lv O artigo 1.9 do Decreto
no 32.483, de 28 de março de 1953,
passa a ter. a seguinte redação:
"Art. 1.9 Fica transferida para
a Emprêsa de Eletricidade Luz e
Fôrça de Araranguá S. A., a concessão para produzir, transmitir
e distribuir energia elétrica ' no
distrito de Araranguá, município
de Araranguá, Estado -de Santa
Catarina, de que era: titular .rosc
Firmino Leitão, em virtude do
Decreto n.v 8.639, de 29 de janeiro de 1942, na' forma e soe as
condições estipuladas no" referido
decreto" .
Art. 2.Q ltste Decreto entrará- em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o .
Braail.ia, 27 de· ~ março de. 19()g;
1479 da Independênc'i.,ae 8,OQ da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa 'cavalca'nti

DECRETO N9 62.466 MARÇO ,DE 1968

DE

26

DE

DECRETO N.9 62.471

I-nclui no Corpo de O jiciais da ãeronáutica,como Quadro de Serviço,
o Quadro de Oficiais Dentistas.

(Publicado no Diário Oficial - Seção
I - Parte I, de 27-3-68)
R,etificaç{io

Na página
tigo 39,
Onde se
. .. ficarão
Leia-se':
. .. ficarão
DEOREI'O

2.485,

3~

coluna, no ar-

lê:
sujeito,
sujeitos, ...
N.Q

62.470
1968

DE

27,

DE

MARÇO DE"

Altera a redação do artigo 1.9 do Decreto n.93'2 A83, de 2,8 de março de
1953, que transteríu: para a Emprêsa
de Eletricidade Luz e Fôrça
de
Araranguá S. A., aconces'são .outorçaâa a José Firmino Leitão.
Q; Presídéntetda República, usando
da- atribuição' -que lhe: conrere .c: ar-

.

MARÇO DE

DE

:2-7

DE

·1968

Transjere de__José Eirmimc
Leitão
pata José Firmino. Leitão & Cia,
Ltda., a concessão para o aproveitamento de uma fonte de enersna
hidráulica no Rio Manuel Al'l{es, 1/.0
distrito de Meleiro, municipio de
Iâeieíro, Estado de Santa Catanna.

O Presidente da República, usando
da- atribuição que lhe confere o artigo
83, item lI, da constituição e nOS
têrmos dos artigos 140 e 1.50 do CÓdigo de Aguas (Decreto 'n.c 24.643,
de 10 de julho de 19(34) e artigo 5:;>,
do Decreto-lei n.c 852,de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. 1.9 Fica transferida para a
firma José Firmino Leitão & ma.,
Ltda., a concesSão, para
produzir,
transmitir e distribuir energia elétrica no Dlsbríto de Meleíro, munirepio de Meleíro, jnstado de Santa cataa-ína, de que era titular José FiJ:mino Leitão, em virtude do. Decreto
11.9" 8.639 -de 29 de janeiro de 1942,
na .forma e sob as condições estd-.
puladas no referido decreto.

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Art. 2.Q 1l::ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1968;
1479 da Jndependêncía e 809 da

República.

A. COSTA E SILVA
JOsé Costa

MARÇO,

-~

DE 28 DE

DE 1968

Cria o distintivo _do Curso de tntormações da Escola Superior de
Guerra.

(Publicado no D .,0.,
Parte I, 'de

DECRETON9 62.4'31 -

DE 28 DE

MARÇO DE 1968

Declara de utílidade púbHca o ".A.silo
Sâo Vicente de Pçwo" > COm sede
em São José do Rio Preto, E'lt(J.(16
de Sâo Paulo.

o Presidente da Republtca; usando
de atribuição que lhe' confere o artigo

Cavalcanti

DECRETO N.9 62..476
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2~-3-68)

Retificação

Na página: 2.577, na última coluna, onde .se lê: Anexo nc 2 .ao Decreto nv 62.476,: de 28 de março de
1968 ...
Leia-se: Anexo n.o 1, ao Decreto
nv 62.476,' de 28 de março de 1968.

83, item lI, da Constítutcâo e atcndendo ao que consta do processo M .•T.
59.389 de 19-67, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artdgc 1,'?
da Lei nv 91, de 28 de agosto dê 1935,
combinado com o artigo 19 do Regula.ram aprcvadog pela Portaria número
ro 50517, de 2 de maio de 1961. o
"Asilo São Vicente de Paulo" com
sede em São José do lUo preto, F.sta"":
do de São Paulo.',
Brasília, 28 de marco. de 1968;
147 9 da Independência e 809 da
República.
A. ,COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva.

DECRETO N9 62.482 -

DF

28

DE

MARÇO DE 1!1fi8

DECRETO N9 ú2.480

DE

28

DE

MARÇO DE 1958

Declara de utilidade pú&l'lca o "instituto dos Advogados de São Paulo" com sede em São rculc, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe confere o artigo
83, item lI, da Constltuieác e atendendo ao que consta do lJi'ocessu··M.J.
nv 3.011, de 1968, decreta:
Artigo único. :Êl declarado de ntili->
dade pública, nos têrmos do artigo l'?da Lei nv 91, de 28 de ascsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de ,2 de maio de 196'!. o
)'1nstituto dos Advogados de São Paulo" COm sede em São Paulo, Estado
de São Paulo.
.
Brasilía, 28 de março de '1968;
da Independência e 809 da
República.
1479

A.

COSTA E SILVA

Luís Antonio da. Gam.a e Silva

Declare de utilidade pública, para
jins de desapropriação meto Departamento Nacional de ()7)ras r:ontra
as Sêcas,a área de terreno que especifica, correspondente às bacias
hidráulica e de irrigação do i1çude
Público São Mamede, Estado da Pa,raiba.

- O Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o art.
83, item lI, da Constituiçao e nos zêr-.
mos do Decreto-lei nv 3.36'5, de 21 de
junho de 1941, modificado pela Lei
nv 2.786, de 21 .de maio de 1956 decreta:
Art. 19 Fica declarada de utlndade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de ceras
Contra as - Sêcas.. a área de terreno
con, 17.350.000 m2 (dezessete mnnôes,
trezentos e cinqüenta mil metros cuadrados) , .representada na o-anta que
COm êsta baixa,devidamer..te ruurícuda pelo Secretáríó-Geral Ou Míntstério do Interior correspondente às bacias hidráulica e de. Irriguçáo do Acude Público São Mamede no Mun.cípio do, mesmo' nome, Estado da ,l?~,
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raíba, -cujos projeto e' orcamento foram aprovados pela Portaria número
6-DF'EP, de 19 de dezembro de 1966.

Art. ,2.-9' A desapropriação aique se
refere 0, presente decreto é constde-

rada de urgência para efeito do. artigo
15 do Decreto-lei nv '3.365; de 21 de
junho 'de 194~.
Art. 3Q .1tste Decreto entrará-em. vi-,

gor na. data de suarpubtícacâo revogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 28 devmarco . dé 19~13:
147Q: da Independêncía' e 809 da
R.eBúbli9~··

A. COS'I:A E SILVA

Afonso A. Li7TJa

DECRETO NO;> 62 A'83 "MARÇO DE '1968

DE

29-

DE

Dispõe sôbre a construção" manuten~
ção e exploração de aeródromos pú'blicos, pela União ou -meaumte con ...

cessão.
O" Presidente da República, Usando -da atrfbuíçâo.vque : lhe confere o
artigo 83. item II, da Constituição do
Brasil .e tendo 'r/Ih' vista; o' 'que' dispõe
a'Lei nc. 4.592, de 29 de dezembro de
1964, o 'Decreto-lei nc 32, de 18 de
novembro 'de 19-66 e o artigo 10 do
Decreto-lei no 200, de-25 de fevereiro
de 196'1, decreta:
Art. 19 Os aeródromos públicos serão construídos mant'dos 'e explorados diretamente" pela União, ou mediante concessão" ou' autorização" obcdecidas as condições nela estabelecidas.
Art. 29 Para efeito de construção,
manutenção e exploração, oa neródromos previstos no Plano Aeroviário Nacional serão sistematizados, pelo Ministério da Aeronáutica. em dois grupos:
. Grupo ,I - - - - ,.- Aeródromos de interêsse preponderantemente federal;
.
Grupo Il - Aeródromos de ínterêsse -preponderanternente regional,
§ 19'A inclusão de, aeródromos no
GIUpO I será .teíta. tendo.se em. vista a sua importância' para a' Segurança Nacional, as. ligações aéreag-tnternacíonais e,· as interligações de'

áreas geoeconômicas de políticas do
País'.
§ 2-Ç1 No Grupo n serão enquadrados os aeródromos constantes do Plano Aeroviário Nacional e não incluídos no Grupo I.
Art. 39 Os Aeródromos do Grupo I
serão construidos. mantidos e explorados diretamente pelo Ministério da
Aeronáutica ou mediante concessão,
quando julgado 'conveniente, a crttério _dêssse. Mínistérío ,
ÀÍt, 4ó 'os Aeródromos do' Grupo II
serão construidos; mantidos e, exploradoa mediante convênios; entre o Mimstérto da Aeronáutica e os Governos
Estaduáás ri/ou Organismos' Regionais.
.
. Art.. 59 Os. Aeródromos Públicos,
não' prevístcs no Plane Aeroviário Nacíonal, poderã9' ser construídos, mantidos e éxplorados, mediante autorização do Ministério .da Aeronáu~ica.
paragrato üníco. As: condições para'
a 'autonzaçãó, ' prevista: -neste'<artágo,
serão estabelecidas em normas- a sarem -baíxadaa ,por" aquêle-: Ministério.
-Arb. 6<:'1 O presente -necreto entrara
em vigor na data de, sua publicação,
revogadas as disposições em contrá.,
rio,
Brasílíà 29 de marco do 19iÍ3;
1479 da " jndependêncía e 809 da

Repúbl.ca.
A. COSTA, E SILVA
Mareio de Souza e Mello

DECRETO NQ &2.484
MARÇO DE

DE

29

DE

1968

Aprova o Estatuto da fundaçâo M(,'Vimenta Brasileiro de Almoetização
(MOBRAL) •

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art .
83, item II, da Constitcrcào c de
acôrdo com- o art. 139 du .Lk.i núruere
5.379, de 15 -de dezembro de 1967 decreta:
Art. 19 Fica aprovado, o Esc.atute
da fundação .Movimento Brasileiro de
Alfabetização' (MQBRA!j), que C_O:>Xl
êste baixa, assinado pelo J\JillistlO da
Educação- eDultura..

ATOS

Art. 29. Revogadas as' d.spoe'çêes
em contrário, êste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
Brasília, 29 de março de 1968:
1479 da Independência e 80 9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Do patrimônio e àos recursos

ESTATUTO DA ·FUNDAÇÃO MOVIM
MENTa BRASILEIRO Dg ALFABETIZAÇãO
r

Das jinqJidades

Art. 19 O' Movimento Brasileiro de
Alfabetização (MOBRA1..) rundacê.o
ínatítuída pelo' Poder r.xecutrvv nos
térmos uo art. 49 da Lei nv 5.379, de
1.5, de dezembro de 1987 e nncutada
av', Ministério da _Eduoacâc e Ouitura,
t~i-á por' finalidade a execuçãü do Píauorte Alfabetização Funcional e F:duçação Continuada _de Adorescentes e
Aàultos, aprovado pelo '.trtigo 39 da
mesma -lei 'e sujeito ~1. ref'ormulaeões
anuais, .de acôrdo com os .netos dtaponíveís ,e Os

Estado da Guanabara. até que se túr-,
ne possível sua transferência 'para
Brasília..
Art. 59 A fundação gozará de 'autonomia administrativa 0 financeira.
CAPÍTULO UI

Tarso Dutra

CAPÍTULO
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resultados obunos ,

,Art. 2 9 Para a consecucâc de Sf:US
âns. -a tundaçâo organizará serviços
específicos, celebrará quaisquer atustes com entidades 'JÜ, aut.ortdaôes- e,
nos .têrmos do artigo 11 da i-8i referida
no artigo, 1/', contara com os serviços
de rádio,' televisão e' cinema euucatívcs,
Os quais, no que concerne à altaoetízaçâo funcional e educaeâo v.on'a.ura-.
da "de adolescentes. é - adurtos, constatuírâo. um sistema geral mtegrado no
Plano mencionado. no arttgc antertor,
Art. 39 A. programação das atíví-.
dades da fundação obedecerá aos procettos da citada Lei nc 5..379 e ao Plano pela mesma aprovado. e levará em
conta as conclusões dos' Grupos de
Trabalho instituídos pelos Decretos
nss '61.311, 61.312, 61.313 e c1.3l4, datados de 8 de setembro de 1967.
CAPíTULO II

Da sede, do jôro 8 da autonomia

Art. 49'A fundação, de duração indeterminada e com jurisdição em wdó o território nacional, Let á sede e
rôro na Cidade do 1'i'.io de Janeiro,

.Art.. 69 a patrimônio da fundação
será constituído pelos ,IJE;ns. valores,
rendas e direitos que lhe forem ,c!,vl1:dos ou que a mesma vier' u adqumr ,
Parágrafo 'único. Os bens e-dtreítos
da fundação serão utilizactosapenas
para' a consecução rle seus Jbjêi,;I'OS,
permitida, todavía. a sub-togaçêc de
uns e outros, para a obtenção de reUdas destinadas ao mesmo "im,
Art. 79 Constituíráo recursos da
.rundação: ,
a-)' as contribuições, auxíüos ou'súovencõee de entddadea ríe-dlreíto público 011 prívadc, .nacionaia, multínacionais ou estrangeiras, e de parttculares:
b) as rendas de seu natrímôntc:
c) as rendas de, qualquer espéete a
seu favor constituídas por terceiros;
i)
os recursos provenientes das
fontes indicadas pelo Grupo de Trabalho Interminísterial criado pe1.o'Df'ereto nc 61.311, de a de setem'u-o de
1967;
e) as rendas decorrentes dos serviços que prestar; e
j) os rendimentos eventuais, -nctusíve- da venda de mafertaí didático.
CAPÍTULO IV

Da administração e da -vraanizaçao

Art. 89 A fundação será admtnístrada pelos seguintes órgúos:
a) Presidência;
b) Conselho Admírnstràttvo; e
cj, Conselho de Curadores.
Art. 99 A Presidência da .tundaçãc
será exercida pelo Diretor-Gera! do
Departamento Nacional de 'l!:du~'tç3,0,
.onforme o disposto no artigo 89 da Lei
n?5. 379, mencionada,
Parágrafo único.. ~ suas faltas ou
impedimentos, o Presidente será-subatituido pelo substituto .legal do Dír e-
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VII - Aprovar licitações, nrmar
contratos e autorizar as conseqüentes
despesas e os respectivos pagamentos;
signado pelo Poder E'I(~el.<tivo.
VIII ~ Solicitar, aos órgãos do serArt. 10. Á fundação terá um Seviço publico federal, a cessão de runcretario-Geral.
cicnártos nos têrmos do artigo 99 da
Art. 11. O Conselho aammtstreuLei nv 5.379, citada;
vo será constituído de cinco membros
IX ~ Admitir, movimentar, dispen ~
ti tulares e três suplen tos.
sal' outros servidores, que se tornaArt. 12. O Conselho de Oura-Sores
rem necessários, os quais poderão fiserá constituído de três membros ticar sujeitos ao regime da Consolidatulares com igual número. de sunten-.
çâc das Leis do Trabalho 0U ser reteso
trtbutdos pela prestação clf. serviços
eventuais 'sem vinculo de emprego:
Art. 13. O Secretário-Geral e os
membros dos' Conselhos Aômmistratd-.
X '- Aprovar instruções, para funvos e de Curadores serão designados
cionamento dos serviços;
pelo Ministro da Educacào e Cultura.
XI - Fixar as atrfbuícóes do Secretário-Geral, ao qual poderá dele§ 1 Os membros do Conselho Adgar competência para a execução de
ministrativo devendo ser recrutados
determinadas tarefas, das enunciadas
dentre personalidades dos setores público e -prívado, com conhecimento es- ' nos incisos anteriores.
pecíalizado 'ou especíaí tntcrêsse no
Art. 15 _ Ao Conselho Admíntstratlproblema da alfabetização. .
vo compete:
§ 29 O mandato 11)S Conselheiros
I - Cooperar com a Presidência na
será de três .anos.
elaboração do plano de ....rganízaçâo
dos serviços básicos da fundação e a.
§ 39 Os serviços prestados pelos
estrutura de seus órgãos, e, com o se.membros dos Conselhos serão consicretàrio-Geral, no desempenho de
derados de caráter relevante.
funções que lhe forem conferidas ou
§49 Perderá. o mandato o membro
delegadas;
do Conselho que faltar, sem 'jus-tnoal i - Propor à Preaídêncía as meçâo; a 3 (três) reuniões consecutivas.
didas que julgar de ínterêsse para a
§5 9 Em casos de vacância, o coneficiência e a melhoria da execução
selheiro que fôr designado. completados planos aprovados;
rá o período restante de mandato,
III - Opinar sôbre:
a) os projetos, estudos ~ assuntos
encaminhados ao seu exame;
Das Atribuições zoe oioãos
b) doações e ajustes que Interessam
à fundação;
Art. 14. A Presidêrioía compete:
c) a criação de funções sujeites à
I - orientar, dirigir e coordenar as
admissão pelo regtme da Iegíslaçào
atividades da Iundaoào e O~ trabalhos
trabalhista ou para serviços evendos respectivos serviços, 03 quate potuais;
derá criar, transforma! e exttnsutv,
d) a fixação de atribuições de que
II - Representar a "undação em
trata o .incíso XI do artigo anterior .
juizo e fora dêle, a.uva )U passivaIV· - Aprovar o regimento interno
mente, podendo, inclusive, der egar ÇlOda fundação, apresentado pelo Presrdêres e constituir -nandatáaros:
dente;
lI! ,~ Receber bens, LlIa,çf:es. eajuV - Autorizar a aquisição, hipote'das financeiras, desttnadns à tundaca, promessa de compra e venda. C~...;
çâo, e movimentar as respectivas consão, locação, arrendamento, alíenaoâo
tas bancárias;
.
ou qualquer outra. operação relativa a
IV - Celebrar, com aqtnescencía do
imóveis.
Conselho Administrativo, (.'S a-j~stiJ::'
previstos no iart. 29;
Art. 16. Ao oonsenio üg. Curadores
compete:
V - Convocar e presluir as reuniões do Conselho Admíinsb'atívo;
I - Aprovar anualmente. o orcamenta e a programacao: financeira da
VI - Aprovara plano anual de atifundação propostos pelo Pl.'esidente;
vidade;
tor de que trata o !'tltigo, ou Dor
quem venha a ser expressamente d~

ç
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II - Apreciar; mensalmente, 0;5 balancetes apresentados pela Presidência;
lI! ~ Pronunciar-se, durante o prt-.
meíro semestre, sôbre o relatório da
Presidência, acompanhado J:lG prOC~E
so das contas do exercício anterior.
instruido com balanços anuais c mventárfos e com elementos complementares elucidativos da snuaçõc financeira e .patrímoniar:
IV - Requisitar daPresidêncla as
ínformaçôes que se tornarem necessárias para o bom "des8mpenhJde
suas atribuições;
V' Examinar, a qualquer tempo,
por iniciativa própria ou nor 'solicitação da Presidência" livros e dc-:
cumentos relacionados com a escrituração financeira e patrimoníat.
CAPÍTULO· VI

Das DiSposíções Finais e Transitórias

Art. 17. A fundação adquirirá personalidade jurídica li pl:Lrtir da ínscnção, no Registro Civil ãas vessoes Jurídicas, do seu ato, constdtudvo e de
comprovan te da oubhcacâo oficial
dêste estatuto e do' decreto que o .tíver aprovado.
Art. 18. A fundação gOZ~;'.J·á dos privilégios concedidos legalmente as L'1stdtuiçôescde utilidade pública.
Art. 19. Extinguindo-se, por qualquer motivo, a run-taçâo, reus bens
serão incorporados ao patrimônio da
União.
Art. 20. Para apresentacâo, dentro
de 60 (sessenta) dias. a contar da
data em que adquirrr personavídade
jurtotca, do cronograma- para -execuçâo
das etapas operacionais indicadas no
item 14 do Plano aprovado peío artigo
3~ da referida Lei nv 5.379, a Presí-.
dêncàa da rundaçãc- constrrmrá Grupos de Trabalho, na conformidade d03
elementos que serviram de base para
a formulação do mesma Plano.
Art. 21. Na admissão de pessoal,
inclusive de, natureza eventual ou para prestação de serviço especíal .retribuído mediante recibo, na realização de qualquer tipo de congresso ou
reunião, e na celebração de convênios,
acõrdos ou contratos, deverão S~i obaervadas, sempre, as normas estebeIeeldas nas portarias Mímstertaís nú-,

meros 51S, 25 e 71, respectivamente,
de 19 de setembro de 1967, 17 e so de
janeiro de 1968, e suas modificações.
-

Tarso Dutra.

DECRETO

N9" 62.485
MARÇO. DE 1968

DE

29

DE

Altera o Decreto n{J 62.256, de 12 de
fevereiro de 1968.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item I1, da COllii~:tL1içao, decreta:
Art. 1° A p::jmeira Reunião Nacional dos Conselhos de C ..l.·.tL.l'a, n
qn. se refere o »aráa-ero ú., ':.. do
artrgu '1° elo Dec:-t"to n Q 62 2~'" de
12 de fevererro de 1968, .reat-zw-se-õ
no Rio de Janeiro, Estado J&. Guanabara, no ~Je: rode de 22 a 24 de
abril do corrente ano.
Art. 29 ~te decreto entrará em
vteor na data de sua publica -ã.. fi·
cando revogadas as disposições em
contrário,
Braslua, 29 üe março de 1958:
1479 da Independência e 80Q da
República.

A.

COSTA

E

SnVA

Tarso Dutra

DECRETO Nº 62.486
MARÇO DE

DE

1968

29

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, uma area de terra destinada à construção de prédio para a instalação de serviços
da Companhia Telefônica Bmsüeíra
na Cidade de Santos, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
dá atribuição que lhe é, conferida pelo
artigo 83, inciso lI, da Constituição
tanoo em vista o disposto nos artigos
59, letra "h", e 69 do Decreto-Ieí número '3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 19 E' declarada de utüídade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terra cóm 2. 034,OOm2
(dois mil e trinta e quatro metros
quadrados), destinada à construção
de' prédio a fim de nêle serem instalados vários serviços da Companhia
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Telefônica. Brasileira, na Cidade de
Santos, Estado de .Sâo Paulo.

Art. 29 A "área de' terra referida no
artigo anWriut,' a ser desmembrada
de maior porção, tem 30,00 m (trinta
metros) de frente Para a rua, Vasco
da u·ama-.30,oom (trinta metros)" de
fundos para a -rua -Marechal Carmona e 67,BOm (sessenta e sete metros

e oitenta centímetros) pai- ambos os
lados, confrontando' à esquerda com
t2rr pn.0 - de propriedade, de Lion S.A.

- Engenharia e' Comércio- e à direita com terreno pertencente -a Júlio
Kiefter, deacórrío com a planta! constante do processo nc 20.472, de 1968,
do Ministério das. Comunicações.
Art. 39 Fica, a Companhia; Telefônica, Brasileira autorízacava premover a desapropriação' da referida': área
de' terra na formada' legislação vigente, com seus recursos ': próprios;
;P:ll~á4irafo' miiCO."'N:os tÚmos. do
artigo. ,15 do, Decreto-lei , . número
-3.365, de ,21 de junho 'de 1941, .modí-.
ficado pela Lei' número 2.786, de 21
de maio de 19'56,: a desapropriação é
declarada ã.;.e caráter urgente, para
efeito .de imediata imissão de posse.
ArL 49'Ê;ste r eeretoienrrara -em 'vigor na data de sua. publicação; ~~
vogadas as disposíçôes ~mcontrarlo.
Brasília, 29 de março de
1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E

SILV~

Carlos F. de Simas

DEORETO

N9

6'2.487
1968

DE

29

DE:

MARÇO DE

Declara de utilidade pública, para,
fins de desapropriação, uma área de
terra destinada à construção.da
nova estação telefônica de Teresó-polis, Estado do Rio de ,Janeiro.

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe é conferldatpelo art. 83, inciso II, da Constituição,
tendo em vista o disposto nos arts.
5\>, letra "h" e 69 do Decreto-Ieí número 3.365, de ,21 de junho de 1941,
decreta:
.
Art. 19. E" declarada de utilidade
púbüca, para fins de desapropriação,

uma área de terra com 976,90m2 (u'Ü-

vecentose setenta e seis metros e no-

venta decímetros quadradoso , ücsttnada à oonstruçâo, pela Companhia
Telefônica Brasileira, da nova estação
telefônica da Cidade de Teresópolis,
Estado do Rio de Janeiro.
Art.2 9.' A área de terra referida
no artigo anterior identificada corno
lote "A-I",' desmembrado do antigo
lote "A" do loteamento denomruado
''',Jardim Europa", está localizada no
lado ímpar da A,venída
Almirante
Lúcío Meira, zona urbana do :vrJ1'11. cfpio de Teresópolís, Estado do Rio
de Janeiro, junto e depois do cpréuio
de números 59 a' 65, medindo 18,OOm
. (dezoito metros) de frente para a ct,..
tadaAvenida, Almirante Lúcio Meira,
no: rumo 76938'&0;' 57,80m' (cinqüenta
e sete metros e oitenta centímetros)
pelo lado direito, no rumo 13'1;j,3'NO,
por onde contrónta com o prédio de
números 59 a 65 da mesma avemda,
pertencente a quem de direito; 50.60
m (cinqüenta metros e sessenta centímetros) pelo lado esquerdo, no rumo
1392,2 'S E , por onde confronta COrI: o
lote "A·-2" do mencionado loteamento
"Jardim Europa''... de propriedade de
Aldo de Camargo Btttencourt Rorírigues e outros; e 19,40m (dezenove metros e quarenta centímetros) de r.mdos para a Rua Durval Fonseca na
rumo 82900,SE, de acôrdo com a planta constante do processo nv 20.473-68,
do Ministério das Comunicações.
Art. 39. Fica a Companhia Te(f~fõ
níca Brasileira autorizada a promover a desapropriação da referida faixa de terra, na forma da legislação
vigente, com seus recursos propnós.
Parágrafo úmco. Nos termos do
art. 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junhó de 1941, modificado peja
Lei nc 2.786, de '21 de maio de 19'56.
a desapropriação é declarada de caráter .urgente, para efeito de ímedíata imissão. de posse.
Art. 4° ~ste Decreto entrará em
vigor' na data da 'sua 'pubtícaçao, revogadas as uísposícões em centrário.
Brasília, 29 de' março de 1968;
1'479 da Independência e 80(1' da
República.
A.

COSTA E . SILVA

Carlos F. de, Símae
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Retifica o art. 1<;> do Decreto número 61.522, de 12 de outubro de 1967,
que declara de utilidade pu.b3?ca,
para fin§ de desapropriação, -uma
área de 6,30m _x 17,80m tocaüzaaa
no topo' do Edifício Itália", à Av.
Sâo Luiz n 9 72, esqutna COm a 11).
[piranga, na cutaae.ne São Pmuo,
necessária à instalação de uma estrutura metálica, COm capac'lda4,e
para suportar antenas parabólicas
do Sistema Nacíoruü de resecomu-

nicações,

o

Presidente da República, usando

°

da ata'íbutção que lhe confere
art.
83, item li, da constituição, decreta:

Art. 19. Fica 'retificado o art. Ic
0,0 Decreto nv 61.522, de 12 de outubro de 1967 que passa a ter a. s,eguinte redação:
"Art. 19 . "E' declarada de ut~
Iídaoe pública para fins de desapropriação, de acordo com o art.
6\>, combinado com o art. 59, alínea "h", do Decreto-lei númc-
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1'0 3.365, de 2,1 de junho de 1941,
uma área de 6,30m x 17,80 'metros
localizada no
topo do Edifício
Itália, à Avenida São Luis no] 72,
esquina com
Avenida Ipíranga,
na Cidade de São Paulo, constítuída, pela laje de cobertura, da
caixa _d'água superior, da 'casa de
máquinas e do corredor dívisórro,
bem como as vigas que supor-iam
a referida laje, sendo a propriedade de tal área atribuída à firma "I'erraco Itália S. A. - 11,0Etaurante':. ~
I

-Art. 21? Ficam manti-das as demais
disposições dos artigos do referido
.Decreto n- 61.522, que passam a fazer parte integrante dêste Decreto.
Art. 39 O presente Decreto entrará em .vígcr na data de' sua publicação, revogadas as disposições em con.
trário.
Brasília, 29 de março de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas
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moeano do
Cate te,
Carmópolts,
R.iachuelo e Laranjeiras. (Decreto
nc 62.857, de 14-6-68).
- Telefônica Brasileira - São Paulo. (Decreto nv 6-2.8-81, dt: 21~5-68).
_ Imóvel - Ministério da Aeronáutica - São Paulo. (Decreto número
62.885, de 21-6-68).
- DNOOS - Pau. dos Ferros. rDe.creto nv 62.889, de 21,.6-68).
DELEGAiÇAO DE -oOlllnPEI'1!:NQIA Pedras preciosas
.Autnrízaçâo
para compra. (Decreto. nc. 62.92·3.
de 28-1HJ8).
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- Impôstc de importação - Isenção - .Regulamentaçâo do act. 14
do Decreto-lei nc 37, de lf)166. (Decreto nv 62.897, de 25-.6-68).
DOACãO DE TERRENO - Mínistério - do Exército - Araguart . (Deereto nv 62.916, de 2'5-6-68).
- Ministério do Exército - Manaus.
(Decreto no 62.917, de 25-6--'&8).
. - Ministério do Exército. (Decreto \
illQ 62.918, de 25-6-68).
- Ministério do ExérCito - Orístalina.
(Decreto
nc
62.919, de
25-6-68) .
- Ministério do Exército
Rio
Branco.
(Decreto nv 62.920, de
25-6-68) .
D]PLiOMAOIA - Adido mítitar; (Deereto no 62.797, de 31-5--68) .
DOAiÇAO DE IMõVíE!L - Residência
de comandante - Cuiabá. (Decreto nv 62.890, de 24"6-68).
DOA!ÇAODE IMóVEL - Escola Paulista de .Medíoína São Paulo.
(Decreto nv 62.5tfi'6, de 1C-4-6'8).
DUR<A!ÇAO DO TRABALHO ESCOLAJR - Revogação dos artigos 2('1
e 310 do 'Decreto nc 60.841, de 9-6-67.
(Decreto no 62.842, de 7-5.-68).
DOAÇãO DE TERRiENO - Agência
,postal-Telegráfica Votuporanga.
(Decreto n?62.549, de lG-4-68).
DOAÇÃO DE 'IilDRRJEN10 - ..A grupamenta de Fuzileiros Navais - Santos. (Decreto nv- 62 .-520, de 10-~) .
- USIBA - Rio .Jaguarlbe.. (Decreto
nv 62.659, de 7-5-68).
.
Escola Técnica Federal .de são
<Paulo..
(Decreto ne 62.903, de
'25-&-<;8) .
DOAÇÃO iDE TERRENO - Grupamento de Fuzileiros Navais - Santos. (Decreto nv 62.525·, de 10-4"'68).
DOAÇ,AO DE TERiRENO - Defesa
Sanitária Animal - União de Vitórta, (Decreto
no 62.640, de
.30-4-68) .
DJÜtA1ÇAO DE TIDRlRlENO - Retificação - Santa Rosa de vtterbo. 'Decreto n» 62.641, de 30-4-63) .
DOhÇAO DE 'IlERRENü - Escola
de Economia Rural Doméstica
Petrolina , (Decretto nc 62.717. de
i1'6-5-68) .
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-

E
EDUCcAÇAO -

rios Federais.

Sistema nos 'perribó(Decreto 119 62.605.

de 25-4-68).
ElLE'DRiIFIOAlÇAO RiURJAL Regulamentação. (Decreto nv 62.655, de
P.;-68) .

Requi-

EMPJRatSTIMO EXTERNO -

sitos prévios -

Garantia da união.

(Decreto nv 62.700, de 15-5---68).·
EI\l1ERGI~

ELÉTRLCA -

cia de Concessão

-

Transferên-

Alteração-

Araranguá. (Decreto nc 62.470, de
27-3-68) .
Transferência de concessão

Araranguá..

(Decreto nc 62.471, de

27-3-68) .

-

Concessão -

Mangueirlnha.. (De-

creto nv '62,'53't, de 16-4-68).

-

Concessão -

Imbé. (Decreto nú-

mero ·62.538, de 16-4'-68).

-

Concessão

Santos

Dumont,

(Decreto no 62.:5,39, de 16-4'-68).

-

Concessão -

Frutal . (Decreto nú-

mero 62.541, de 16-4-68).

-

concessão -

Conceição das Ala-

goas ,

(Decreto
nc 62.-544, de
.
- Concessões - Oumaeu e r-assíra.
(Decreto ne 62.545', de 16-4-8&).
~ Concessão Rio !Espera. (Decreto nv '62.546, de 16-4-68).
Transferência Lagoa do
Ouro.
(Decreto nº 62.5'5'5, de 16-4-68)..
~ Distríbuíçâo - Araçatuba . (De
ereto nv 6,2.'55'6, de 16-4-68)..
- Distribuição .:..::.:. Afogados da Ingazeíra.
(Decreto
n9 62.557, de
,16-4-68) .
- Subestação - Santa Cruz. GDecre~
to nc 6-2.'55'3, de 1-6-4-68) .
- Distribuição - São J,!)sé da. Lagoa
Tapada.
(Decreto nc 6'2.600, de
24-4-68) .
- Autorização - Rancharla , (Decreto no 62.617, de 29-4-68).
- Concessão - Cantagalo -- santa
Teresa.
«occrctc nc 62.616, de
29-4-68) .
- Distribuição - Guímarâma. (Decreto nP 62.618, de 2H-4~-6B).
- Transferência
Pernambuco.
(Decreto nc 162.6,19,de 2~}-4-6&).
r-Ó. Concessão / - lIJpixuna.
(Decreto
no 6'2.620, de 29;-4-68).
16~4-{i8)

4

Transferência - .Iaguaruna, (Decreto U 9 .B2.6'Z2, de 29...4-68) .
- Delegação de dompetência - Outorga e concessão. (Decreto mimeTO 6,2.628, de 30-4-~38).
- cessão de bens - Teófilo Otoni.
(rrJec.reto no 62.'!}'29, de 30-4-68).
- Revogação - Ilicínea.
(Decreto
nv <62.ü37, de '304-68).
- Transferência - Campina, Grande. (Decreto no 62.63H, de 30-4-(3).
- Regulamentacâo dos Ser vIços de
ôíâetrifícação Rural. (Decreto número 62.6'55, de 3·-5-68).
....:.... Transmissão - Leopoldma, Astolfo Dutra e Ubá. (Decreto número
62.705. de 15-5-68).
- Distribuição Pirapôzínho. (Deõreto nc 162.723', de :117-5-68).
- Normas Gerais de Tarifa. (D8Cl'eto nv 62. 724, de 17-Õ'-(8).
- 'Cessação de exploração -- Recife.
(Deõreto .nv 62.761, de 23-5-68).
ElNiERGIA HIDRAULICA sã\') - .Ahelacdo da Luz.
nc 62:.847', de io-s-sei .

Conces(Decreto

ENERGIA NUOI.lEAR --Acôrdo Erasfl-Portugal - Promulgação. -(Decreto nv 62.'521, de 1'5-4-68) .
~ Formação decapitaI de Sociedade
'Subsidiária - Alteração do Decreto nv '53.735" de 1964 Art. 2 Q
(Decreto nc -62:.710, de 10-5-68).
ENERGIA
Técnico.
7·-5-68) .

NUOl.lEAR.
(Decreto no

Pessoal
62.661. de

ENGENH.E1RO Aeronáutica
Retificação de procedência hierárquica.
(Decreto nc 62.871, de
19-6-68) .
- Aeronáutica - contagem de tempo. nrieereto nv 62.888, de, 21-6-68) .
_SINO 'P.RO(F'1SS~ONAL MARTI1IMO - Destinação de contribuição.
(Lei no 5-.461, de 25'--6-68).

ENSINO 'SiECUNDARlIO - Inspetorias Seccionais - santo Angelo Rosário do Sul. (Decreto número
62.M2, de 8-4-68).
ENiSmO SUBER10R....:....
Bôlsas de
estudo - Concessão. (Decreto número 62.801, de 3-6-68) .
- Contratos entre o Brasil e a Hungrta..
({Decreto nP
-&2.B€4,
de
13-6-68) .

=

ESCOLA
OlJl'lN1CIAS MlIDICiAS
DE VOLTA IRJEDONUA - Funcic-
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62.751, de

Funcionamento. (Decreto 119 62.800,
de 31-5-63).

ESCOLA 'DE ECONOJIIITA RU!RAL
DOMmSTIOA . DE jPIETR'ÚLINA _.

F AJOULDADE OATó1J]CA DE FILO~
SONA, ,GItÊiNiGIAS E I.ETRAS DE

namento.

(Decreto no

2,2-5"68) ,

{Doação de terreno; (Decreto núme1'0 .(3'2.717, de 16-'5'-68).

ESCÓriA

DE

ENiF'E{RJMiEIDR.AS

no

HOSPI'J1AL SÃO !PAULO - Escola
'Paulista de 'Enfennagem - Alteração de denominação. (Decreto. número 6-2.689, de 1(l-5-6M .
ESCOLA INDUSTIOIAiL DE CUiDABA

- Conselho de Riepresentantes Cãassírícação. (Decreto nv 62.49'5.
de 1-4-68),
ESCOLA

SUP;ERIDOR DE

ÇAO FltSJlOA' DE

Funcionamento.

illIDU0ACAMPINAS ~

(Decreto número

'62,771, de 24-5-68).

ESOlRITó!RITOs REMUNERADOS DE

EMPRf;:GO

Convenção.

Promulgação

de
(Decreto no 62.$59, de

17-6-68) .
ESTABNLiECINLENTO DE CRl"lDITO

- Bancos - Orçamento monetário.
(Decreto nc :62.796, de ao-e-sai.
ESTAÇÃO E'XjPlERlilMiRNTAL - Doação - campo Grande. (Decreto
nc 62 .:83,2, de 6-:6'--'68) .
E1STATíSTICO
Regulamentação
da profíssâo . (Decreto nv 62.4'97, de
1-4-68) .

BiAlGÉl' -

to n?

reeconnecrmentc. rriecrc-

62,6~7,

de 14-5-68) .

FAOULDiADE (DE GTIltNCIAS !cONTABElI'S 'DE 6AN'I'A CRUZ DO

\SUL . - Reconhecimento.
no 62 ;760, de 22..:5'-68-).

(Decreto

F.AJCU'LDADiE DE O=OIAS 'ECONOM:LIGtAS DE BAruRú - Reconhe-

cimento.

(Decreto nc 62.76'7,

de

23-5-6'8) .
IFAiOUiUDAlDiE DE C=OIAS 000(NOMIOAS DE ALEGR:E1:1E - Re-

conhecimento.
de 24-6-68).

(Decreto nc 62.893,

FAOULDADE DiE ciI:!JNOIAS
EOONôMilOAS E ADMINISTRATIVA
PlIDDRO 11 - São Paulo. (Decreto TIP· ,&2.777, de 27-5-68).

[D.

FAOULThAIlE 'DE C~CIAS EOONôMICAS, GONITABEIS. E
DE
ADJllITNrrSTRAÇAO DO DIS'I1R~TO
ii1EITJlERAL CEDE Funciona-

mente:
(Decreto nc
26-4-68).

62,.MO, de

FAGULDAUE DE DIREITO DO DISTRITO FEDiElRAL OEUB'

jouncionamento.
(Decreto número
62.608, de 26-4-68) .

--= Desenvol- FAJOULDADE DE DIREITo DE
vimento econômico - Impôsto de
GUARULHOS Funcíonamentc.
importação - Regulamentação do
(Decreto n« 62.634, '9-e3O--4-(8).
art. 14; do Decreto-lei nc 37, de 1966.
. FAOUliDADE' DE DIREITO DE SAO
nrecrcto nc 62.897, de 25'-6-68).
CARJIJOS Funcionamento - são
J'lSTlRlM>A DE FERRO BAHIA E
paulo.
(Decreto no 62.(i3'3, de
Mm1A'S - Enquadramento. (Decre30-4--<38).
to n? 62.707, de 16-5-68).

ESTíMULOS FISCtAIS

ES'DRlADA 'DE CF1EIRRO OEN'I'RAL
DO BRASliJ Enquadramento -

Alteração.

(Decreto no tl'2.612, "de

26-4-68) .
ESTRUTURA BC'\SICA DO MINISTÉRIO DA M.ARlNHA - Aprova-

ção.
(tDecretl'J:np
18-6-'68) .

52,.860,

de

MUNDIAiL - Sesquicentenário da Ilndependência do
Brasil -r-' Grupo de Tu'abalho. .Deereto nv 62.8~6, de 6'-6-68) .

EXlPOSIÇAO

FACULDADE DE 'ElO'ONOMIA 'E F1INANÇAS DO RIO DF. JANErnO-

Curso de Administração.
nc '62.'63'2, de 30-4-6M.
FAOULDADE DE
VALiE DO RIO

FACULDc<\ITJE AiDV'ENTISTA DE ENFlERJMAGIDIJ: DE SÃO PAULO -

EOONOMIA DO
DOS SINOS-

CUrSOS de Ciências Contábeisjouncíonamento. (Decreto nc 62.894,
de 25-6-68) .
FAiOULDADE DE EDUGAiQAO PADRE ANCHmEI'A
Reconheci-

mento -

Jundíaí . (Decreto número

'62.849, de

F

(Decreto

1O~6-68).

FAJOULDADE DE <ENGENHARIA rlE
MOGí DAS ORUZES - Funciona-

mente.
:119,-4-68)

(Decreto

nc

62.570,

de
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DE

ENGENHARIA

SÃO JOS~ DOS :CAMPOS -

cionamento.

(Decreto

ns

Fun-

62.631,

de 30-4-68). '
F AJCUILDAiDíE 'DiE F1IT...OSOFTA, OTh"'N-

eLAS E LETRAS DO DIST;RITO
FEDERAL - G,EUB - Funcionamento.
(Decreto nv 62"(;03, -de
26-4-68) .

FACUl,DADE DE FJ'LOSOFLA DE
IT AlPE'IlI:NIG~
Funcionamento.
(Decreto nO 62-,688, de 10--5·-68).
FAfÜULDADiE 'DiE FILOSOFIA, CI"f:NOI'A'S E LETRAS DE sA:O LEOIPOLDO ----'-. Reconhecimento de Curso. (Decreto no 62.5;86, de 23.,.4-BS).

FACULDADE DE FILOSOFIA,CffiNCI,AS iE LET.R1AS DE MOGí DAS

iC;RUZiES Funcionamento. CDecreto nv 62.588, de 24-4-68).
F'AJOULDADE DE FITLOSiOFIA, CJ:f:NCIAS ~ LETRA'S DE -IJUí -r- Fun-

cionamento de cursos. (DecretJ:. nú-

mero 62.'74-8, de 21-'5-68).
FACULDADE DE FILOSOFIA, CQ):.";N-iÜIAS,E LETRAS [DE TUPA - Functonamento. (Decreto nv ,62.716'5, de
23-5-68) .

FACULDADE DE MEIDICINA ITAJUBA - Funcionamento. (Decreto
Jl9 62.498, de 1-4-68).
FACULDADE ES'I'ADUAL DE FILOSOFIA DE PONTA GROSSA

lR.econhecimento de Curso. (Decreto
no 62.690, de 10-'5-68) ~

FACULDADE FlEDEiRA.L DE DIllis,ITO DE SIERGIIPIE - Retificação do
Quadro Especial. (Decreto -iúmero
62.675, de 9-5-68) .
FA.OUlJDADE FEDERAL DO mo
GRANDE DO SUL .:- "Classificação

de Cargos - Retíftcacâó. (Decreto n'' 62.839. de 7-6-68).

Ordação da Ooordenação
de Habitação do Grande Rio. (Decreto nv 6-2.6'54, de ,3-5,,.68).
FERRO - r.evra c-. Antonina. (Decreto nv 62.597, de 24~4--68).
-Lavra - Autorização .:...- Brumadinho e Betim. (Decreto nv 62.721,
FAVJ!:LAS -

de 17-5-63).
l"ILITO - Lavra -

Itapeva ,
17-5-68) .

FLDRESTAMENTO - Impôsto
de
Renda - A;batimento. (Decreto número 62.'561, de 1,6'-4-68).
FLUORITA - Lavra - Pedras Grandes. «oecreto nv 62.733, de 20-5-68>'FOOJCAS ARMWAS Servíco Militar Inicial ~ Modificação no Plano. (Decreto ne 62.624, de 29-4-68).
FUNÇÃO GRA'I1I:FrCAIDA Ministério da Agrtcultura , (Decreto número 62.559, de 16-4'-68).
- Ministério da Indústríà e Comércio. (Decreto n962.5r60, de 16-4-68).
- Ministério das Minas e Energia.
(Decreto ns 62. 577, de 22-4-68). - Ministério do Trabalho. '(Decreto
nv 62.579, de n-4-ii8).
- Ministério da 'Educação e cultura.
(Decreto nv ü2.'58Q, de 22-4-68).
- Ministério da Justiça.
(Decreto
n 9 -:6'2 . 581, de 22-4-68).
(Decreto
- Ministério da Justiça.
nc 62.58:2, de 22-4-68).
Ministério (da Justiça. rrieceetc
no 62.583, de 22-J!-.68).
Ministério do Transporte
Transferência. (Decreto nv 62,613.
de 2,6-4-6-8).
- 't'reasrerencía '
Ministério da
Saúde.
(Decreto nc 62.601, de
1

24-4-68).
FUNOL!\.CAO BRASIL CENTRIAL

Redístrfbuíçân de cargos.

FA'CULDADE PólRTO ALEGRJEN8E
DE FILOSOFIA, CmNGIAS E lJE~

TRA6 - Funcionamento. (Decreto
nc '62.8161, de 4-6-68).

FARMAC~UTíco

- Ministério
do
eExército - Alteração de enquadramento.
(Decreto no 62.57.6, de
22-4-68) .

.

Estrada de Ferro Leopoldína Alteração do enquadramento. (Decreto n(l ·62.8'50, de 11-'6--$8).
- E-strada de Ferna central do Bra,sil - Alteração do enquadramento.
(Decreto nv 62.851, de 11-6,,68)..

Retífícacâo

cnecreto nc ü2:728, de

.Dacreto

n'? 62.603, de 25-4-68) .

-

Redistribuição de cargos.

to n'Ú 62.879, de 21-6-62).

~(Decre

F'UNlDO DE AS8ISTENCLA AO TRA:BALHADOR RURAL Alteração
do 'Regulamento - Arts. 62 e 64.
(Decreto . n Q 62.747, de 21-5,-68)·.

-

G
Criação da Coordenação de Habitação do Grande Rio.
(Decreto n- 62.654, de 3-5,-,68).

GRANDE RifO -
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GRUPO DE TRABALHO -

cultura -

VitiniReformulacão da pclíti-

-

ca .nacional. uuecreto" no 62.594, de
24-4-68) .

....:.... Sílvícclas -

Delimitacâo de áreas.
«oeereto nc 62.699, de 14-5-63).
- Departamento Nacional de t-ortos
- prorrogação de prazo. (Decreto
n'? 62.795, de 30-5-68).
- Ministério da Agricultura Es~
te-utn-a de Serviço. (Decreto número 62.798, de 31-'5-63).
- Sesquicentenário da Independ-ência
do Brasil. (Decreto nc 62.83'6, de

Aquisição - Estr...a ngeiro - Guanabara.
(Decreto nv 62.827,
de
16-6-68) .

-

Aqursiçãc - Estrangeira ..- Gua",,:
ngoara. (Decreto n? 62.8282, de
6-6-68) .

-

Aquisição - Estrangeiro - Guanabara. . (Decreto
nv 62.829, de
<3-6-63) .

-

Aquisição - Ests-angeíro - Guanabara.
(Decreto
nv 62.830, de
6"6-68) .

-

<3-6-68) .

Aquisição - Estll'angeiro ='..- Guanabara.
(Decreto nc 62.831, de
'6-6-<38) .

-:- Importação e exportação de ze~
buínos - prorrogação de
prazo.
(Decreto nc 62.873, de 19-6-68).

-

GlRUlPO iEXECUTLVO D,\S - lNDúS'TRIA'S MECANICA'S - GE-IMEC -

:.......... Aquisição - Estrangeiro .-.- Guanabara.
(Decreto- nc 62.833, de

,- Inclusão de representante doMíntetérto da Aeronáutica _ (Decreto
nc '62.,611, de 26-4-68).

H
HOSPITAL OENrrRAL DO ~"'R.iCI
TO - Diretor. (Decreto n'" 62.781,
de 29-5-68) .

I
IMóVEL - Cessão gratuita - . SiER~
PRO - Guanabara', (Decreto número, 62.5'51, de 16-4-'6-8).
- Estrangeiro - 'Guanabara.' (Decreto ris 62:.'643, de 2-5-68).
- Venda ao BNH. (Decreto número
6-2.698, de 14-'5-68).
•
- Doa,ção - Agência Postal-Telegrá'fica - Moreira Salles , (Decreto número 62.804, d-e 3-6~68).
- Agência lPostal-Telegráfica - Doação de terreno - Barh-í . (Decreto
iIl Q 6-2. 806~ de 3-6-68).
- Aquisição - Estrangeiros - Guanabara.
(Decreto nc 62.807, de
3-'6-68) .

-:- Aquisição - Es.trangeiros - Guanabara.
(Decreto nc 62. 8G8,
de
·3-6-68) .

-

Doação - Agência Postal - Oás-,
sia. (Decreto nc 62.823, de 6-6-68.).
- Aquisição - Estrangeiro - Guanabara.
(Decreto nc 6'2. 82b, de
6-6-68) .

...,... ,Aquisição - 'iEstrangeiro - Guanabara.
(Decreto no 62.8-26, de
!i-6-6S) .

Doação .,....... ,Estação Experimental Campo Grande. ([}ecreto nc 62.832,
de 6-6-68).

6-6"68) .

-

Cessão Gratuita - Urbanização Recife.
(Deareto. nc €.2.l::\3-4, de
6-6--68).

I:MóVEIS RURAIS -

Regulamentação.

Minifúndios (Decreto número

62.5ü4. de 8-4-68) .

IMPOSTO

DE TMPORTAÇÃO
Bens de capital - icegulamentaçâo do art. 14 do Decr~
to-lei nc 37, de 1966. (Decreto n'umero 62.897, de 25-6-68).

Isenção -

lLt~óSTO

DE. RENDA - .jrtorestamenta e reflorestamento - Certificado de Despesas. (Decreto número
62 ..5161, de 16--4--68).

JJMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Cigarros Nôvo valor tributável. (Decreto número _62. p48, de 16-4-68). - Cigarros - Valor tributável. (Decreto nv 62. 79<fr, de 30-5-'6 .
18)

INDEPENDllNCIA DO BRASIL Sesquicentenário - Grupo de Trabalho. (Dec!'eto no 62.836, de 6 de
junho de 19-68L

íJNDIOS ...,... Delimitação de áreas
Criação de Grupo de Trabalho.
(Decreto nv 62-.'699, de 14-5-$-8).
INDúSTRIA SIDERúRGICA - Conselho Consultivo Alteração do
Decreto n'?62.403, de 1968,- Artigos
29 e 49 (Decreto nv 62.730, de 17 de
maio de 1968) .

INSALUBRIDAnE
Revogação.
(Decreto nc ,62.755; de 22'-5-6'3) .

ATOS
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INSíGNIAS - Ordem do Mérito do
Trabalho. (Decreto nc 521.819, de 4

LITERATURA m:FANTIL de

de junho de 1968).
:fRRIGA'ÇAO -

Regulamentação da

Lei nv 4.089, de 1.962,. Art.: 19. (Decreto nv 62.8'96', de 2&-6-68).
SUDEN~

ISENiÇAO -

-

Delegação

de competência. (Decreto nc 62.571,
de 19-4-68).
INSPETORIA GERAL DE AER0NAUTICA - Atuação do Núcleo da

Subínepétorla de Contrõle. (Decreto nc 62. 7t(J9, de 1-6--5-6M.

INSPETORIAS SECCIONAIS de 8-4-68).

LNSTITUTOBRASI'LEIRO DE RE-FORJ.v.rA AGRARIA - Classificação

de cargos - ' Alteração.

Redistribuição de cargo. (Decreto nv 62.87-8, de
20 de junho de 1968) .
-'- Repístrfbuiçâo de cargos. (Decreto
nc 82,;879, de 21-6-68) .
- Redistribuição de cargos. (Decreto
nl? 62.880, de 21-6-68) .
LOTERM FEDERNL Regulamentação do Decreto-lei nc 64, de 1!166.
(Decreto no S2.83B, de 6-3'-6&).
I

(Decreto

M
MAR TERRITORIAL -- Exploração e
pesquisa. (Decreto nv 62.83,7, de 6
de junho de 19'68).
MARlINHA DO BRASn, - Alteração

do Cez-ímcníal . (Decreto n'? 6'2.'522,

nc 62..855, de 12-6-68).

INSTITUTO EIm:rROT"'CNICO DE
ITAJlIDA -'- Alteração de denomi-

nação -

Itajubá., (Decreto número

62.567, de 16-4-6&).

INSTITUTO NACIONAL DE Hl.EV1D~GIA SOCIAL -

Venda de terrenos ao BNiH. cnecreto ne 62.600,
de 14-c5-68).

INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO

- Prêmios de sentido cívíco-cultu-.
ral , (Decreto nv '6,2.7'19 de l'i1 de
maio de 19'68).
'

J
Extinção. de
Comissão. (Decreto nc 62.809-, de 3
de junho de 1968).

JiUNTÃS FISCAIS

L
Comissão
Executiva - Alteração da sua composição. (Decreto nv 162.595, de 24
de abril de 198'8).
LEUCOFTI.,ITO - COncessão - Lavra
- Jtapeva, (Decreto nc 62.542, de
16 de abril de 1963).
- Lavra: - Barão oocats. (Decreto

LAVOURA CACAVRrRA -

nv 62.543, de 16--4---68).

LIOENÇA

Ociosos -

nc

=AORDDNARIA

Regulamento." (Decreto

62.665, de lJ.-,5>-68).

LINHrrO -

Lavra ~ Santa Bárbara,

(Decreto no '62.621, de 29-4-68) .

10~6-68) .

LLüYD BRAS!lI1EIRO -

En-

sino 'Secundário -800. Angelo' -Rosário do Sul (Decreto n» 62.502,

Prêmio

vtneto Corrêa. (Decreto nv 6·2.844,

de 15-4-c6B).

MA'RfTNO - Ensino prorissíonal Destinação de contributção. (Lei

nc 5.461, de 2!Hl-c6~) .
MATERIAL ESCOLAR -

Contrato

Brasil-República Democrática Alemã. cnecreto no 62.86'5, de 18 de
junho de 1968). '
MICA - Lavra - Caducidade. (De-.
. ereto no 62.72'6, de 17-5-68).
~IGOS - Ministério do Exército Alteração de enquadramento. (Decreto nc 62.576, de 22-4-68).
'
- Estrada de Ferre Lecpoldina Alteração do enquadramento. (Decreto nc 62.850, de l1-{j-B&).
_, (Estrada de Ferro Central do Brasil
Alteração do enquadramento.
(Decreto nc .62. .851, de 11-6'-"&3).,
MINIST"'RIO DA AGRIOULTURA -

Estrutura dos serviços de extinção
rural. (Decreto nc 6.2.798, de 31 de
maio de 196'8).
- Função Gratificada. (Decreto número 62.559, de .16-4-68) . .
- Exclusão. (Decreto nc 62.8-54, de
12 de junho de 1968).
MINISTl':RIO

DA

EDUCAÇkO

E

CULTURA - Cargos de nível Superior - Classificação. (Decreto numero 62.448, de 21-3-68).
- Enquadramento. (Decreto tnúmerc
62 .:517, de 9-4-<6'8).

-

'Função Gratificada. (Decreto número $2.580, de ;42-4-68).

íNDICE

-

Crédito Suplementar. (Decreto
mero '6'2.810. de 3-6-68).
- Orédíto Suplementar ... (Decreto
mero 62.811, de 5--'6.-68).
'
...:....- Crédito suplementar. (Decreto
mero 62.875. de 20-6-6'8).
-Crédito Suplementar. (Decreto
mero '62.902, de 25--6-68) .
- crédito Suplementar. (Decreto
mero 62.904, de··25-6-6&).
- Crédito Suplementar. (Decreto'
mero 62.905, de 25-6'-68) .
- Crédito Suplementar. (Decreto
mero 62.906, de 25-6-68).

núnúnúnúnú-

nú-

nú-

MINISTÉRIO DA FAZENDA - Cargos em Comissão Provimento.
(Decreto nc '62.535, de 16-4-68).
- Pessoal; - Exclusão de nome. (Decreto n« 62.740. de 20~5---'6~) .
MrnLSTl!:RIO DA INDúSTRIA E
COM':ÉRCIO Função Grattríca-.
da. (Decreto nc 6'2'.560", de 16 de
abril de 196M.
.
--., Crédito Suplementar. (Decreto .número 62.'901, de 25-6-6·8) .
MENISTÉRIO DA JUSTIÇA - Função Gratdfícada. (Decreto número
62.581, de 22--4-68).
. - Função Gratificada. (Decreto número 6'2.582, de 22.-+:-68) .
-Função Gratificada. (Decreto nú-.
mero 62.5'83, de '22---4-&8) .
MINISTÉRIO DA MARINHA _ Alienação de material. (Decreto número
62.841, de 7-6-68) .
- !Estrutura básica. (Decreto número
6·2.860. de 18~€L-6'8).
MLNISTÉRIO. DAS COMUiN1OAÇõES
- Crédito especial. (Decreto número 62.900. de 25'-6-68).
MINISTftRIO DAS M]NAS E ENERGIA - 'Função Gratificada. (Decreto nc 62.577, de 22-4-68) .
- Crédito Suplementar. (Decreto número 62.903, de 25-6-68.) .
MINISTÉRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES - Pessoal
ueeerrtceçâo do nome. (Decreto no 62.757, de
22 de maio· de 1968).
MINISTÉRl'O DO INTERIOR ..- Crédito Suplementar.
(Decreto número 62.89'9, de 25----<6-58) .
MINISTÉRIO DO PLANEJA,lVIElNTO
E COORDENAÇÃO GERAL - Rerôrço de dotação. (Decreto número
62.563, de 164-68).
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MIN1STÉRIO DO TRABALHO El
PREVIDJilNCIA SOCIAL - Retificação de tabela. (Decreto nv '62.552,
de 16-4-68).
- <Função Gratificada. (Decreto número '62. m9, de 22-4-68) .
-. Regulamentação de aposentadoria
- Revoga o Decreto nv 53.831, de
1964. (Decreto nc 62.755, de 22 de
maio de 1968).
- Secretaría-Geral
Tabela de Gratificações. (Decreto nc 62.812, de 3
de junho de 1963).
- Crédito Suplementar. (Decreto número 62.907, de 25--Q-68).
c--.

MImSTÉRIODOS TRANSPORTES
- crédito Suplementar. (Decreto
nc 62.813, de 3-6-6'8).
Redistribuição de Càrgoa. (Decreto nc '6'2.B62, de 18-6-68).
MOV1MENTO BRASILEIRO DE .-\.LFABrETIZAÇÃO Estatuto. (Decreto nc 62.484. de 29-3--68) .

MULHER CASADA - Nacionalidade
- Aprovação de Convenção. (Decretc-Legíslatdvo nc 271. de 2& de junho de 1968-) •
I

N
NúOLEO DA mRETORIA DO 'RE!CRUTAMENTO,· MOVIMENTAÇÃO
E RJEGISTROS Aeronáutica.
(Decreto nc 62.702, de 15-5-6'8),
NúGLEO DO SERV]ÇO DE CON'I'R.'\.
INrO:I:}NDIO - Aeronáutica -- Ativação. (Decreto no 62.78-0•. de 27 de
maio de 19.68').
NúCLEo' DO SEJR~ÇO DCEI MATERIAL BÉLICO Aeronáutica Ativação. (Decreto n Q 62 . 783·, de 23
de maio de 196'8).
NúCLEO DO SER~ÇO DE TRANSPORTE DE·SUPERFíCIE - Aeronáutica - Ativação. (Decreto número 62.779, de 27-5-06$).

o

-c

OCIOSOS - Regulamento.
no 62.665, de 8-5-68) .

(Decreto

OFIeLI\.LS DA AERDNAUTICA - Lei
de promoção - Acesso ' - Dispensa
de condições peculiares. (Decreto
no 62.,607. de 25--4-68).
- En:genheiros -c- Retificação de: procedência hierárquica. (Decreto número '62.871, de 19-6-68).
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-

Contagem de tempo -

Engenhei-

ros. (Decreto 1;1<:' 62.88<8,. de 21 de
junho de 1968).
GF.LCIAIS DO EXÉffiJCITO ---,- Distribuição. (Decreto nc 62.593, de 24; de
abril de 1968).

-

promoções - Alteração do Decreto nv 55. 09(}-.A, de 1964 - Art. 27.
(Decreto nv 62.814, de 4-6-6:3).

ORÇAMENTO MONETARIO. -

Elaboração. (Decreto nv 62.795, de 30
de maio de 1968).
ORDEM DO _RITO DO TRABA-

LHO -

Graus -,... Alteração do De-

creto nc '57.27&, de 196-3 ----.:. . Art. 29.
(Decreto- nc 62.682, de 10-5-6<8:).

-

Regimento. (Decreto nc 62.819, de
4: de junho de 19'68).

-

Insígnias: (Decreto nv 62.820, ~e 4

de junho de 1-968).

p
PARQUE- CENTRAL DE VIATURAS
E MAQUINARIA$ -. Diretor. (Deereto. nv ,62. 80~, de 3-fí-68).,

PATRONo"- - Bandas de Músicas da
Marinha de Guerra. (Decreto número 62.'683, de

10-5-68).

PEDRAS iPRECIOSAS - Compra.-.
'São Páulo , (Decreto no '6ra~660,de
7 de maio de W68)o.
--'- Delegação ..de Competência - Compra. (Decreto nc 6:?.8'23', de 28 de
junho de 1968).
PENSA0 'ESPECIAL Concessão.
(Lei nc '5.454, de:17-6-68).
PERlCULOSIDADE
Revogação.
f Decreto nc 62.7'55; de 22-5-'68).
PEI'ROHRAS
Autorização para
operação - Astromarína tnc. (Deereto nc 62.718, de 17-5-68),
PLANO DIRETOR DE lJ."H''L~''lTA
ÇAO DE PORTOS PESQUEUWS
- ' Alteração de prezo. (Decreto número 6-2.626, de 30-4-6,8).
PLANO GERAL DE CONVOCAÇAO
-r; Serviço Militar Inicial. nas 1<'61'ças Armadas - Alteração. '(Decreto
nc 62.624, de 29-4-68).

PORTOS PESQUEIROS - Plano Diretor - Alteração de prazo. (Decreto nc 62.826, de 30-4---63\.
PREÇOS MíNIMOS Amendoim,
mandioca, reíjâo - 'Revogação das
tabelas dos Decretos ns. 61.158 e
m.163, de 196-7. (Decreto nc 62.791,
de 3'O:-5~68).
PRl11V1IO VffiIATO ,CQR.Rf:A -r-' Literatura Infantil. (Decrete nc 62.844,
de 10-6-68).
.
PRESIDENCIA DA REPúBLICA Crédito Suplementar (Decreto. número &2.592, 'de 24-4~68) .
iPREVID::ENGIA SOCIAL - Trabalhador Rural - Alteração - Arts. 22,
62 'é 64. (Decreto no 62.747, de 21 de
maio de 1968).
Insalubridade, periculosidade Revogação. (Decreto n Q 62.755, de 22de maio de 19B8).
- Garantia de débito' '- Alteração do
Regulamento .- Art. 183,' (Decreto
nv 62; 78'9, de 30-5-68) .
PROGRAMA ESiPECIAI.. DE BOLSAS
DE ESTUDO - Conselho Adminis-tratívc -'---- Duração de mandato.
(Decreto nc 62.887 de 21-6-68) .
PROGRAMA MEC -- BID '------ Universidades - Alienação dos bens (Decreto nc 62.S6 .de 19-6-6,8).
16,

PROMOÇõES . DE OFICIAIS DO
EX:Ii:RGlTO - Alteração do Decreto nc 55.090-A, de 19M - Art. 27.
(Decreto no 62.814, de 14-6'-68).

R
RADIODIFUSãO - T. V. Educadora
de Ponta Grossa: (Decreto número'
62.639, de' 30-4-68) .
- Aumento de potência - Paraná.
(Decreto nc 132.6fj.7,' de 8-5-68).
- Concessã-o - Frutal. (Decretonúmero 62:.696, de 14-5-6-8).
- 'Rádio Emissora de Educação Rural
Santarém . (Decreto nv 6'2.754, de 22
de maio de 1968).
- Concessão - Pôrto Alegre. (Decreto nc 62. 88-2, de 21--6_68).

PLATAFORMA SUBMARINA - Exploração' e Pesquisa.. (Decrete número 62.837,'de 6-?-6·8).

REAJUSTE - Retrfbuicâo - Diretoria da Comissão de Plano do Carvâo
Nacional. (Decreto, no 62.663, de 8
de maio de 19-5'8).

POLí.CIA FEDERAL -r- Redistribuição
de pessoal. (Decreto nc 62..664, de
8 de maio de' 1968).

REDE F1ERROVIARIA FEDERAL Aumento de caottai.. (Decreto número 62.627, de 30-4-63) •

íNDICE

Cessão de bens. ~ .Teófilo Otoní.
(Decreto nc '62.629, de 30-'4-68) .
- cessão de acervo patrimonial. (Decreto nc 62,630, de 3-4-68).
-

REFI.;rORESTAMENTO - Impôsto de
Relida - Abatimento. (Decreto número 62.6'61, de 16-4-61).
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REMISSIVO

DOS
MINISTllRros C:IVirS
Aprovação. (Decreto nc 62.803J, de 3
de 'maio' de 196'8').
REGULAMENTO DE SORTEIOS
Execucão do Decreto-lei nc 64, de
1966. "(Decreto nc 6-2.833, de' 6 de
junho de 1963).

REFORMA ·AGRáH,TA ~ ·Minifúndios
~ Desmembramento de imóvel rural
~ Regulamenteçâo.
(Decreto número 62.504, de S-4-eB).

REGULAMENTO DO FUNDO DE ASSIBTl!:NCIA AO TRABALHADOR
RURAL .:- Alteração - Arts. 62 e
64. (Decreto nv ,6'2.747, de 21 de
maio de 196,8).

REGIMENTO DA COMISSãO COORDENADORA DA ORIA'CÁO DO
CAVALO N AorON AL. .: Aprovação. (Decretor nv 62:840, de 7 de junho de 1968).

REGULAMENTO DOS DEPóSITOS
PRIMARIaS . DA MARINHA DE
GUE'RRA Aprovação. (Decreto
n Q 62 . 704 , de 15-5-68).

REGIMENTO DA ORDEM DO MllRITO DO TRABALHO - Aprovação.
(Decreto n!? 6'2.<119, de 4-6..,..68).

REGIMENTO. DO DEPARTAMENTO
DO IMPOSTO DE RENDA
'Transferência de. atribuições ~ Alteração doart; 19. (Decreto nú-:
mero' 62.636-,: de 30-4.-68).

RE(}IULAMENTO DOS ESTATíSTICOS - Aprovação (Decreto número
62.497, de 1-4-68).
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS
DE ·ELETRIFICAÇãO RURAL
Aprovação. (Decreto nc 62.655, de
3 de maio de 1968).
REGULA1\.[E'NTO ·GERAL DA PREVr<DltNCIA, SOCIAL.~ Alteração
Garantia de débito. (Decreto nú- mero 6'2 . 789, de3'1J-5-S8).
c--.

REGIMENTO DO SERV1ÇO DO PESSOAL DOMINISTllRIO DA FAZENDA ..,-- Alteração. (Decreto número 62.-8-67, de 19-6-68).
REGULAMENTO DA DIRETORIA
ADMIlNISTRATIVA
Diretoria
Geral de Saúde do Exército ~ Alteração dos Capítulos VII e VIU,
do Decreto n Q 62.73'6, de 20 de maio
de 1968).
REGULAMENTO DA DIRETORIA
GERAL DE SAÚDE DO EXÉRCITO
~ Alteraoão do art. 69 do-Decreto
nc 45.40(de 1959. (Decreto número 62.735, de 20-5-68).
REGULAMENTO DA DIRETORIA
'Tf:CmCA ,- Díretorra-Geral de
Saúde 'do Exército --.-: Alteração dos
Capítulos VII e VIII do Decreto
nc 45.407, de 1959. (Decreto número
62.737, de 20-5-6'8).
REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇõES DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA ~' Acesso - Dispensa de
condições peculiares. (Decreto número 62.607, de 2,5-4-&8).
REGULAMENTO DA LICENCA 'EXTRAORDINARIA ~'Ociosos. (Decreto nv 62.66&, de 8-5~68) .
REGULAMENTO DAS DIVISõES DE
SEGURANÇA E INFG.""MAÇõES

REGULAMENTO PARA O CENTRO
DE REPARAÇõES NAVAIS ALMIRANTE COX ....,...- Aprovação. (Decreto nv 62.653, de 3-6-6,B.).
REPARTIÇõES ADUANEIRAS - Situação das Tesourarias. (Decreto
nQ 62.536, de 16-4~68).
REUNIãO NACrONAL DE CONSELHOS DE CULTURA - (I) - Alteração de prazo, (Decreto número
62.485, de 29-3~6'8).

s
SAL - 'I'ermínads - Macau e Areia
Branca. (Decreto nv 62.645', de 3 de
maio de 1968).
- Comissão Executiva - Pessoal ~
Alteracão do Decreto no 62.068, de
20~5-6'8 ~ Art. 19. (Decreto número 62.739, de 20-5-6,8).
~ Atualização monetária.
(Decreto n 9f32.'5'Ú9, de 8-4-68).
Correção monetária índices .
. (Decreto no 6'2.,6,92, de 14-5-6'8)
- índices de atualização monetária.
(Decreto no 62.S52, de ,11-8-6'8) •
SEGURANÇA NACIONAL - Ministérios Civis ~ Aprovação do Regula-

sALARIOS
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menta das Divisões de- segurança ~
Informações. (-Decreto nc 62.803, de

SORTElJOS

'3 de junho de 1968)·.
SEGUROS -

Sociedades -

Funcio-

namento e aprovação· de estatutos
- Delegação de competência. (Decreto nc -6'2.514, de 9-4-6~) .

SERPENTINITO -Lavra - Caducidade - Azurita. (Decreto número
62.772, de 24-5-68).
- Lavra - Caducidade - Mateus
Leme. <Decreto li 62.773, de 24 de
maio de 19(8).
SALGEMA - Determínaçâo do valor
de jazidas. (Decreto nc H2.65'8, de
7 de maio de 1968.) .
SERVIÇO PE ALIM:ENTAÇãO DA
PREV!IDWCIA SOCIAL - Alteração de lotação. (Decreto nv 62.;321,
de 5-ü-68).
SERVIçoS PE INFORMAÇõES Segurança - Nacional - Ministérios
Civis - Aprovação do' Regulamento
ç

das Divisões de Segurança e Informações. (Decreto nv 62.803', de 3 de
junho de 1968).
SERVlÇO DE SELEÇãO PO PES- SOAL DA MARINiHA ,- Inclusão

na Estrutura Orgânica do Ministério
da Marinha. (Decreto nc 62.652, de
3 de maio de 196'8).
SERVIÇO

PESSOAL DO MINIS'n:::RIO DA FAZENDA - Alteração
do regimento. (Decreto nv @.867, de
19 de junho de. 19,68).

Fôrças Armadas -t- Modificação no
Plano. (Decreto nc (J<2.@,4, de 29 de
abril de 1968).
~
SERVIÇO NACION.<).L PE TElLEX -

Estrutura básica. (Decreto número

62.534, de 16-4-68).

.......:..' Funções Gratificadas - Alteração.
(Decreto nc 62. 81:j0, de 16--4--&3) .
SERVJ'ÇO SOCIA·L RURAL -- Clas-

sificação de cargos - Alteração.
(Decreto nc 62.:855, de 12-6~e8).
SERVIÇOS

PE

ELETRIFICAÇãO

RURAL - .Regulamentação.
creto nc 6Z.f:i'55, de 3-5-'68) .

(De-

EPUCAGIONAlS -

Ter-

ritórios Federais.' (Decreto número
62.6'05, de 25-4-68).

do

DO DESENVOLV.LM'ENTO DA ;?:ESCA - Estrutura Básica. (Decreto nc '62.769,
- de 22-5_68).
- Alteração do Decreto nc 6,2.759,
de 1968 - Art. 16'. (Decreto número D2.~72, de ts-s-ssr .
SUFERLWDENiDENCIA PO PESENVOILVIMENTO DA' REGIàO CEN-

TRO-OESTE- Gratificação 'dos
'Membros do Conselho Deliberativo.
(Decreto nc 62.585, de 23--4-63).
- Isenção - Fiação Microlite do Nordeste - J aboatâo. (Decreto número
62.491, de 1-4-63) .

-

Isenção -

Natal. (Decreto número

62.516, de 9-4""8).
----< Isenção Oía, Industrial de C:erâmíca santa Rim. (UJecretD número
62.533, de ~6-4-68).

-

Isenções -

Delegação de compe.. .

têncta.. (Decreto ne 62.571, 'de 19 de
abril de 1968).

-

Quadro Pessoal - Amparo. (Decreto n\>62.'604, de 2&-4-68).

SUPREJl/IO TRIBUNi>L FEJ:)ERAL -

Crédito Suplementar. (Decreto número 62 :921, de 25-6--68) .'

T
TARIFAS -

ENERGIA FLl':TRfCA

-

Normas Gerais. (Decreto número 62.724, de 17-5-68).

'mONICO PE ADMINISTRAÇãO D.I.N,. '- Alteração. (Decreto número 62.781, de 30-'5'-68).

TELECOMUNlCA!CõES - Radiodifusão - Rádio Jornal de Bauru. (Decreto nc 62.531. de 16-4-68) .
- ;E:mbratel - Cancelamento de tombamento - Recife. (Decreto número 6Z. 711, 'de 1f3-5-6~) .
- Telecomunicações Aeronáutica Sociedade Anônima - Constituição de
Comissão. (Decreto nv 62.764, de 23
de maio de 1968).
TELECOJ:l!ITTh'];CAÇõES

SILVíCOLAS - Delimitação de áreas
- Criação de Grupo de Trabalho.
(Decreto nc 62.699, de 14-5-68). .
SISTE.c~

Regulamentação

SUPERINTENinl3:NGIA

[)Q

SERVIÇO :M:TILITAR -- Inicial nas

-

Decreto-lei n Q &4, de 1966. (Decreto
n? f:i2.8~8. de 6-6-68) .

AERONAU-

TICAS (TASA) - .constrtuícão de
Comissão. (Decreto nc 62.7M, de 2-3
de,maio de 1968) .
TELEX -r- Estrutura básica do Serviço
Nacional de Telex. (Decreto número
62.534, de 16-4-68).

:tNDlCE REMIsSIVO

TEMPO .JJNrEGRAL Disciplina.
(Decreto n96'2.512, de 9-4-lY8).

Con.Macau e Areia Branca.

-

'11ERIMINAIS SALINElROS -

tratos -

(Decreto nc ,62.645, .de 3-6-68')".
TERRENO DE MARliNHA -

ção para estrangeiro -

Aquisi-

Guanabara.

<Decreto nc :62..643, de 2-<5-&3).

TERRITóRIOS FEDERAIS -

Siste-

mas Educacionais. (Decreto número
u2.605, de 25-4-68) ,
TESOURARIAS ~ órgãos AdUaneiros. (,Decre,to n 9 62.53:6, ·de 16 de
abril de 19:6-8).

TOMBAMENTO - C.ancelamento;Embratel - Recife. (Decreto nú-

mero u2.711, de 16-5-68).
TRABALHO PERMANIEN'I'E _. IndústeíaaP'. Mata'fazzo - ,S. Paulo.
(Decreto.n9 62.5.30, à,e 16-4-68).

Indústria Química ·de sintes'~ e F.ermentações - .oampos. rnecreto número ,6'2.55~. de 16.-4-68).
- White Martins -- S. !Paulo. (Decreto no 62.568, de 19-4-(8), .

-

TRATADO

'DE

MONTEVID]jlU

Execução - ZOna de 'Livre Oomércio. «necreto. n 9 -62.596, de 24· de

maio. de 1968).

U
IDIIAO Dl\PLOMAnCA - CriaçãoGuiana. (Decreto n'1'6Z.892, de 24
de junho de 196'8),
UTILIDADE PúBLWA Instituto
dos Advogados de São Paulo ' - São
Paulo. (Decreto n96,2. 43.0, de 28 de
D1aIÇO .de 19&8).
•
- Asilo São Vicente .de Faulo- São
José do Rio Prêto. (Decreto número
62.-<181, de 28-3-68).
- Serviço SOcial N. S, Medianeira
de Tôdas .as Graças - Curitiba.
(Decreto n Q 6-2 .489, de 1-4-68).
- .Obra ríe Assistência Social São João
Francisco Regis - Belo Horizont-e.
(Decreto n Q 62.499, de 1-4-6/3).
..c.. Santa -Casa de Misericórdia de Araçatuba. :(Decreto n Q 62.500, de 1 de
abril de 1968).
- Pontificio Instituto das Missões S. Paulo. '(Decreto nv 62.501, de, 1
de abril de 196'8).
.
- Açãc S.ocial panõquia de, Del CasÜ·lho - Guanabara. (Decreto número
62;506, de 8--4-68),
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Serviço gocíaj da Indústria do Papel.Papelão ,e -cortíoa no Estado de
S. Paulo. (Decreto nQ 62.507, de a
de abril de 1968).

-

Federação de Obras Sociais - São
Paulo. (Decreto n Q 62A 50.8-, de .8' de
abril de 1968) .
- Congregação Míssionáría Reden";
torista - Pôrto Alegre. (Decreto
nc 62.510, de s-s-ssr.
- Associação .Sta, Isabel das senhoras
de Caridade de Ilhéus. (Decreto numero 62.523, de 16-4-6~),
- Serviço de orientação: de Familia
- São Paulo. (Decreto n v .62~.524, de
1,6 de abril de 1'968) •
- 'Hospital dos PObres -São Borja.
(Decreto nc '62. 525, de 16-4--68) •
- Liga Cacheeírenae .oonrra .'a, Tuberculose - .Oachoeíra .do .Sul, rnecreto nc 62. &26, de 16--4,6g) •
...... Casa de Nazaré - Araxá.: (Decreto
62.527, de 1~68).
- Associação Brasileira para.0 Desenvolvimento das Indústrias de Base
- S. Paulo. .mecreto n Q .6:2..5-28,
16 de abril de 1900).
- Usina Nílo Peçanha - iPirai. (Decreto n 9 62 . 554, de 164-68).
- Sociedade Educadora e Instrutora
- Píndamonhangaba., (Decretonú"':
mero 62.564, de 16-4-6&) .
Assocíeção Pedagógica Rudolf
etetner - S., Paulo .. (Decreto nú-;
mero 62.5'65, .de 1-6-4-68).
- Sociedade Obras Sociais de Nossa
SEnhora de Nazaré· Manaus.
(Decreto nc 62.569, de 19-4-68).
- Fundação Vidal Ramos - Florianópolis. (Decreto n Q 62.573, de 22
de abril de 196-8.).
- õousôrcío 'Universitário católico Revogação Passo· Fundo. CDeereto nv 62.&74, de 22-4-.&8).
'- Fundação Universidade de Passo
Fundo. (Decreto nc bl2.575, de 22 de
abril de 1968').
- Santa Casa da Misericérdia - Mi...
rassol. (Decreto nc 62.5.89, de 24-4-68),
_. Associação .dos Funcionários Municípaís - Pôrto Alegre ..(Decreto número 62.590, de 24-4-68) "
- Associação Educadora São Francís-.
co de Assis - São Luís. cnecreto
nc 62.591, de 24--4-Q8).
- Fundação. Gil -Pímentel Moura Lins. (Decreto nQ 62.625, de 30 de
abril de 1968).

n'
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-

Colégio da. Imaculada da Conceição
Fortaleza; (Decreto no q2.631; de
10 de-maio "de InSSL

-

"Assocíaçâo Brasllelra de Munící-.
.....;. Estado .da Guananara ,
mecreto n« 62.695,' de 14-S'-()SI-.

pios"

-

_ Instituto de Cegos 'padre Chico

w:-

São -Paulo... (Decreto 'n962. 64.4,d&
2 de maio de 1968).

-

Instituto. CeI,. .Benjàmín Ferreira
Guimarães -, Pará de Minas. (De-

creto ns '62.55,6; de 3-5,....(B)
- Casa
Menor Abandonado - São
João Del-':'ReL (Decreto ri? 62.657;

do

de: 3-5:...68)"

-

Santa Casa de Miserícórdla - Esnc G2.666, de 8

pla·nada~.(Decreto

de maio -de 1968).

-

Associação das Damas _de Caridade
de São Vicente de Paula, (Decreto
nc 62,668, de

'8~5~68l

,

- _Associação do Pão dos - pobres de
Santo -Antônto- - Campinàs., ~De
ereto nv 62.669, de 8-5-68).
Instituto João "EJ;nídi-o- Juiz dê
Fora (Decreto li'? 6,"L67Ü', de 8 de
maio de" 19~'8).
- Colégio N. S ..Auxíüadora .,-- Bagé.
(Decreto nc 62.671, de 8:-,5-'-68)
- Associação Educativa. ~ Sta. Filomeria - .Salvedor . (Decreto número
62,676, deiO~5-68).
_ Instituto Cambrtanc Sã'l Judas
Tadeu ..:.... São José - do Rio Prêto,
(Decreto 1i?62.677, de 10:...5-68).

-

-

Instituto Vtcenta Marâa para .o Ensino' Pr6fissió:n~ü de Art..s Dcméstícas -:-' Brasrha, (Decreto número
6Z,678, de 10 c5--li8).
- Colégio Nossa Senhora. das Dores

-·Bel0.'Horiztmte.. (Decreto número
62,.679; de 10-5--li8),
- Escola Normal Ginásio Nosso Seê-

nhor. do Santíssimo .Sacramento.c-cAndrelândfa , (Decreto nc 62.. 680; de
10 de maio de 19H5)
_ Sociedade Religiosa, Moral.jrCíen-.
tífica--Haj,ubá. (Decreto .númerõ
62,685, de '1O-5~68),
Conselho. Partículár São Francisco
de Sales: - Pará. de "Minas. '·tDe-:
ereto nc 62.687, de' 1Q-;y....S8,
- Sociedade Espírita de 'Recuperação,
'Prabalho e Educação.
(Decreto
n? 62.69"1, de 10-5-"'-'68')

-

-

Agremiação Espírita Francisco de

Paula ------' Guanabara. (Decreto l1Úmero 6'2.693', de 14-5-6~n
- Instituto Nossa Senhora. Auxiliadóra - São-Luís de Gonzaga':. (Decreto nc 62.686, de iG-·5· 68) •

-

Confraria Nossa 'Senhora da Pie-

dade .da Paróquia de Pará-de Minas.

(Decreto n« t2.712, de Vi ',6-'38) .
Corporação-de MédicoaOatólícos Belo' Horizonte. (Decreto 11 9 rJ2.713,
de 16-6-68L
- Associação Mineira de .vrotecão. à

~

Cr.ança ....:... A1\1:J:ic,- Belo Horfzonte. (Decreto n9 62'.714. de ts de
maío .de 1968):
- Custódia do' .Santísímo Nome de
Jesus do Brasil - ' Anápolía. ~De
ereto- nv '62.74'2, de :n.,-5-63>.
_ Aprendizado Agrícola 'Prestdente
Dutra c-c 'I'aquarí. (Decrete número
62,745, de 21-5~68),
..- Liga. das .Senhoras. Católicas
Curitiba; (Decreto .n? 62.749, de 21
d2: mato; de 1968) •
_ Instíbuto Críatóvãõ Cclcmbo - São
Faulo, (Decreto ri'! '62.~ 752, de' 22 de
maio .'de-19B.8).- Asscetaçâó de-Proteção- à Infância
-',Bem Pedrito.· (Decreto número
62.766, de 22-5-68).
~

:p:za J"emin,ina 'Israelita - do Brasil

- São Paulo. cnccretonvea. 769. de

-

24 de maio de 1968).
Sociedade Lares Infantis ~ São
Paulo. (Decreto n 96;'2. Ti5, de 27 de

meio' 'de 19-6'8)
.
,
Instituto Protetor, das; Crianças
Abandonadas Três Irmãos "- Nova
Príburgc, " (Decreto' n,9 ü;L nG, 'de 27
de maio de 196e~.
- Instituto Laura vtcuãa - Urnguaiana. (Decreto "n:) '62.778, de 27

-

de maio' de 19(8).'
- Santa Casa de Misericórdia -Barra Mansa. (Decreto nv 62.782, de
29 de maio de 1968>"., ."
Associação dasúbras Sociais e

Educacfona.s da Paróquia.' de Sentá
'I'ereaínha - Bélém.' (Decreto nú-

mero 62.783, de 29-:-5-'18)

_ Centro Espírita 'LU? .~.: conforto Antonina. rnecreto nv 62.734, de 29
de maio de 1968).
_ Instituição .a.ncncentc Pérslo quimarães Azevedo - São Paulo. rDeereto nv 62,7-85, de .30 de maio de
1968)
_ Seminário Maior São Jose - M~
ri-ana. (Decreto' n,Q 62.845., de, 10 de
junho de 1968):

o
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-

Instituição Pro Ensino Superior no
Sul do Estado - Pelotas, (Decreto
n Q 62.846, de 10-5-~8>.
- Soeis dcde Propagadorn Souerdi S .: Paulo. (Decreto nv 52. 8ô1, de 18
de junho -de 1968).
Sociedade União Pelotense São
Francisco de Paula - Enterro do
Pobre - Pôrto Alegre. (Decreto número 62.876, de 20-G-6fP.
- Assístêncía Social sto. Antônio ' Cotia , (Decreto nc 62.88/), d.e 21 de
junho de 1968).
- Fase - Guanabara. 'Decreto l1Úmero 62.891, de 24-S-GtD .
UNIVERSIDADE CATóLICA DE PELOTAS --.: Escola de Eng~nharia
Funcionamento. (Decreto ri? 62.817,
de 4 de junho de 19t~).
UNIVERSIDADE

FE D E R A.L

BAHIA nettr.cacões.
nv '62.746, de 2.1-5....68).

DA

(Decreto
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO' - Fundação. .(Decreto nc 62.708, de 22-3-63).
.
- Fundação. (Decrz to nv 62. 75B, de
22 de maio de 19üB).
UNIVERSIDADE

F E DER AL

-o

62.492. de 1-4-68).
UNIVERSIDADE

FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO "'ORTE - Retificação do Quadro. (Decreto nú-

mero 62.856, de 14-6,-68).
UNIVERSIDADE

FEDERAL

RAíBA - Incorporação da Escola
de Agronomia do Nordeste, ,Deereto iiv 62.715, de lfi-:5' 68) .

UNIVERSIDADE

FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ

DE FORA - Faculdade da Filosofia
e Letras - Aproveitamento ue pessoal. (Decreto nc 1')2.504,
23 de
abril de 1968).
- Qtiadroúnico do Pessoal - Retificação. (Decreto nv 62.794, de 3 de
maio de 1963).
- Plano de reestruturação. (Decreto
nc 62.883, de 21-6-68).

de

FEDE"'~AL

DE MI-

NAS GERAIS - Classificação de nível superior - ,Retificação. (Decreto no 62.792, de 3O-3-G{l).
- ' Faculdade de Fflcsofia, Cíênctas e
Letras - Reconhec.mz.ntoido Curso
de Psicologia. (Decreto nc .62.848,
de

_

10-6-68).

Nível Superior - Alteração. _(Decreto, nc 62.877, de 20-6-58).
"

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

FUncionamento. (Decreto
mero 62.835, de 6-€-5

nú-

oB).

ImIVERSIDADE

FEDERAL

DE

PERNAMBUCO - Plano de REestruturação. (Decreto nl? 62.493, de
1 de abril de 1968.).
- FUncionamento de Curso. (Decreto
n Q 62.673, de 8-5-68).
UNIVERSIDADE

DO

RIO DE JANEIRO ' - Altera a C135sifícaçâo dos cargos ele' nível superior. roecr.to-nv 62.793, de 30 de
maio de 19-68).

UNIVERSIDADE"FEDERlIL DA PA-

UNIVERSIDADE

DO

CEARA - Reestruturação. (Decreto nc 62. 572~ de 22-47-68).
UNIVERSIDADE DO:f</,AHANHAO
Incorporação da Faculdade de Cíêncías Econômicas.' (Decreto número

FEDERAL

DE

SANTA MARIA .- Quadro Pessoal.
(Decreto nc 62. 518, de 9-4--68).

DE

SAO PAULO - Fundacão. (Decreto nc 62.758, de 22-.5-Sih.
FLU-

MINENSE - Quadro único de "Pessoal. (Decreto nc 6'2.(;74, de a de
maio de 1968).
L~IVERSIDADE

FEJERAL RURAL
DO RIO GRANDE DO SUL - Estrutura. (Decreto nc 6:6.511, dê 9· de

abril de 19-58).
' .
UNIVERSIDADES _. programa MEC
- BID - Alienação dos bens. (Decreto nc 62.866, de 19--6-6-8).
o

v
VALE DO RIO DOCE .,.-- Reconhecimento geológico - Minas Gerais.
(Decreto nv 62.858, de 17-5-68).
VETERINARIO
Enquadramento
provisório
Exclusão, (Decreto
nc 62.562, de 1e-4-68).
VITINICULTURA
rtcrormutacão
de política' _ Grupo de trabalho.
(Decreto nv 62.594, de 24-4-6HJ.

z
ZONA DE LIVRE C-O:MÊRCIO Tratado de Montevidéu -- Execução.
(Decreto n Q 62. 59p, da 24-5-'-63).
ZONA DE ;PROTEÇÃO AOS AERó-

DROMOS - Alteração, do Decreto
nc 60.3-04, de 1967 -- Arts. -íu e 1l.
(Decreto as ,62.8'84, de 24-6-68).

ANOTAÇOEB

ANOTAçOES

l\NOTACOES

ANOTACOES

ANOTAJCOES

ANO'rAçOES

AN'úTAC011S

ANOTAÇQES

REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

BRASIL
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Pàqe,
62.929 ~ Decreto deI de julho
de 1968 ~ Fixa o preço mí-

de pública; para fins de desapropriação em favor da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROERAS, o domínio útil e
benfeitorias do imóvel da, Rua
Carlos Seídl número 188, no
Estado da Guanabara. - Pu-blicado no D. O. de' 4 de julho de 1963

5

62.934 - Decreto de 2' de julho
de 1968 - Aprova o Regulamento do Código de Mineração.- Publicado. no D. O.
de 5, retificado nos de 16-7 e
21-8-68 . .

6

4

6-2'.935 - Decreto de 2 de julho
de 1968 - Inclui no Anexo I
do Decreto 55.090, de 1964, o
Grupo Executivo da Indústria
de - Mineração (GEHv1iIY.
Publicado no D. O. de 3 de
julho de 1968 . _

27

5

62.93'6 - Decreto de. 2 de julho
de 1968 --'---.. Inclui no Anexo I
do Decreto 55. 09a, de 1964, o
Conselho Nacional de Minas.
~Publicado -no D. O.
de 3
de julho de 1968
~ . ..

27

62.937 - Decreto de 2 de julho
de 1968 - Dispõe sôbre a instalação de grupo de trabalho,
para promover a reforma universitária e dá outras' providências. '
Publicado iDO
D. D. de 3 e retificado no de
8 de 'julho de '1968- ....

28

rúmo básíco e os correspondentes preços mínimos líqui-.
o'os para. as diversas regiões
produtoras de Sr8AL, a vigorarem para financiamento e
v

aquisição da Safra '1968"':'1969.
Publicado no D. O. de 2
de julho de 1968

3

62.930 - Decreto de 1 de julho
de 19-68 - Abre, ao Ministério

dos Transportes, em favor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito
suplementar de NCl'$
32.800.000,00, para rerõrco da:

dotação consígnada mo. vigente
orçamento.
Publicado no
D. O. de 2-7-68 .....

62.931 - ' Decreto de
de 1968 - Declara
de pública o Lar
Israelita Religiosa

0.0

•••

1 de julho'
de utílidada - Velhice

do Rio de

Janeiro, com sede no Estado
da - Guanabara. --'---.. Publicado
no D. O. de 4-7-68
,.

62.932 - Decreto de 1 de julho
de 1968 - Declara de utilídade públloa, para fins de desapropríaçâo, imóvel situado à
Rua 84, lotes 49•. 51 e 53. se-o
001' sul na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás. - Publicado
no D. O. de 4-7-68 ....
62.933 - Decreto de Ide julho
de 1968 - Declara de utilida-

Págs.
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Págs.

62.938 - Decreto de 2 de julho
de 1968 - Torna. sem efeito o
Decreto nv 60.341, de 9 de
março de 1967, que extínrguiu cargos do Quadro do
Pessoal - Parte Suplementar
- do Ministério dos Transpor-

62.945 - Decreto de 4 de julho
de 1968 - Declara de utilida-

de pública o "Colégio Normal
Pio XII", com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 9' de julho de 1968

tes e colocou seus respectivos
ocupantes em disponibilidade,
e dá outras providências.
Publicado no D. O. de' 3 de
julho de 19G8
0'0

•

•

•

•

•

•

•

•

28

62.939 - Decreto de 2 de .julho
de 1968 - Autoriza a Indústria Mineradora Paglíato Ltda.

29

pecuários a execução de contratos de exportação com prazos e condições que estabelece. - Publicado no D. O. de
5 de julho de 1968

30

tos da Companhia Siderúrgica
de Mogí das Cruzes (COSIM) e di outras. providências. - Publicado no D. O.
de 5 de julho de 1968

com

sede

32

~ili taa-es e dá
providências. PQ~
blicado no D. O. de 18 de
julho de 1968
62,950 - Decreto de 5 de julho
• de 1968 - Revoga o Decreto
ns 53.652, de 3 de 'março de
1964. Publicado no D. O.
de 8 de julho de 1968

36

33

62.951 - Decreto de 5 de julho
de 1968 - Modifica a redação
do art-. 1° do Decreto número 61 A38, de 6 de outubro
de 1967. - Publicado no D. O.
de. 8 e retificado nos de 11 e
16 de julho de 1968

~6

em

earvõme, Estado de Goiás. -

!Publicado no D. O .de 9-7-68

outras

62.952 - Decreto de 5 de julho
de 1963 - Declara de utilida-

-62.944 - Decreto de 4 de julho
de 1963 - outorga concessão
à Rádio Educadora Vera Cruz

Ltda., para estabelecer uma
estação de radiodifusão sonora,
na Cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. O. de 9 de
julho de 1968

35

Orgarrlzações

32

62.943 - Decreto de 4 de julho
de 1968 - Declara de utilída-.
de pública o "Ginásio e Escola Normal NOSsa Senhora

Auxílladora",

ma, cria. Organizações Milita-

62.949 - Decreto de 5 de julho
de 1968 ~ 'pransíorma e cria

62.942 - Decreto de 4 de julho
de 1963 - Retifica o Quadro

de Pessoal da Estrada de Ferro Tocantins, do Ministério dos
Transportes. - Publicado no
D. O. de 9 e retífícado no de
15 de julho de 1963

34

62.948 - Decreto de 5 de julho
de 1968 - Extingue, transror-

res e di outras providências.
- Publicado no DO. de 8
de julho de 1968

62.941 - Decreto de 4 de julho
de 1968 - Aprova os Estabu-

33

62.947 - Decreto de 5 de julho
de 1968 ~ Cria. o Entreposto

Central
de Subsistência. de
Anácolis e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 8 e retificado no de 11 de
julho de 1968

62.940 - Decreto de 2 de julho
de 1968 - Assegura aos exportadores de produtos agro-

33

62.946 - Decreto de 5 de julho
de 1963 - Altera dispositivos
do Decreto número 41.186, de
20 de março de 1957, que trata da Organização das Pôr-.

cas Terrestres e dos
órgãos
Territoriais em Tempo de Paz.
- Publicado no D. O. de 3 e
-retifícado no de 11 de julho
de 1968 .

a lavrar calcás-ío, no município de Guapiara, Estado de
São Paulo. Publicado no
D. O. de 8-7-68

Págs.

33

de pública, para fins de desapropriação uma área. de terra destinada à construção de
instalações de microondas da
Telefones da. Bahia S. A.
TEBASA), situada no Município de .Iaguaquara,
Estado

35

lNDICE

Págs
da Bahia;
Publicado no
D. ,O. de 10 e retificado no
de 15 de julho de 1968
37
62.953 - Decreto de 8 de julho
de 1968 - Retifica o enquadramento do pessoal do Ministério das Minas e Energia,
abrangido pelo disposto no artigo 23, parágrafo único,
d3J
Lei número 4.069, de 11 de-ju-.
nho de 1962, de que trata o
Decreto n- 54.958, de 9 de novembro de 1964. - Publicado
no D. O de 11 e retificado
no de 17 de julho de 1968 ....
37
62,954 - Decreto de 8 de julho
de 1968
Inclui curso no
Quadro de Pessoal Parte.
Especial - do Ministério das
Relações Exteriores, e dá outras provídênclas. _ Publicado no D. O. de 10 de julho
de 1968 . . ....'...............
38
62.955 - Decreto de 8 de julho
de 1968 - Publica os índices
de atualízacâo Monetária dos
salários dos- últimos 24 (vinte
e quatro) meses, na forma estabelecida no Decreto-Lei número 15, de 29 de julho de
1966 e di outras providências.
- Publicado no D. O. de $}
de julho de 1'968
38
62,956 - Decreto de 8 de julho
de 1968 - Ratifica disposições
legais sôbre a 'Superintendência Lotéríca do Estado de Santa Catarina (LOTESC) .
Publicado no D. O. de 10 de
julho de 1968
:l9
62.957 - Decreto de 8 de Julho
de 1968 - Outorga à Espírtto
Santo Centrais Elétricas S. A.
autorização para o estudo dos
recursos hidráulicos de trecho
do rio Itaunas, município de
Conceição da Bana, Estado do
Espírito Santo. Publicado
no D, O. de 11 de julho de
1968 . .
39
62.958 - Decreto de 8 de julho
de 1968 - Declara a cessação
da exploração dos serviços de
energia
elétrica,
outorga. e
transfere concessão no Estado
de Santa Catartna, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 11 de julho
de 1968 .

40

v

Págs.
62.959 - Decreto de 8 de julho
de 1968 - Declara de utilidade
pública para fins de
constituição de servidão uma
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão
que se estenderá desde Gciânia - Aparecida de Goiás e
Inhaúmas, no Estado de Goiás.
~ Publicado no D. O. de'11
de julho de 1968
40

62.960 -- Decreto de 8 de julho
de 1968 - Declara de utilidade pública, para fins de desa-.
propt-íação.Làrea destinada à
bacia de acumulação, do «proveitamento
progressivo
da
energia hidráulica de um trecho do lia Paraná, na divisa
dos Estados de Mato Grosso
le São Paulo. - Publicado no
D. O. de 11 de julho de 1968

41

62.961 - ' Decreto de 9 de julho
de 1968 ~ Autoriza o funcionamento do Instituto Metodista de Ensino Superior de Ciências Sociais São Pau10
- SP. - Publicado no D. O.
de 11 de julho de 1968
42
62.962 - Decreto de 9 de julho
de 1968 - Declara de utilidade pública a "Assocíacão F,'eminina Brasileira de." Educação e Assistência" com sede
em Cachoeiro <1'0 Itapemh-ím,
Estado do Espírito Santo.
Publicado no D. O. de 11 de
julho de 1968 .... . . . . . . . . . . .

42

62..963 - Decreto de 9 de julho
de 1968 - Autoriza a cessão
gratuita de imóvel que menciona e dé 'Outras providências.
- Publicado no D. O. de 11
de julho de 1968

42

62.:964 - Decreto de 9 de julho
de 1968 - Aprova o Regulamento do Estado-Maior do
Exército (lR-!17'3) - Publicado
no Ir.O, de 10 de julho de
1968 . .

43

62.955 - Decreto de 9 de julho
de 1968 - Complementa o disposto no aetigo 3° do Decreto
nv >iH.778, de 24 de novembro
de 19;57, e dá outras providências - Publicado no D ,O.
de 10 de julho de 19"68

43
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62.9~6

- Decreto de'_9 de julho
de 1968 - Declara de utilidade
grúblíca o "Educandárdn São

João Batista", com sede em
âtapecértca, Estado de Minas
Gerais Publicado no Is.O,
de 1'5 de julho de 1968

43

62.967- Decreto de 10 de julho
de ·19<68 - Autoriza a Companhia deiMineraçáo Novalímen-

se

.3,

lavrar minério de ferro

no, município de Nova. Lima,
Estado de Minas Gerais -, Publicado no. D.a. de 11 de julho
de 1968

62-.968 - Decrete-de 10 de julho
de 1968 -Declara caduco o
Deoreto-nc 3'2-.117, de 21 de janeíro de 1953 - Publicado no
Ir.O, de 115 de julho de 1.958 ..

44

46

tria Mineradora Paghato- Limitada a lavrar calcário, no

mumcíoí., de Guapiara, Estado
de São Paulo - Publicado no
4'6

S2.!}70 -- Decreto de 10 de julho
de 1968 - Autoriza o Servico
do Patrimônio da União--a
aceitar a doacâo do terr.eno
que menciona, .sttuado no. Estado de São Paulo Publicado no D.Q. de 1'5- de julho de

0A.......

•

tH

62.9
- Decreto de 10 de julho
de 1968 - Declara. a cessacâo
da explOração dos serviços públicos de energia elétrica, ou-.
torga à Superintendência. do
Vale do São Francisco concessão 'para. produzir, transmitir e
'distribuir energia. eêétrtca e
dá outras providências -----:- Publicado no D.a. de 15 de julho
de 1968 .,
,
,
".

48

132.9'72 - Decreto de 10 de julho
de 19-88 - Autoriza o Serviço
do Paín'ímonio da União a
aceitar 9. doacâo do terreno situado no Município de Sacramenta, Estado de Minas Gerais - Publicado no D.o. de
15 de .lúlho de 1968

49

62.973 -r- Decreto de 10 de julho
de .1968 - Declara de utilidade
pública a Fundacâo Universidade Regional do Nordeste,

49

6,2.974 -r- Decreto de 1-1 de julho
de 1958 - Retifica a tabela
anexa ao Decreto nv 6,2.439, de
20 de março de 1968, que reajusta OS valôres das gratificações pela representação de Gabinete palra atender, proviso-riamente, aos encargos de dí-

reção, chefia, assessoramento e

62.969 - Decreto de lüde julho
de 1%8 - Autoriza a Indús-

DO, de 15 de julho de 19B8 ..

PtLgs.

com sede em Campina Grande,
no Estado da Paraíba - Publícado no Ir.O, de 15 de julho
de 1968

secretariado do Servíco Nacíonal de Recenseamento -Publicado no oo. de 2,6 de julho
de 1968 ,., .. "........

49

'82,975 - Decreto de 11 de julho
de 1968 - Declara de utilidade
pública a "Fundação Maria
Cecilia Souto Vidigal", com
sede em São Paulo, Estado de
'Sã!D Paulo Publicado no
D.a. de 16 de julho de 1968

50

62.976 - Decreto de 11 de julho
ode 1968 - Promulga o Acôrdo
Cultural com os Países. Baixos
- Publicado no D.a, de 15, de
julho de 19068 ..
.
,.
ti2.977 - Decreto de J,1 de julho
de 1968 - Promulga o Convênio Cultural com o Uruguai Publicado no D,O. de 15 de
julho de 19,68 ',',.
,62.978 - Decreto de 11 de julho
1968 Promulga a Con...
venção sôbre Assistência Judicíária Gratuita, com a. Argentina -Pubhca:do no D.O. de
15 de julho de 1968 ", .. ,',..
f:;'2.979 - Decreto de 1;1 de julho
de 1968 - Promulga o Tratado
de Extradição com a Argentina
- 'Pubhcadc no D.a. de 1'5 de
julho de 19S8
6-2.980 - Decreto de 12 de julho
de 19'68- Dispõe sôbre a execucâovno território nacional,
da- Resolucão 253 (968) do
Conselho "de Segurança das
Nações Unidas, sóbre a aplicação de sanções econômicas e
políticas contra o regime ilegal
da Rodésia do Sul Publicado no D.O, de 16 de julho
de 1968 ... "
62.981 - Decreto de 12 de julho
de 1968 - Altera, em parte,' o

50
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de
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51
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Regulamento do Impôsto único
sôbre os Míneraís do Pais,
sôbré os Minerais do País,
aprovado pelo Decreto número
:'%.928, de 14 de abril de 1965
- Publicado no D.O, de 15 e
retificado. no de 18 de julho
de 196-8 .....................•
62.982 - Decreto de 12 de julho
de 196'3' - Atualiza os valôres
das multas previstas no Decreto-lei no &38, de 7 de julho
de 1938, e no Decreto número
4.071, de 1'2 de maio de 1939,
mediante aplicação de coeficientes de correção monetáa-ía
- Publicado no D .O. de 1'[, e
retificado no de 23 de julho
<lo 1968 ...
.. ...........

62.988 - Decreto de 1;5 de julho
de 19ü8 - Cria o Núcleo do

52

55

62.983 - Decreto de 12 de julho
de '1963 - Rcdístrrbui, com o

respectivo ocupante para o
Quadro de Pessoal Parte
Especial da Caixa Econômica
Federal do Estado do Rio, cargo originário do extinto Lloyd
Brasileiro - P.lN"., e dá outras providências - Publicado
no D.O. de Fl' de julho de 19:68

56

57

57

62.986 - Decreto de 15 de julho
de 1968 - Cria o Núcleo do

Comando do 'Comando Geral
do Pessoal e dá outras providências - Publicado no D.O.
de 16 de julho de 19-6,8

57

62.987 - Decreto de 16 -de julho
de UI,58 - Cria o Núcleo do

Comando dd Comando Geral
do Àr e dá outras providências
- Publicado no DO, de 16 de
julho-de 1968 ..
:..........

58

5,3

59

59

62.99.2 - Decreto de 16 de julho
de 19-68 Concede à socie-

dade Wílson, Sons & Company
Limited autorização para con..
tinuar a turrcionar na Repúbhca do Brasil .Publicado
no DO, de 19 de julho e retificado no de 29 de agóstc

62.985 - Decreto de 15 de julho
de 1968 - Declara de utilidade

pública, a Irmandade do Hospital "Francisco Rosas", com
sede em Pinhal, Estado de São
'Paulo - Publicado no DD, de
16 de julho de 1968

de 1968
62.'991 - Decreto de 1ol} de julho
de 1'9-6'8 - Declara de utílrdade

pública o "Hospital de Caridade Dr. Astrogüdo de Azevedo", com sede em Santa
.Maria, Estado do Rio Grande
do Sul - Publicado no D.O.
de 19 de julho de 196'8

62..98·4; - Decreto de 15 de julho
de 1958 - Retifica a classifi-

cacâo dos cargos de nível sucei-íor do Ministério do Exército," aprovada pelo Decreto
número 5~5.5:59, de 1'5 de janeiro de 196:5, e dispõe sôbre o
enquadramento de seus atuais
CCUpa111tes
Publicado no
.Zi.O. de 1'S de julho de 1968.

Centro de F;ormação de Pilotos
Militares e dá outras providêncías - Publicado no D.O. de
16 de julho de 1968
62.989 -----' Decreto de 15 de julho
de 1968 - Assegura autonomia
administrativa e financeira à
Agência Nacional - Publicado
no Ir.O, de 1-6 de julho de 19·63
62.990 - Decreto de 15 de julho
de 1968 ----'--- A-bre à Presidência
da República o crédito suplementar de NCr$ 160.000,00, para
refôrço de dotação consignada
no vigente Orçamento - ' Publicado no D.O, de 16 de julho

de 1968
62.99'3 - Decreto de 16" de julho
de 1968 - Concede reconhecimento a Curso de Psicolog-ia Publicado no D.a. de 19 de
julho de 1968 ...
6'2.994 - Decreto de 16 de julho
de 1963 - Declara de uttlídaôe
pública a "Federação das Congregações Marianas da Arquídiocese de Curitiba", com sede
em Curitiba, Estado do Paraná
-Publicado no D.O. de 19 de
julho de 1963 ....
62.9S5 - Decreto de 10 de julho
de 1968 - Declara interditas,
para fins de pacificação de tribos indígenas, as áreas que discrimina - Publicado no D.o.
de 18 e retificado no de 25
de' julho de 1968
62. 996
Decreto de 16 de julho
de H},68 _ ..Trans-formação de
-r-
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Publi-

cado no n.Q. de 17 e retificado no de
1968

23 de

julho de
61

G2.997 - Decreto de 16 de julho
de 1968 - -Alpl'ova o Plano de

Reestruturação

da

Universí-

.dade Federal do Rio Grande
do Sul'.,..-- Publicado DO D.Ü'.
de 18 de julho de 19,68

62

62.998 - Decreto de 16 de julho
de 1968 - Cria o Parque Nacional Indígena do Tumucumaque e dá outras providências - Publicado no D D.
de 19 de julho de 19,68 ... ~ . .

65

62 .:999 - Decreto de 16 de julho
de .1963 - Retifica o Decreto
nv 58.581, de 3 de junho de
1966 - Publicado no D:O. de
19 de julho de 1968

(lu

63.000 - Decreto de 16 de julho
deUl68 - Retífícacâo 'do 'Decreto no 59.692, de 8 de dezembro de 1966 Publicado
no n.o. de 19 de julho de 1968

67-

63.001 - Decreto de 17 de julho
de 1968 Inclui funcionária

no Quadro de Pessoal - Parte
Especial do Ministério da
Fazenda - Publicado no D.a.
de 18 de julho de -1968 .,...... . 6 7
63.002 - Decreto de 17 de julho
de 1968 - Define como de natureza diplomática - as - tuncões
de Subsecretário de Cooperação Econômica e Técnica Internacional da Secretaria-Geral
do Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral Publicado no D.a. de 13 de julho
de 1968
:...............

67

63.003 - Decreto de 17 de julho
de '1963 - Crra a .Supermtendência de Apoio aos órgãos de
Direcâo Geral e de Assessoramento do Ministério da Aeronáutica - Publicado no DO,
de 18 de julho de 19;68

68

63.004 - Decreto de 17 de julho
de 1963 - . Cria o Núcleo da
Superintendência de Apoio aos
órgãos de Direção Geral e rde
Assessoramento do Ministério
da Aeronáutrca Publicado
no n.o. de 18 de julho de 19B8

Págs.
63.D05 - Decreto 'de 17·de julho
de 1968 - Cria' no Ministério
da Aeronáutica o Serviço de
[Informações da Aeronáutica e
dâoutras providências -'" Pu-blicado no D.a. de 18 de julho
de 1968
:....
B8
63.0OS - Decreto de 17 de julho
de 1968 - Cria no Ministério
dá Aeronáutica 'O Núcleo do
Serviço de Informações da
Aeronáutica e dá outras providências - Publicado no D.o.
de 18 e retirficado 'no de 2-2 de
julho de 1968
69
63.007 - Decreto de 17- de julho
de 19'68 Prorroga o prazo
de que trata o Decreto númérc
ú1.99;l, de 28-1'2-67 Publicado no Ir.O, de 23 de julho
de 1968
69
6:~. 008 Decreto de 18 de julho
de 1968 - Abre, à Presidência
'da República, em favor do
Conselho Nacional de Pesquisas' o crédito suplementar de
(t;liCr$ 4.000.000,00, para rerõrço
de dotação consignada no vigente Orcamento - Publicado
no D.Q. de 19 de julho de 1968 '70
62.009 - Decreto de 18 de julho
de 1968 - Aprova as Tabelas
de Etapas e dos Complementos
da Ração Comum e das Rações
Operacionais das Fôrças Armadas, 'para o segundo semestre de 1968, e dá outras providências - Publicado no D.Q,
'de 19 de julho e retificado no
70
de 2\3 de agôsto de 1968 .....
6,3.0'10 - Decreto de 18 de julho
de 1968 Aprova o Plano
íNacional de Estatísticas Básicas - Publicado no D.a. de
25- de julho, e retificado
de
1o de agôsto de 1958
71
63.0:11 - Decreto de 18 de julho
de 1968 - Retifica o Decreto
nv 01. 935, de 22 de dezembro,
de 1967, que declarou prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais,
a importação de equipamentos
novos, consignados
vemprêsa
"Indústrias Alimentícias Carlos de Brito S.A," de Reci.fe ÇPE) - Publicado no D.a,
de 23 de julho de 1-9:68
-71
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63.012 - Decreto de 18, de julho
de 1968 -:- Dá nova redação
ao artégo 7° e ao parágrafo
único do artigo 111 do Decreto
nc 6'1.776, de 24 de novembro de 1967 Publicado no
D.O. de 19 e retificado no de
12-5 de julho de 1968
'..
63.0;13 - Decreto de 18 de julho
de 1988 - Inclui a representacão da Conféderacâo Nacional
da Agricultura rio Conselho
lDeliberativo do Instituto do
Açúcar e do Álcool - Publí-,
cada no D.O. de 2,3 de julho.
de 1968
-...
63.01"4 - Decreto de 18 de julho
de 1968 - Altera a classificacão dos cargos de nível supée'íor do Ministério da Educação
e Cultura, aprovada pelo Decreto no 58. 74!1, de 28 de junho
de 1966, e dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais
ocupantes - Publicado no D,O.
'de 2'2 de julho de 1968 .... ,.,.

6,3.011'5 - Decreto de 19 de, julho
de 1968 - Retifica o Decreto
nv 62.82,1, de5 de junho de
1.968, que alterou a lotação de
servidores do extinto Serviço
de Alimentação da Previdência
Social (-SA,PS) - Publicado no
D.O, de 2,2 de julho de 19,68 .'
63.016 -'- Decreto de 19 de julho
de 1968 - Retifica o Decreto
n'' 61. 794, de 29 de novembro
de 1967, que dispôs sôbre a
inclusão em 'outros órgãos da
admlnístracâo pública federal
do pessoal" do Servíco de Alementacão da Previdência SOcial (SAPS) e dá outras' providências - Publicado no D.a.
de 22 de julho de 1968........
"63.017 - Decreto de 19 de julho
de 19.68 - Altera o enquadramento nas séries de classes e classes singulares ímtegrantes do Grupo Ocupacional
P-'L700 - Medicina, Farmácia
e Odontologia, do Q u a d r o
'único de Pessoal da Escola
Paulista de Medicina do Ministério da Educacâo e Cultura Publicado na tio. de' 1" e renneaõo nos de 6 e' 9 de agôsto
de 1958

72

13

73

63.018 - Decreto de 19 de julho
de 19r58 - Redístrlbuí, com o
respectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal Parte
Especial - do Ministério das
Minas e Energia; cargov orígínário do' extinto Lloyd Brasileiro _ Patrimônio Nacional e
dá outras providências - Publicado no o.o. de 23 e retificado no de 26 de julho de 1968

75

,6-3. n19 - Decreto de 19 de julho
de 1968 - Declara de utilidade
pública o "Colégio Normal Maria Imaculada", com sede em
êcucenópoüs, Estado de Minas
Gerais Publicado no D.O.
de 23 de, julho de 1968

75

6'3.020 - Decreto de 19 de julho
de 1968 ...::.. Dispõe sôbre gratíffcaçâo aos membros do Conselho Diretor da Fundacão Nacional do índio Publicado
no IsO, de 23 de julho e retíf'ícado no de 10 de agôsto de
1968

75

Decreto de' 19 de julho
'de 1968 Altera o Decreto
nv 59.395, de 14 de outubro
'de 1966, a fim de incluir cargos de Professor do Ensino
Superior no Quadro do Pessoal do Ministého da Educação e cultura, e dá outras
providências- Publicado no
D.O. de 23 de julho de 1968

76

Decreto de _1.9' de julho
de 1968 -,- .autonza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação de um terreno
com a área -de 1.200 mã, sito
na Avenida, Brasil Municipío
de Imbituba, Estado de Santa
Catarina - Publicado no 'D.O.
de 22 de julho de 1968

76

:63.021 -

73

€:3.02,2 -

74

74

u3.0n - Decreto de 19 de julho

de 1968 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropríaçâo, os imóveis que menciona, necessários ao Ministério do Exército publicado
no o.o. de 22 de julho de 1968
63.024 - Decreto de 19 de julho
'de 19,68 - concede o prazo
adiciona'! de 90 (noventa) dias
para a renovação das licenças
de Radioama'dor, a que se refere O artigo 7:2 do Regula-

77
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menta dos Serviços de Radioamador pl'orrogadopeloiDeereto nv 60.130, de 2'5 de janeiro, de 1967 - Publicado no
DO, de 22 de julho de 1968 ..
63.02-5 - Decreto de 19 de julho
de 19'63 - Autoriza estrangeiro
a adquirir, em transíerêncía de
aforamento, fração ideal de
terreno de marinha, no Estado da Guanabara - Publicado no D.o. de 25 de julho
de 1958
63 .026 - Decreto de 19 de julho
de UJ'58 - Autoriza estrangeiro
a adquirir, em transferência de
aforamento, fração 'ideal de
terreno de marinha, no Estado
da Guanabara - Publicado no
D.O. de 2'3 de julho de 19,63 "

63.027 - Decreto de 19 de julho
de 1968 - Autoriza estrangeiros a adquirirem, em transfe-

rência -de aforamento, o terreno de marinha,' no Estado
da 'Guanabara - . Publicado no
D.a. de 25 de julho de 1968
63.028 . .-----' Decreto de 19 de julho
de' 1968 Autoriza estrangeiro a adquirdr, em transíerêncía de aforamento, o dCl-mínío útil da fracão ideal de
terreno de marinha, no Es tado
da Guanabara - Publicado no
D.O. de 25 de julho de 19:58
6-3.029 - Decreto de 19 de julho
de 19,68 - Autoriza estrangeira
a adquirir, em transferência
de -anoramento, a Iracâo ideal
de terreno de acrescido de marinha, no Estado da Guanabara - Publicado no D:O. de
25 de julho de 1968
63.030 - Decreto de 2,2' de julho
de 1963 - Reclassifica 'cargo
de Servente do Quadro de Pessoal do Mimstérío das Rela-cões Exteriores - Publicado no
b.o. de 23 de julho de 19-68 .'

-63.031 - Decreto de 23 de julho.
de 1968 - Declara de utilidade
pública o "Centro de ReabíIítacâo .Nossa Senhora da 01ória", com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara Publicado no D.o. de 26 de
julho de 1968 .. '
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63.032 '- Decreto de 2·3 de julho
de ·1968 - Abre ao Mínístérto
da 'Educação e Cultura o credito suplementar de
NCr$ 3.870.000,00 (três míIhões oitocentos e setenta mil
cruzeiros novos), para refôrco
de dotacões consignadas no v-igente Orcamento - Publicado
no 'D.O. de 23 de julho de 19168

80

63.033 - Decreto de 2'4 de julho
de 1968 - Declara de utilidade
pública a "Mitra Arquieptsco78
paj do Rio de Janeiro", com
sede no Estado da Guanabara
~ Publjcadoino Ir.O, .de 26 de
Julho de 19,68
ao
-B3.0-34 - Decreto de 24 de julho
de 196-8 - provê sôbre o aproveitamento, em estabelecimen73
tos. de ensino superior, de uandidatos aprovados em concur50S de habilitação e amparados
por medidas judrclais - Publicado no Ir.O, de 29 de julho
de 1968 ..
P.O
.(5:3. 03,5 ~ Decreto de 24 de julho
78
de 19-63 - Redistrfbui, com o
respectivo ocupante, para -o
Quadro de Pessoal, Parte
Especial do Ministério da
Saúde, cargo orlgmáa-ío da extinta autarquia federal, Lloyd
Brasileiro - BN, e dá outras
providências Publicado no
n.o. de 29 de juãro de 1968 .. 8,1
'7~
63.036 - Decreto de 2,5· de julho
de 1968·- -Autcríza a Companhia de Cimento Portland
Cauê a lavrar calcário, no Munlcípín de Matoainhos, Estado
de .Minas Gerais - Publicado
uoD.O. de 29 de julho .de 1958
81
63.037
Decreto
de
25
de
julho
'79
de ,1968 - Declara de utilidade
pública, pará fins de desapropriação, áreas destinadas à
bacia de acumulação do. aproveitamento da energia hídráuIica de um trecho do rio Paraná, nos munlcipíos de Pe7:3
reira Barreto, Castilho e Andradína, no Estado de .São
Paitlo e Três Lagoas, no Estado de Mato, Grosso - . Publicado no D.O. de- 29 de julho
de 1968
82
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63.038 - Decreto de 25 de julho
de 1968 - Redístribui, com' o
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respectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal Parte
Especial do Ministério da
Justiça, cargo originário do
extinto Lloyd Brasileiro - Patrrmóníu Nacional, e dá outras
'Providências publicado no
D.O. de 29 de julho de 19"fia.

são Executiva' de Assistência
à. Cafeicultura. - Publicado
no D, O. de 30 de julho de
1968 . . .

32

63.039 - Decreto de 25 de julho
de 1968 - Autoriza o fundonamento da Faculdade de Ciên-

cias Econômicas, _ contábeis 'e
Administrativas da Uníversi83

'63.040 - Decreto de 25 de, julho
de 1968 - Retifica a classifú-

cação dos cargos de nível superior da Universidade Federal
de Minas Gerais,
aprovada
pelo Decreto no 55.608, de 20
de janeiro de 1965, e dispõe
sôbre o enquadramento de seus
atuais ocupantes. --.:... Publicado no D. O. de 2 de agôsto
de 1968 .
63.041 - Decreto de 26 de julho
de 1968 Dá. nova redação
ao ~ 2'1 do artigo 44 do Regulamento aprovado pelo Deereto no 61. 324, de 11 de setembro de 1967. - Publicado
no D. O. de 29 de julho de
de 1968
,..........

83

133.041 - Decreto de 26 de julho
de Hl68 - Extingue a Comís-

gratificadas
no
Quadi'o de
Pessoal do Ministéúo da Indústria e do 'Comércio.
Publicado no D. O. de 30 de
julho de 1968
,

99

utilidade pública a que se refere o Decreto nv 50.068, de
25 de janeiro de 1961, para
fins de desapropriação
pelo
Departamento
Nacional
de
Obras Contra as Sêcas. necessária
à
construcão do
açude público Poço de "Pedras
no Município de Campos Sales, Estado do Ceará. - Publicado no D. O. de 31 de julho de 1968
'
100
63.047 - Decreto de 29 de julho
de 1968 - T01TIa' sem efeito

enquadr'amenqo constante do
Decreto n'' 51.633, de 19 de
dezembro de 1962. - publicadono D. O. de 30 de julho
de 1968
,....
84

63.042 - Decreto de 26 de julho
de 1968 - Redistríouí, com o

respectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal Parte
Especial do Departamento
dos: Core-eros e Telégrafos do
Ministério das comunicações,
cargo originário do
Quadro
Extinto do Ministério
dos
Transportes Parte III
Rêde Mineira de Viação.
Publicado no DO. de 30 de
julho de. 1968
63.043 - Decreto de 26 de julho
de 1968 - Aprova. o Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas Fôrças Armadas em 1969. - Pu-.
blícado noD. Ci.t de 30 de julho e .retificado no de 6 de
agôsto de 1968

99

63.046 - Decreto de 29 de julho
de 1968 - Renova a declaração de

'(jade Católica de petrépohs ,RJ Publicado no Ir.O, de
26 de julho de 1968

,.....

63,045 - Decreto de 26 de julho
de 1968 Extingue funções

101

63.048 - Decreto de 30 de julho
de 1968 - Declara. de utilida-

de pública o. "Centro Espíríta
José Eusébio", com sede em
Maceió, Estado de Alagoas. Publicado no D. O de 1 de
agosto de 1968 ..
101
63.049 - Decreto de 30 de julho
de 1968 - Declara de utilídade pública pare. fins de desa-

84

pr-opriação pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno situada no Município de Miracatu, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de 1 de
agôsto de 1968
101
63.050 '- Decreto de 30 de julho
de 1968 - Autoriza a Companhia de Cimento Pcrtland Pa-

85

raiso a lavrar calcário, no
município de Campos, Estado
do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 1 de agôsto
de 1968 . .
;

102

no
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Págs.
63.051 - Decreto, de 30 de julho
de 1968 - Autoriza' a Itaoíra

Agro-Industrial S. A. a lavrar 'calcário, no 'municipiode
Codó,
Estado do Maranhão'.
- Publicado no D. O. de 1 de
agôsto de 196& ....•......... 103
63.052 - Decreto de 30 de julho
de 1968 - ' Autoriza a S. A.
Cimento Mineração e Cabotagem
"CIMIMAR", a lavrar
argila no, município de Taubaté, Estado de São Paulo: _
Publicado no D. O. de 1 de
agôsto de 1968
103
63.053 - Decreto de 30 de julho
de )1968 Autoriza Itabira
Agro-Industríal ·S. A. a lavrar calcário, no município do
Codó., Estado do Maa-anhâo.
- Publicado no DO. de 2
de agósto de 1968
104
63.054 - Decreto de 30 de julho
de 1963 - Retifica o a-rtig-o 1Q
do Decreto número 27.117. de
31 de agôsto de 1949. - Publicado no D. O. de 2 de
agôsto de 1968
105
63.055 - Decreto de 30 de julho
de 1968 - Autoríza Calínco _
calcário Indústria e Comércio Ltda. a lavrar caêcárro no
múnícípio de Matosinhos, Estado de Minas Gerais. -'- Publicado no D. O. de 2 de
agôâto de 1968
106
63.056 -r-. Decreto de 30 de julho
~i:'M 1968 Declara sem efeito
o Decreto número 25.181, de 7
de julho de 1948. - Publicado no D. O. de 1 de agôsto
de 1968 .

107

63.057 - ' Decreto de 30 de julho
de 1968 - Auto-riza funciona-

mento de Escola Superior de
Agrimensura. - Publicado no
D. O. de 1 de agôsto de 1968

o

° artigo

11 do Decreto-lei

no 57, de 18 de novembro de
de 1966. - Publicado no D. O.
de 31-7 e retificado no de 5
de agôsto de 1968

crédito suplementar de NCr$
166.560,00 (cento e sessenta e
seis mil, quinhentos e sessenta cruzeiros novos), para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. ~ Publicado .no D. O. de 31-7 e
retificado no de 6 de agôsto
de 1968 .
108
63.060 - Decreto de 3d de julho
de 1968 - Abre ao Ministério
da Educação e Cultura,
em
favor da Faculdade de Odontologta de Diamantina, o Cré-.
dãto. Suplementar de NCl'$ ..
29.679,00
(vinte e nove, mil,
seiscentos e setenta e nove
cruzeiros novos), para refôrço
de dotação consignada no vigente orçamento. - Publicado no 'D. O. de 31-7 e retificado no de 7 de agôsto de
1968 . .

107

109'

63.061 - Decreto de 30 de julho
de 1968 - Abre ao Ministério

da
Educarão e Cultura em
favor do Instituto Nacional do
Livro, o crédito suplementar
de NCl'S 35.000,00 (trinta e
cinco mil cruzeiros novos),
para refôrço de dotação conaígnada no vigente Orçamento. :- Publicado no D. O. de
1 de agosto de 1968
109
63062 - Decreto de Sü-de julho
de 1968 - Abre ao Ministério
da Saúde ü crédito suplementar de NG.rS 5.371.433,00, para
refôrco de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Publicado 'no D. O. de 31 de
julho de 1968
110
Decreto de 30 de julho
de 1963 - Dispõe sóbre a apltcacão ao pessoal temporário
da- C.E.M. do reajustamento
salarial decorrente da Lei número 5.368, de 1° de dezembro de 1967, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 31 de julho-de 1968 113
63.064 - . Decreto de 30 de julho
de 1968 - Abre à Justiça do
Trabalho o crédito suplemenDal' de NCr$ 9.139.02'0,00 para
63.063 -

107

63.058 - Decreto de 30 de julho
de 1968 - Regulamenta
artigo 65 e seus parágrafos da
Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964,
combinado

com

Péos :
63.059 - Decreto de 30 de julho
de 1968 - Abre ao Ministério
da Indústria e Comércio o

XfII

íNDICE

Péos,
refôrço de dotações consígna-.
das no vigente orçamento. Publicado no D. O. de 31 de
julho de 1963
114
'83.065 - Decreto de 31 de julho
de 1968 - utilização de recursos de que trata o Decreto
nv 62.102, de 11-1-68. - Publicado no D. O. de 1 de
agôsto de 1968
117
ti3.066 - Decreto de 31 de julho
de 1968 - , Altera a redação do
artigo 2'? do Decreto núm ero
58.932, de 29 de julho de 1966.
- Publicado no D. O. de 2 e
retificado no de 7 de agôsto
de 1968 .

117

63.067 - Decreto de 31 de julho
de 1968 - Dispõe sôbre os requisitos exigidos para aprova-

ção dos projetos especificas
relacionados com a concessão
de estimulas ao turismo e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 1 de agôsto
de 1968 .

.

,.....

118

63.068 - Decreto de 31 de julho
de 1968 - Aprova o enquadra-

de 1968

1'20

127

Fazenda

crédito

especial

dências - Publicado no D.O.
de 6 de agósto de 196,3 ... .... 129
63.077 - Decreto de 5 de agôsto
de 19,68 - Abre ao Ministério

das Minas e Energia o cré- v.-

121

dito suplementar de
.
iNCr$ 5.000.000,00 para 'refôrço
de dotações consignadas no vigente orcamento - Publicado
no D.O. de 6 de agósto de 1968 129
63 .07'3 - Decreto de 5 de agôsto
de 1968 - Altera as "Instru-.

S. A. -

121

63.071 - Decreto de 5 de agôsto
de 1968 - Aprova o Regimento do Colégio Pedro lI. - Publicado no D. O. de 7 de agôsto de 1968
121
~ Decreto de 5 de agôsto
to de 1968 - Autoriza funcío-.
namento de Curso de Dese-

63.075 - Decreto de 5 -de agôsto
de 1968 -Retifica o artigo 11"
do Decreto número 59. 3:l7, de
30 de setembro de 1966. PubUcado no D. O. de 7 de
agôsto de 1963

da

introduzida nos Estatutos das
Centrais Elétricas Brcslleíras

63.072

Goiás, para estabelecer, na cidade de Goiânia,
Estado de
Goiás, uma estação. de racãodifusão de sons e imagens (televisão)', para fins educativos.
- Publicado no DO. de 7 de
agôsto de 1968
127

para atender ao aumento de
'capital da Cia.. Siderúrgica
íNacional e dá. outras nroví-.

63.070 - Decreto de 5 de agôsto
de 1968 -~ Aprova alteração
ELETROBRAS.
Publicado no D. O. de 7 de
agôsto de 1968

63.074 - Decreto de 5 de' agôsto
de 1968 - Outorga concessão
à Universidade Federal 'de

63.076 - Decreto de '5 de agôsto
de 1963 - Abre ao Ministério

mento do pessoal do Instituto
Brasileiro do Café amparado
pelas Leis ns. 3.967, de 5· de
outubro de 1961. e 4.069, de 11
de j-unhode 1962. - Publicado no D. O. de 8 (S-upI.) e
retificado no de 16 de agôsto
63.069 - Decreto de 2 de agôtc
de 1968 - Prorroga o prazo
fixado no artigo 2° do Decreto nv 62.755, de 22 de maâo
de 1968. - Publicado no D. O;
de 5 de agôsto de 1968

Págs.
nho. - Publicado no D. O.
126
-de 7 de agôsto de 1968
63.073 - Decreto de 5 de, agôsto
de 1968 - Retifica o enquadramento dos cargos do Conselho. Nacional de Estatística
e do Conselho Nacional de
Geografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatisttttca. ~ Publicado no D. O •
de 15 de .agôsto de 1968 ... L.. 126

çóes
Gerais para a Inspeção
de Saúde de Conscritos nas
Fôrças Armadas", aprovadas
velo Decreto ns f)0. 822, de 7
de junho de 19,6'1 - Publicado
no D.O. de 6 de agôsto de 19,68 130

63.079 - Decreto de 5 de agôsto
de 1968 Prorroga O prazo
<estabelecido no artigo. 3° do
<Decreto nc 62.798 de 31-:5-6&

- Publicado no D.o. de G de
agôsto de 1968
'.' .

131
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i,)âgs.
63.080 -

Decreto de 6 de agôsto

de 1968 - Acrescenta a letra
c ao i tem VII do artigo 2°

do Decreto nc 60.348, de 9 de
março de 1967, e dá outras
providências Publicado no
n.o. de {} e retificado no de"12
de agôsto de 196H .. ,'"
131
63.081 - Decreto de 6 de agôsto
de 19'68 Cria o Núcleo do
Departamento de Aeronáutica.
Civil e dá outras providências
-' Publicado no D ,O. de 7 de
agôsto de 1968 .. '
. . . . . . . . .. 131

63.082 - Decreto de 6 de agôsto
de 19'68 - Altera os limites

da área em que se situa o Parque Nacional do Xlngu e dá
outras providências Publi-

cado no
de 196,3

n.o.

de 8 de agôsto
.. ... .....

132

6'3.083 - Decreto de 6 de agôsto
de 1968 - Fixa a gratificação
de representação do Delegado
do Brasil na Comissão Jurídica Interamerícana - Publlcado. no D.O. de 8 de agôsto
de 196'8
. .. . ..... 132
63.084 - Decreto de 8 de agôsto
de 1963 Declara de utilidade pública, pra fíns de ínstdtuíçãc de servidão de passa.gem ou de desapropriação, em
favor do Departamento Nacional de produção Mineral," do
Ministério das Minas e Energía, a área que foi constituída
como Reserva Nacronal de Sal'gema e Sais de Potássio pelo
Decreto nv 61.157, de 16 de
agôsto de 1967, no Estado de
Sergíoe - Publicado no D.O.
de 9 de agôsto de 19{)8
133

63.085 - Decreto de 6 de agôsto
de 1968 - Declara de utilidade
pública a :"Sociedade Cultural
e Beneficente Nova' Lourdes",
com sede em Itajaí, Estado de
Santa Catarina
Publicado
no: D.O. de '12 de agôsto de
19168

..........

134

63.0&5 - Decreto de 6 de agôsto
dt".:'19,68 -' Autoriza o funcionamento de Curso de Engenheiros Civis _. Publicado no
D.o. de 12 de agôsto de 1968 .. 134
63.087 - Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - ' Concede reconheci-

EXECUTIVO

Péos,
menta ao Instituto de Belas
Artes de Nôvo Hamburgo .--:m.s
- Publicado no D;Q. de 1.2- de
agôsto de 196-8
134
63.088 - Decreto de 6 de agôsto
de 1963 ~ Concede à "Línea
Aérea' Nacional-Chile", autorização para funcionar no Brasil
- Publicado no D.a. de 13 de
agôsto de 1968 .

134

63.089 - Decreto de {j de agôsto
de 1968 - Declara de utilidade
pública a "Irmandade de Misericórdia. de Guaxupé", com
sede em Guaxüpé, Estado de
Minas Gerais -- Publicado no
oo, de 12 de agôsto de 19-58 135
63.090 - Decreto de 6 de agosto
de' 1968 Altera o Decreto
no 61.110, de 28 de julho de
196-'7, que dispõe sôbre a. inclusão, em outros órgãos da
administração pública federal,
do pessoal do extinto Conselho Nacional de Economia
Publicado no D.O. de ·-12 'de
agôsto de 1963
136
63.091 - Decreto de 6 de arrôsto
de 1968 - concede reconhecimento à Faculdade Estadual
de Ciências Econômicas - Publicado no D.O, de 13 de agôsto de 1968
. . . . .. . . . . . ...

136

,63.092 - Decreto de s de aaôsto
de 1963 - Autoriza funcionamenta' dé curscciotúmo esnecial - Publicado no D.o. 'de
13 de agôsto de 19,6&

13S-

63.093 .-,---- Decreto de 6 de agôsto

de -1968 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de CiEmelas . Contábeis e Administrativas de .Sorocaba - SP.
Publicado no D.O. de 13 de
agôsto vde 19:63 ..
..... ....
136
63.094 - Decreto de 6: de,agôsto
de 1963 - Concede reconheci..
mento . ao Liceu Musical Palestrina - Publicado no D.O.
de 14' de agôsto de 1968
1.31
63.095 - Decreto de 6 de agôsto
de 1968 - Publica os índices
de atualizaçã-o monetária dos
salários dOS últimos 24 (vinte
e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei ne 5 .:4:5'1,
de 12 de junho de ,1968, e dá

ÍNDICE

Peçs,
outras .provídêncías Publicádo no DO, de 12 de agôsto
de 1968
B3.09'6 -- Decreto de 6 de agôstc
de 19:58 -:... Declara de utilidade
pública o "Colégio São João"
com sede em São João del-Rei,
Estado de Minas Ceraís - Publicado no D.O. 'de 14 de agôsto
de 1968
...... ....
63.097' -- Decreto de 6 de agôstc
de 1968 - Autoriza o runorcnamento da Faculdade de Cíêneras Econômicas e Atímínís-,
trativas de Araraquara - SP
~ Publicado no D.O. de 14 de
agosto .de '1968
63.098 - Decreto de 6- de agôsto
'de 196'8 _ Dispõe sôbre a execução do Acôrdo de Complementacão sóbre a Indústria Quírrüca, firmado entre o
Brasil, Argentina, Colômbia,
Chile, México, Peru, Uruguai
e venezuela - Publicado no
D.O. de 2,1 de agõsto de 1968
63.099 -r-. Decreto de 6 de agôsto
de 1958 - Redístrrbui, com o
respectivo ocupante, para o
QU8Jdro de Pessoal Parte
Especial -------' do Departamento
dos Correios e Telégrafos, do
Ministério das Comunicações,
cargo originário do extinto
Líoyd Brasileiro -- P.N., e dá
outras providências
Publicado no DO, de 1-4 de agôsto
de 1968
6:3 .100 - Decreto de 6 de agôsto
de 1968 - Declara ex otiicio,
de utilidade pública a "Organlzação<Mógiana de Educação
e Cultura" com sede em Mogl
das Cruzes, Estado de São
Paulo - Publicado no D.o. de
14 de agôsto de 1963
63.101 - Decreto de 6 de agôsto
de 19,63' - Institui o Grupo
'Executivo das Telecomunicações para a Amazônia
GETAM _ e dá. outras providências -Publicado no,D~O.
de 16 de'agõsto de 1968 .... :.
63.102.--:-;-Decreto'de 6 de agôsto
de .1963 - Abre ao Ministério
do Interior, em favor do Território 'Federal do Amapá, f)
crédito suplementar de

137

1.37

128

l:~S

Póçs,

NCr$ l.'I97-.~Ol,33 para refôrço
de dotações consignadas no vigente Orçamento :- Publicado
no n.o. de 1'5 de agôsto de
1968
.
..
1.41
6,3.103 - 'Decreto de 15 de agôsto
de 1963 - Institui o Grupo
Executivo para Racionalização
da Economia da Juta com o
Objetivo de dar cumprimento
às recomendações do Grupo de
Trabalho da Juta - Publicado
no D.O. de 15 de agôsto de
1968
....
142
63,,104 -:.. 'Decreto de 15 de agósto
de 1963 -- 1Yispõe sôbre a poIitica do Govêrno Federal relativa à efetiva ocupação e
'Povoamento orienta'dos da Região Amazônica, notadamente
quanto aos espaços vazios e
zonas de fronteiras, e dá outras providências -,--- Puolícado
no n.o. de ,14 de agôsto de
1968
143
63..l05 - Decreto de 15 de agôsto
'de 1963 - Declara de utilidade

pública para fins de desapropriação a área destinada à
ímgilantaçâo do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus ,-- Publicado no D.a. 'de
15 de agôsto de 19-68

'39

140

poràtíon, anteriorrnenta deno-minada Internatíonal . Busirress
'Machines Co. Of. Delaware,
autorização para funcionar e
continuar a funcionar na República do Brasil ---:. Publicado
no- Ir.O, de 19 de agôsto de 1968 144

63.-107 - Decreto de 15 de agôsto
de 19,68- Declara de utilidade

pública o "Colégio Coração de
Jesus", com sede em Varginha,
'Estado de Minas Gerais ~ Publicado 'no IrD, de 19 de agôstc
de' 1968
........ ...
140

144

63.'10-5 -------' Decreto de 15 de agôsto
de 19$8 - Revoga os Decretos
Federais que concederam à .:::0ciedade IBM World Tra;de Cor-

145

6~.,'108

- Decreto de 15 de agôsto
de 196& ' - Declara de utiü'dade pública a sociedade civil

"Otium CUm Digmtate" com
sede no Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara - Publicado no
D.O. de 19 de agôsto de 1968

145
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Péçe,
63.109 ---:- Decreto de 16 de agôsto
de 1968 - Autoriza a cessão
gratuita do imóvel que menciona, situado em. Belém, no
Estado do Pará -

Publicado
no D.O. de 16 e retificado no
de 2'1 de agôsta de 1968 ... ".

145

133.1110 - Decreto de 19 de agôsto
'de 19,68 - Institui o Boletim

de Pessoal da Agência Nacional do Gabinete Civil da Presidência da. República e dá
outras providências Pübficado no DO, de. 20 de agôsto
de 1968

146

6:::.'111 - Decreto de.J9 de agôsto
de 1965 - Altera redacâo do
-artígo 22 do Regulamento da
profissão de estatístico, baí.,
xado Com o Decreto nv 62.497,
de 10 de abril de 1968" e di
outras providências _
Publi.,
cado no D.O. de 21 de agôsto
de 19:58

146

6'3.112 - Decreto de 20 de agôsto
de 1968 - Declara de utilidade
pública para fins de oonstitui.,
cão de servidão uma faixa de
terra-destinada a passagem, da
linha de transmissão que se
estenderá desde a subestação
de 'I'aquarftmga.. Município de
'Taquarítíngn até .Iaboticabal,
no Município de Jabotlcabal,
no Estado de São Paulo _ Pu..
bllcado no D.o. de 22 de agôsto
de 1968

EXECUTIVO

Págs.

-63.'115 - Decreto de 20- -de agôsto
de 1968- Declara de utilidade
pública para fins de constituicão. de scrvídão trecho de uma
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão
que se estenderá desde o mumcípio de Tubarão, no Estado
de' Santa Catarina, até o município de Farroupilha, no Estado do Rio Grande do Sul Publicado no D.a. de 2:3 de
agôsto rde 19.68
_ 149
63.116 - Decreto de 20 de agôsto
de 1968 - Declara de utilidade

'Pública, para fins de desaprojpríação, o imóvel que mendona, necessário ao Ministério
do Exército Publicado no
IrO, de 21 de agôsto de 1968 149
ü3. L117, - Decreto de 20 de agôsto
de 1958 - Declara a cessação
da exploração dos servicos de
energia elétrica no distrito de
Coromandel, município de Coromandel, Estado de Minas
Gerais à HiJdrelétrica Coromandel Abadia S.A. e dá oh-o
tras providências - Publicado
no Zi.O. de 23 de agôstc de
19&8

150

63.118 - Decreto de 20 de agôsto
de 1968 - Declara de utilidade

146

63.113 - Decreto de 20 de agôsto
de 19'68 - Declara de utilidade

'Pública para fins de, constituição de servidão, uma faixa de
terra destinada à passagem da
linha de transmissão que se
estenderá desde a Usina Itueré
a Ubá, passando por 'I'ocantíns, respectivamente nos Munícíplos de Rio Pomba, Ubá e
Tocantins, no Estado de Minas
Gerais ~_ Publicado no D.o.
de 22 de agosto de 1968
147
63.114 - Decreto de 20 de agôsto
de 1968 - Declara de utilidade
jpública para fins de constituição de servidão, faixas de
terra destinadas à passagem de
linhas de transmissão nos Estados de São Paulo e Minas
Gerais Publicado DO D.O:
de 22- de agôsto de 19ü8 _...... 143

pública, para fins de desapropriação, área destinada à bacia
de acumulação, do aproveitamento da energia hidráulica:
'de um trecho do rio Paranapanema .no munlcípío de Ribeírão Claro, Estado do Paraná
- Publica-do no oo, de 23 de
agôsto de 1968
150

.z: Decreto de 20 de agôsto
'de 19"6'8 - Declara de utilidade
:pública, para fins de desapropriação, área destinada à bacía
de acumulação, do aproveitamenta da energia hidráulica
de um trecho do rio Paranápanema, nos municípios de
Fartura e Ribeirão Claro respeotlvaments nos Estad cs de
São Paulo e Paraná - Publi'Cada no D.a. de 23 de agôsto
de 1968
_
,_
_. 1'31

63.119

63.:120 - Decreto de 20 de agôsto
de 19-68 - Transfere da Predeitura Municipal de Extrema

para a Emprêsa Elétrica Bra-

X,Il
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Págs.

Págs.

gantina S,A. a concessão para
produzir, transmitir e distribuir energia elétrica no município de Toledo, Es'udo de Minas Gerais
Publicado no
D.a. de 23 de agôsto de 1968 151
,53 .12'1 - Decreto de 20 de agôsto
de 1968 - Autoriza a funciona'!'
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Saúde, da Aeronáutica. - Publicado no
o. de 30 de
agóstc de 1968

Decreto de 30 de agôsto
de '19'68 - Retifica o enquadramento dos cargos do Instituto Brasileiro do Café. - Publicado no D. O. de 2 de setembro de 1968

63.197 -

195

196

196

63 199 - Decreto de 30 de agôstc
de 1968 - Concede àRádío So~
ciedade Feira. de Santana Ltda.,
autorização para aumentar a
potência de seus transmissores; - Publicado no D. O. de
200
2 de setmebro de 1968
63.200 - Decreto de 30 de agôsto
de 1968 - Altera e apresenta
dispositivos no Regulamento
da ordem do Mérito Aeronáu-.
tlcó. - Publicado no D. O. de
2 e retif'cado no de 9 de setembro de 196 8.......
200
63.201 - Decreto de 2 de setembro de 19.68 ..--: - Declar-a de utilidade pública a "Biblioteca
Infantil de .Jacarezinho". com
sede em Jaoareainho, Estado
do Paraná. Publicado no
D. O. de 4 e retificado nos
de 9 e 17 de setembro de 1968 201
63.202 - Decreto de 2 de setembro de 1968 - Autoriza Licenciatura de Ciências (lo ciclo),
na Faculdade de 'r'nosor:a,
Ciências e Letras "Santa úr~
sula", do Rio de Janeiro -'GB.
- 'Publicado 110 D. O. de 4 de
setembro de 1963 .....
262
63.203 - Decreto de 3 de setemb-o de 19G8 - Declara de utilidade pública. para fins. de
servidão ou dcsàproprtacâo em
favor da Petróleo Brasileiro
Sociedade Anônima - Petrobrás. imóveis situados no E:;:ta do de .Se-grpe, necessário à
pesquisa e lavra de petróleo. Publicado no D. O. de -4 de

setembro de 1968

197

','

63.204 - Decreto de 3 de setembro de 1968 -,- Dectara de utilidade pública o Serviço Social
da Indústria da Construção e

202

íNDICE

P~gs,
do Mobiliário do Estado de São
"Paulo - SECONCI - COm sede
em São Pau10, Estado ele São
Paulo. - Publicado no D. Q.
de {i: de setembro de 1968 .... 202
63.205 - Decreto' de 4 de setembro. de 1963 Abre ao
Ministério' .da Aermáutíca o
crédito' suplementar de
.
NC1'S 10.112,88000 para refôrço
de dota cão consignada no vigente Orçamento. _ Publicado
no D. O. de 5 de setembro
de 1968

203

63.206 -r--' Decreto de 4 de setembro de 1963 - Abre ao Ministério d'a Saúde o crédito su-.
plemen!ai de NCrS 564.350,00
(quinhentos e sessenta e quab'o n:i~, trezentos e cinqüenta
cruzeiros novos) para refôrco
de dotar-ões consignadas.
víaente Orcamento." - Publicado no D. O. ele 5 e republi-.
cado no de 10 de setembro
de J968 ..............•.....
203

no

63.207 Decreto de 4 de
setembro de 1968 - Abre ao
Ministério das Minas 'e Ener-.
rna o créd-to suplementar de
NCl'S 22.000,00 (vinte e dois
mil cruzeiros novos) para refôrco de dotacôes consignadas
no vivente Orcamento . - Publlcado no' D. O.de 5 de setembro de 1968
205
63.208 - Decreto de 4 de setembro de 1968 -- Declara de uti-.
hdade pública, para fins de
desam-ormacâo, o imóvel que
menciona. necessário ao Ministévio do Exército. _ Pubtícado
no J) O. de 5 de setembro
de 1953
206
63.209 - Decreto de 4 de setembro de 1968 - ' Abre ao
Ministério do Trabalho e Pi-evidência Social em favor do
Instituto de previdência e Assistência dos Servidores do
Estado, o crédito suplementar
de NC"S 30,000.000,00 pará r!7fôrço de dotações consignadas
no vigente Orcamento . _ Publicado no D. - O. de5 de setembro de 1968
20~
63.210 -Decreto de 4 de setembro' de 19'68 --Dá a denomí-

X~0.lI

Págs.
nação de 8° Grupo de Artilharia
Antiaérea do 13F' Grupo de
Canhões Automátloos Antiaéreos 40. -r--; Publicado no D. O.
de 5 e retificado no de 10 de
setembro de 196 3
,.... 206
63.211 - Decre to de 4 de setemtr'o de 1968 -----'---'Transforma o
4° GruDO de Artilharia 75mm
a Cavalo em ,220 Grupo de Artilharia de Campanha. - P1,-1-blioado no D. O. de 5 de setembro de 1963
207
63.212 - Decreto de 4 de setembro de J968 - Institui Grupo
de Trabalho Intermtnlstarial
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 9 e l'8tificado no de ,10 de setembro
de 19G8
207
63.213 - Decreto de 5 de setc.nbro de 1968 -" Retifica

o"

enquadramentos constantes ãos

Decretos ns . 51.907, c',e 19 de
a))l'i] ele ]963. 61. 787, de 28 ele
movembrc de 1967, e 61. 344,
de6 de dezembro de 1967. -Publicado no D. O. de 12 de
setembro de 1968 .,
63.214 - Decreto de 5 de setembro de 19(;3 - Redist-ibui, com
o resuectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal Parte
Especial do Ministério do
'I'rabalho e Previdência Soc'8.1,
cargo ot-igmárto do extinto
Lloyd Brasileiro - Patrímómo
Nacional e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 6 de setembro de 193 8.....
63.215 - Decreto de 5 de setembro de 1968 - Redístribui, com
() respectivo ocupante .para o
Quadro de Pessoal Parte
Especial - do Ministério da
Saúde, cargo originário da
Comuanh-a Nacional de Navegacão Costeira Autarouta
Federal e dá outras prcvídências , - Publicado no' D.O. de
11 de setembro de 1963
63.216 - Decreto' de 5 de setcmtembro de 19'68 - Define estrutura básica da Secretaria
do Conselho de Recursos da.
propriedade Industrial e dá
outras providências. -,------7 Publicado no D. O. de 6 e retificado
no dia 16 de setembro de ,1968

207
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63.217 - Decreto de 5 de setembro de 1963 - Declara de utilidade pública, para. fins de
desapropriação, o imóvel que

menciona, necessário ao Ministério do Exé-cito . - Publicado
no D. O. de 6 de setembro
de 1968
210

63.218 - Decreto de 5 de se~
tembro de 1968 Autoriza
a Ped-e Aulícíno Gomes a lavrar cauhm, no Município de
São Bernardo do Campo,Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 9 de setembro de 1968
210
63.219 - Decreto de 5' de setembro de 1968 _ Declara de utilidade pública para efeito de
desapropriacâo, o imóvel si-

tuado na Praça Rui. Barbosa
nv 57 em Pôrto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no D. O. de 9
e retificado no de 17 de setembro de 1968 """",.,... 211
63,220 - Decreto de 5 de setembro de 1963 - Autoriza. estrangeíros a. adquirirem direitos
sôb-e fvacâo ideal de terreno
de marinha, em fase de revigeração de aforamento, no Estado da Guanabara. - Publicado no D. O. de 9 de setembro
de 1963
'".. 211

63 221 - Decreto de 5 de setembro de 1963 - Dispõe sôbre
a cessão de domínio pleno de
imóveis da União Federal ao
Banco Nacional da Habttacâo.
- Publicado no D. O. de, (} de
setembro de 1963
-. .. 211
63.222 - Decreto de .5 de setembro de 1963 - Publica os índices de atualização "monetária
dos sare-tos dos 'últimos ,24
(vinte e ouatro) meses .na
forma estabelecida na Lelmúmero 5 A51. de 12 de junho de
19'63, e dá outras providências. -t- Publicado no D. O.
de 6 de setembro de 1963 .,., 212
63.223 - Decreto de 6 de setembro de 1968 -- Promulga a convenção relativa a luta contra
a discriminação no campo do
ensino. -,----'Publicadono D. O.
de 19 de setembro de 1968 .... 213

Págs.

63.224 - Decreto de 6 de setemb-o de 1968 - Declara de utilidade pública a sociedade civil
"Orquestra Filarmônica de São
Paulo", com sede na Capital
do Estado de São Paulo, Publicado no D. O. de 6 de
setembro de 1968
,.'..
63.225 - Decreto de 6 de setembro de 1963 - Autoriza o Serviço da União a aceitar doação
de terreno situado na Fazenda Palmeiras Município de
Cuiabá Estado de Mato Grosso.
- Publicado no D. O. de 10
de setembro de 1968 ,.......
16\3,.226 - Decreto de 6 de setembro de 1968 :--' Dispõe sôbre a
reorganização da rêde dos Consulados' brasileiros. Publicado no D, O. de 9 e retificado
no, de 16 d esetembro de 1968
63.226-A - Decreto de 6 de setembro de 1963 - Extingue o
10 Grupo de Artilharia de
Costa . "----- Publicado no D. O.
de 12 de' setembro de 1968 .. ,
-63.227 - Decreto de 6 de setembro de 1968 - Cria a Embaixada do Brasil em Manila
República das Filipinas. - Publicado no D. O, de 9 de seternbro de 1968 ..... . . . . . . . .. ...
63.227-A -'Decreto de 6 de setembro de 1968 _ Cria o "Presídio do Exército" e dá outras
providências. - Publicado, no
D. O. de 12 de setembro
de 1968
".
63.228 - Decreto de 10 de setembro de 19(18- Cria o Consuüado de Carreira do Brasil em
'I'oronto. Canadá, e extingue
o Consulado honorário na
mesma cidade. Publicado
TIO D. O. de 11 de' setembro
de 1968
..... , .. , ..... ,
63.229 - Decreto d'e 10 de setembro de 1968 - Torna a Legaçâo do Brasil no Afeganistão,
cumulativa com a Embaixada
do Brasil no Irã. - Publicado
no D. O. de, 11 de setembro
de 1963
63.230' -Decreto de 10 de setembro de 1968 _ Dispõe sôbre
a aposentadoria especial de que

213

213

214

215

215

216

216

216
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Págs.

Págs.
trata- o art. 31 da Lei n? 3.807,
de 26 de agôsto de 1960. Publicado no D. O. de 17 de
setembro de 1968 ... ;........ .216
63.231 - Decreto de 10 de setembro de 1968 -- Modifica
a denominação de estabelecimento de ensino superior .. Publicado no D. O. de 13 de
setembro de 1968

224

63.231-A - Decreto de 10 de setembro de 1968 - Declara de
utilidade pública o "Liceu Litevário Português", com sede
no Rio de- Janeiro, Estado .da
Guanabara. - Publicado no
D. O. de 18 de setembro
de 1968
225
63.232 - Decreto deLã dé setembro de 1968 - Concede à sociedade Westinghouse Electric
Company, S.A., autorização
para continuar a funcionar na
República do Brasil. - Publícado mo D. O. de 18 de setembro de 1968
_. . . . .. 225

227

63.238 - Decreto de 12 de setembro de 1968 - Abre ao Ministério das oornumcacões; em favor
do Departamento- Nacional de
'I'elecomunícacões, o crédito suplementar de NCr$ 20.000,00
para refôrço de _dotação -consignada no vigente Orçamento.
-r-. Publicado no D. O, .de 17
de setembro de 1968
227
63.239 - Decreto de 12 de setembro de 1968 - Prevê sôbre
a mstátuícâo do Prêmio "Roquette Pmto, para roteiro dmematográmco . Publicado
no D.a. de 17-9-<68 .....
228
63.240 - Decreto de 12 de setembro de 1968- - Declara de
uttlídade pública, pera efeLtos
de dasapropriação, o imóvel
que indica, situado na Cidade
de Santa Maria, no Estado ~o,
Rio Grande do Sul. - Publi-.
eado no D. a. de 19-9."':68 .... 228
Decreto àe 12 de seDeclara de
utilidade pública a "Sotaeôade
Educativa Monsenhor Precertco 'I'ombrock", com sede em
São Ludgero, Estado de. Santa
Catarina. - Publicado no D.
O . de 23-9~6'8 ... , . . . . . . . . .. 229

-terrrbro de 1968 -

225

63 235 - Decreto de 12 .de -setembro de 1968 -Institui
Grupo de Trabalho para estudar a reforma e atualização
das ínstttulcões culturais. Publicado nó D. a. de 16 de
setembro de 1968
225
63.236 - Decreto de 12 de setembro de 1968 - Autoriza acessão sob o regime de aforamento, do terreno que menciona, situado no Estado de
Pernambuco. - Publicado no.
D. a. de 18 de setembro
de 1968
236
63.237 - Decreto de 1 2de setembro de 1968 Abre ao
Ministério da Indústria e Comércio o crédito suplementar
de NCrS 12.480,00 (doze mil,
quatrocentos e oitenta cruzeiros
novos) para refôrço de dotação
consignado no vigente Orça-

a.

63.241 -

63.233 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial .... c,
63.234 - Decreto de 12 de setembro de 1968 Institui
o "Dia da Ave" e dá outras
providências. - Publicado no
D: O. de 16: de setembro
de 1968

mento. - Publicado no D.
de 17 de setembro de 1968

63.242 -

Decreto de 12 de se'-

tembro de 19G8 .:...- Declara de
utilidade pública a entidade
'civil "Furrdaçac de Asststenda Social Smhá Junqueira",
com sede na Capí tal do Estado de São Paulo. - Publ1cada no' D. a. de 23-9-6l5 .... 2,29
63.243 - Decreto de 12 de setembro de 1968 - Abre à' .ruetaça do Trabalho em favor co
'I'ribunal Regional do 'I'raoalho da t.« Regiã-o o crécãto
suplementas- de NCl'$ 240.000,00'
(duzentos e quarenta mn cruzelros novos) , para refôrço
Ide dotações consignadas nu
vigente Orçamento. - ' Publícado no D, O. de 19-9""'68 .... 229
63.244 - Decreto de 12 de setembro de 1968 - Abre ao Mlnistérío da Justiça o crédito
suplementar de NCr$ 835.000,00
(oitocentos '8 trinta e CInCO
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mil cruzeiros novos) para refôrça de dotacôes consignardas no vig-ente Orçamento,
Publicado no D. O. de 19.,..9-'68 230
63.245 - Decreto de 12 de setembre de 1968 - Abre ao Mlmistério da Indústria e co-

mércio o crédito suplementar
de N'Crs 52.543,00, para refôrco de dotações consignadas
nu 'vigente Orçamento. - Publicaôo no D. O. de 19-9-'68 .. 2::5:':
63.246 - Decreto de 12 de 8,12tembro de 1961j Abre ao
Ministério das Comumtcacôes
o crédito suplementá 'de : .. ,
NCrS 557.970,00 (quinhentos e

cinqüenta e sete mil, nove'centos e setenta cruzeiros no-

pa113; r.etôrço de dOta.Ç025
consignadas no vigente 01'camanto . - Publtcac'o no Ir.O,
do 19-9-68
. . . . . . . . . . .. 233
63.247 - Decreto de 12 de S2
tembro de 1968 - Abre ao Ministáno da Educacão e Cultura em favor dó Departc-.
rnento Nacional de Educação
o crédito suplementar de
NCrS 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros novos) para
reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. - Pubhcado no D. a. -de 19-9~68 . 234
vos)

M

63. 2~3 -

Decreto de 23 de se196.8 ,- Abre ao
Ministério ao Trabalho e Pr'8vidência Soc!al o crédito su-"
plementar de NCr$ 235.000,Ot/
(duzentos e trinta e cmco mil
cruzeiros novos) para refôrço
de dotações consignadas novigente Orçamento .. - BubIi~
cada no D. a. de 19-8-68 .... 234
63.249' -,- Decreto de 18 de setembro de 1968 - Decl-ara luto
oficial pelo falecimento do
Marechal ':ofto Batlsta Mascarf'nhasde Morais. Publicado no D.O. de 18-9-68
23~

tembrn de

Decreto de 18 de S'2de 1968
Institui
Grupo de Trabalho para procec'er a exame dos diversos
aspectos da Reforma Agrária.
Pubbcedo no D.O. de 13
de setembro de 1968
236
63.251 - Decreto de 19 de setembro de 1968 - Institui a
6:1.250 tembro

EXECUTIVO

Págs,
Comissão de
Planejamento
Publicado
de .setembro

Coordenação de
e-rOrcamento.
no D-. O. de 19
de 1968
237

63.252 - Decreto de 19 de setembro de 1968 - Declara de
utilidade pública a Fundação

,de Rotarianos de São Paulo,
com sede em São Paul-o, Esta.do de São Paulo. - Pubhcedo no D. O. de 23-9-68 .... 237
Decreto de 19 de setembro de 1968 - Declara de
utilidade pública a Fundação
Armando
Alvares Penteado,
com sede em Sáo Paulo, Estado de São Paulo. Pubhcado no o.o . de 24-9-ô8 238

63.253 -

63.254 - Decreto de 19 de setembro de 1968 - . Concede à

Alllance

Assuranca

Compamv

Lirmted autorfzacão para incorporar
o
patrimônio
lí-.
quido da filial do Brasil e dá
outras providências. -- Publicado no D. O. de 24-9-68
238
63.255 - Decreto de 19 de setembro de 1968 Concede
permissão, em caráter perma-.
nente, à c.a. Soutex de, Roupas, com sede no E~taü'o da
Guanabara, para t.uneionar aos
domingos e nos rerlados civis
-e religiosos. - Publicado no
D. O. de 24-9-68 .....
238
63.256 - Decreto de 19 de setembro de ·1968 - Declara de
util'dade pública. para. fins de
desapropr-iação pelo Dapartamente Nacional de Obras Oontra as Sêcas, a área de terrena que especifica." };'ublicado no D. O. de 20-9-58
239

De-ereto de 19 de se·Deolara .de
utilidade pública, para' fins de
desann-oprraçâo pelo Departamento Nacional de 'Obras de

63.257 -

tembro de 1968 -

Sanemento - ' DNOS, .tera-as e
benfeitorias situadas no

Mu-

mcíp:o de. Campos, -nc Estado
do Rio. - Puolícadu-no D.O.
de 20-9-68

Decreto de 19 de setembro de. 1968
Dispoe
sôbre o projeto especial pr ioa-itário do Programa Estratégico para o Desenvolvimento,

63.258 -

239
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Pág3.
denominado "Operação - Escola". ~ Publicado noD. O.' de
20 de setembro de 1968 ....

240

Decreto' de 19 de ~'e
tembro de 1968 ~ Declara de
utilidade pública a "Fundaç â o São Domingos", com sede
São Paulo, Estado
São
Paulo. - Public8!do no D. O.
de 27-9-68
246

63.259

~

em

de

63.260 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial.
63.261 Ainda não foi publl-·
cedo rio Diário Oficial.
63.262 -Decreto de 23 de setembro de 1968 - Abre àJ ustdça do Trabalho em favor do
Tribunal Regional do 'I'rabarho
e Juntas dê GOTIciliaçfw e Julgamento da ü.« Região o credito suplementar de
NOr$ 165.500,00 para refôrço
de dotacôes consignadas no vigente Oroamento. Publicado no V. O. de 24-9-68 ....

'2.46

o

254

63.269 -

Decreto. de 23 de 81;·'
tembro de 1968 Prorroga.
por mais seis (6) meses o prazo
de aue trato. o art. 1° do
Decreto nv 62.505, de 8 de
abril de 1968. - Publicado no
D.O. de 24-9-68 ........•..•

254

Decreto de 23 de S8Lembro de 19'68 Fixa os
'preços mínimos básicos relativos à san-a de 1969, para a
Juta e Malva c'a Regrâo Amazônica. - Publicado '1100 Ir.C,
de 27-9-68
,....

25D

63.272 -

,248

gente

Decreto de 23 de sede 1968 Abre ao

Decreto de 23 de setemoro de 1968 - Dispõe sóbre a classificacâo dos órgã-os
de ocnoerccão " ooletiva qU8
m21lc:ona.'
Publicado no
V. O. de 24-9-68 .

63.271 - Ainda não foi publl-.
cede no Diário Oficial.

(c-ento e quarenta e quatro
mil novecentos 'e sessenta cruzeíros novos) para refôrço de
dotações oomsignadas no Vl63.266 tembro

de

63.270 -

6·3.265 '------.. Decreto de 23 de setembro- de 1968
Abre à
.Justica Militar o crédito su~
plementar de NCrS 144.960,00

Orcamento. Publicado no D. a. de 24-9-68 ....

Decreto de 23 de Se
1968 Abre no
'Mmístério da ucucscão e Cultura em favor do- Depar-ta-.
men to Nacional 'de Ed ucacâc
ü crédito suplementar de .-. .
NCl'S 2.440.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta
milvcruae.ros novos) para re-.
fôrça' de dotação consignada no
'Vigente Orçamento. - Publicado no D. a .de 24-9-68
253

63.267 tembro

63.268 -

6'3.263 - Decreto de 23 de setembro ae 1968 Abre ao
Ministério do Exército
credito suplementar de ··.····.·1
NCrS 5.18'1.000,00 paea reíôrco
de dotacão consignada no vigente
Órcamento ,
Publicado no V.O. de 24-9-68 .... Q4'1
63.264 - Decreto de 23 de setembro de 1968 Abre ao
Mintstérío das Minas e Ener-.
gia em f-avor do Departa-.
mento Nacional de Água.s e
Energia o crédito suplementar
de
NCl'S
1.099.173,00
(um
milhão, noventa e nove mil,
cento e setenta e três cruzeiu-os novos) para refôrco de dotações consignadas no vigente
orçamento. Publicado no
.D . a. de 24-9-68

Ministério da Educação e Cultura em favor da Escola .Teemca Federal do Amazonas o
crédito suplementar de
.
NCr$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil cruzeiros novos) para re.
fórco Qle dotacâo consignada
'no 'vigente Orçamento. ~.Pu
blícado no D. O. de 24-9-63 ., 252;

249

Decreto de 24 de S'2Autoriza o
Território jnederaê de Rondônia a alienar bens imóveis
.perbencentes à União, e dá
outras providências. - Publicado no Ir.O, 'de 25-9-68

25D

63.273.- Decreto de 21 de se.
terno-o de 1968 Acrescenta
Os cargos que especifica à. lotacão numérica e nominal da
Párte Permanente do Qw:t'Ó'ro
-de P'23Süal do Ministério da
Fazenda. - Publicado no D.
O .. de 25--9--68 - ..••..•••.....•

256
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63.274 - Decreto de 24 de setembro de 1968 - Autoriza- a
cessão, sob a forma de utili-

zação gratuita, de, terreno de

marinha que menciona, situado no Estado da Guanabara.
- Publicado no D. O. ó'e 26 de
setembro de 1968
257
63 .275 ~ Decret-, de: 24 de setembro de 1968 - Autorraa a
cessão, sob a forma de utilização gratuita, ao Estado da

Guanabara dos imóveis que:
menciona, situados no referido

Estado. de 25-9-68

Publicado no
',_

D.o.

" 257
63.276 - Decreto de 24 de setembro de 1968 - Declara ale
utilida:de púbhca, para fins de
desapropriação, o equipamento
de 200 (duzentas) linhas de
telex, situado na Cidade do
Rio ide Z-aneiro, :Estado da
Guanabara, necessário à instalação de 200 (duzentas) linhas
de telex, integrantes do Sís-.
terna Nacional de Telecomunicações. - Publicado no D.
O . de 25-9-68
258

63.277 - Decreto de 25 de setembro de 1968 - Concede 'à
sociedade anônima Northern
Camps Limíted, autortzacão
para continuar, a funcionar na
República Federativa do Brasil. - Publicado no 'D.O. de
30-9-68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
63.278 - Decreto de 25 de setembro de 1968 - Renova a
declaração de- utilidade pública, a que se refere o Decreto
no 50.436, de 11 de abril de
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ATOS DO PODER EXECUrrVO
DECRETO N° 62.929 --

DE

1

DE

.JULHO DE 1968

Fixa o preço mínimo ocstco e os correspondentes arecoe mmmtos liqui-.
dos para as diversas reqiôcs produtoras de SI8AL, a :/t{/o;urem para financiamento e
aqnisrçâü da
Safra 1968-1969.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 83, item lI, da Oons'at-uçao f
de acôrdo com o disposto no Decreto-lei nv 79, de 19 de dezembro de
1966, decreta:
Art. In Fica assegurada a garantia de preços mínímos.vnos termos
do Decreto-lei D.O 79, de 19 de dezemuro de 1966, ao slsal produzido nos
Estados do Ceará, Rio Grande do
Norte -

Paraíba -

Pen18,OlO1.H:O -

Alagoas - Sergipe e 13>t1li.a, da safra 1968-69, atendidas "'S condícões

do presente Decreto.

.

Entende-se por satra 1868-69
a que tiver início a 1 de julho de
1968 e cuja comerclalízacào se estender até 30 de junho de 1969.
§ 1(1

Art. 2° Fica estabelecino o seguinte preço mínimo básico para as
operações de financiamento e aquisíçâo de sisal, nas condições a se-guir especificadas:
- ,
I - De NCr$ 0,22 (vinte e dois centavos) por quilo de tlbra de stsal beneficiada, sêca, do tipo 3 ca classe
"longa", das específícações baixadas
pelo Decreto nv 46.794, de 4 .tc se-tembro de 1959.
II -;- De NCr$ 73,00 (setenta c: três
cruzeiros novos) par Ia-do de 2CC
(duzentos) quilos de fibra de sisal,
rébenefícíada, sêca,

do

dpo

B, da

classe "longa", das -specífrcações
baixadas pelo Decreto nv 46.794, de

4 de setembro' de' 1959, pfep êste para a fibra acondicionada, em fardos
de aproximadamente ·~oo (duzentos)
quilos liquidos e densidade não ínre.
rior aos níveis a serem .Iixados pela
Comissão de Financiamento du Produçao .
§ 1° O preço mínimo para a Iíbra
sôlta, estipulado no item I dêste artigo, representa a limite mtntmc as€'::'
pago pelos rebenefíciadores ao produtor ou as suas cooperativas.
§ 2° A Comissão de Financiamento
da Produção só poderá financiar OU
adquirir partidas ia 91'oduOO· acondicionado em fardos que obedeçam
às características especrtícadas no
i tem Il dês te artigo.
~ 3° Ao preço mínimo básico ttxado no item 11 dêste artigo para a Ii-.
bra rebenefíciada correspondem 0S
preços mmrmos liquidas expressos na
tabela anexa nv L segundo os diversos Estados produtores.

§ 4° Aos preços mínimos líquidos
da tabela anexa 1].0 1 deverá ser
acrescido o Impôsto de CIrculação de
Mercadorias, porventura pago em
transação anteriormente eretuada
com o mesmo produto. desde que a
comprovação possa ser -uetuada através do documento nábü.
§ 5° Deverão ígualme.ite ser acrescidas, a titulo de retômo, quanto às
deducões de frete, as .nrras constantes d-a tabela anexa no :]. sempre oue
as operacôes de fínancíamento "ou
aquisição - se reportarem aovproduto
armazenado nas. praças discrtftunadas principais centros de rebenencío
e escoamento da oroduçao slsaleira .

§ 6° Os ágios e deságios, bem con.o os níveis de preços correspondentes aos demais :.ip·)s subtipos;'

ATOS

DO

PODER

classes, grupos OU padrões não esP e·cmcadas, serão estabelecidos em _ lr:. Strucâo a ser baixada o-ta Oomíssao
de -Financiamento da Produçâo.
Art. 3" As operações de aquisição
r: financiamento serão c-eaüzadce com
produtores OU suas coooeratívas po-dendo, entretanto, as de financiamento com opção de venda em carater excepcional, ser estendidas a
terceiros desde que comprovem ter
pago aOS produtores preço nunca Inferior ao valor mínimo estabelecido
no item I do artigo 2°.
Art. 4° As compras e nnanctareentos previstos neste Decreto serão
realizados diretamente pela CF·P cu
mediante contratos; acôrdos ou convêruos com o Banc-, do Brasil 8. IL,
Banco centr-al '10 Brasil - Banco
Nacional de Crédito ]·'hlperativo Banco do Nordeste do Brasil S. A.
__ Banco 'da Amazônia S.A., Ehnco- Oficiais dos Estados da Federação.
entidades bancarias prlvaóas, entidades públicas ou autárquicas, rzompanhias Jurisdicionadas pela SUNAE,
estabelecimentos privados de comprovada idoneidade e socieoaces
Cooperativas.
Art. 59 Ficam liberadas as exportações de Sisal nos têrmcs deste Decreto, para a safra referente ao ano
agrícola de 1968"':69.
Art. gc Os limites e prazos dos financiamentos, previstos nest« Decreto, serão estabelecidos pela oomissão de Financiamento da Produção,
de conformidade com as decisôee da
Comissão Nacional do Abastecimento.

Art. 7" A Comissão de Fina:1ciamenta da Produção exp.xnrá as instruções necessárias à execução dêste
Decreto.
Art. 8° :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua puolícaçâo .
Art. 9° Revogam-se .'õ.'3 dísposícões
em contrário.
~9€3:
Bra,sília, 1 de julho de
147° da Independência e ~OÇl da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Ivo Arzua Pereira

EXECUTIVO

DECRETO Nº 62.930 ._- ·)E 10 DE
JULHO

DE 1968

Abre, ao Minzstério dos Transportes,
em favor do Departamento Nacio:
suü de Estradas -ie Rodagem, o
crédito suplementar de
- ..
NCr$ 32.800.000,00, para retorço de
dotação consignada no vigente ar.;..
çamento.

O Presidente da Repuchca, usando
da atribuição que lhe confere o artd~"J 83, item lI, da Constituição, € «a
autorizaçã-o contida no artigo 11.. da
Lei n? 5.373. de 8 de dezembro de
1967, decreta:
Art. 10 Fica, aberto 'to Mmistérto
dos -I'ransportes, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem o crédito suplementar de
Ncr$ 32.800.000,00 (trmca .e dois milhões e oitocentos mil' cruzeiros novos), para rcfôrco de dotação. orçamentária consignada no subanexo
5.16.00 a saber:
5.16.03.04 - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
372.1.1990 - Oonstruçac, Pavimentacao e Restauração de Rodovias, inclusive Estudos e Projetos. Desapropriações, Sinalização e Proteção de
Rodovias.
4.0.0.0 _ Despesas de Capital
4.3.0.0

'I'ransferências de Ca-

pitar
4.3.6.0

Contribuícões Diversas

-

NCr$ 32.800.000.00

Art. 2° A despesa decorrente da
execuçàr, do presente .Decretc .será
atendida com os ':'eCUr3JS previstos
no artigo 43 § 1°. 'tem II da Lei nv
4.320, de 17 _de março de 1964.
Art. 3° f:ste Decreto entrará em
vigor na dat-a de sua pubhcaçâo .
Brasília
1° de jumo de 1968;
1479 da Independência ~ 80° da
da República.
A.

CDSTA E SILVA.

Antonio Delfim Netto
Os aTI'eXOS a que se refere o- texto
foram publicados no Diário Oficial
de 2-7~68.

Mário David Aruireoxzà
João .Paulo dos Reis veltoso
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DECRETO Nv 62.931 JULHO DE 1968

DE

1

DE

5

Art. 3.° Fica o Ministério, das Minas
a promover a
efetivação da presente desaproprta.,
cão. na forma do disposto no artigo
10 do Decreto-leí nv 3.365 de 21 de
junho de 1941, correndo a despesa POr
conta de recursos orçamentários CO!Isígnados ao Departamento Nacional
da Produção Mineral, no vigente orçamento de 1968.
Art. 4.° 'Na forma. e para efeitos
do artago 15 do Decreto-lei n.c 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela
L8i n.v 2,786, de 21 de maio de 1956,
a. presente desapropr-iação é' declar-ada de urgência, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5.° O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicacâo,
revogadas as disposições em contrário.
Era.Q'lia
1
de julho de 1968;
147.0 da. Independência e 80.° da

e Energia autorizado

Declara de utilidade pública o Lar da
Velhice Israelita Religiosa do Rio
de Janeiro, com sede no Estado da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atrtbuicão que lhe confere o artigo 83, item I, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo lViJ
1.834 de 1967 decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo
1.0 da Lei 91. de 28 de agôsto de 1935.
combinado' com o artàgo 1.9 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o Lar
da Velhice Israelita Religiosa do Rio
de Janeiro com sede no Estado da
Guanabara.
Brasrha
1 ce julho de
196B;
147.(J da Independência e 80.0 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO N.? 62.932 -

EXECUTIVO

DE

1

DE

JULHO DE 1968

Declara: de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóvel situado à
rua 84. lotes 49, 51 e 53, setor sul
na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item n, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acórdo com o artigo 6.0 combinado
com o' artigo 5.°, alínea "h", do De.,
creto-Iet n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941, o imóvel (prédio e terreno)
situado à Rua 84, lotes 49. 51 e 53, Se,
tor Sul na cidade de Goiânia', Esta-do de Goiás, com área total de 1. 944
m2 (um mil e novecentos e quarenta e
quatro metros quadrados), de propriedade do Doutor Dario .Iosé Bernardes, ou seus herdeiros ou sucessores, tudo de acôrdo com o que consta do processo protocolado no Ministério -dae Minas e Energia .sob o nú-mero 604.156~68, no qual se encontram
as plantas e laudo de avaliação.
Art.: 2.9 O imóvel a que se refere o
artigo anterior deatína.se ao Mínisté,
rio das Minas e Energia.

República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO

N.o 62.933
JULHO DE 1968

DE. 1 DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação em favor Ca' »e..
trólec Brasileiro S. A. PETRO~
BRAS. o dominio útil e benfeitorias
do imóvel da Rua Carlos seiai tÚ_
mero 188, no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item I'I. da Constituição e em.
conformidade com o que dispõe o Decreto -Iei n.c 3.365, de 21 de junho de
1941 com as alterações constantes da
Lei n.c 2.786, de 21 de maio de 1956,
e o artigo 24 da Lei n.v 2.004, de 3de
outubro de 1953, e atendendo à necessidade da Petróleo Brasileiro I". A. ,_.
PETROBRAS- de instalar o almoxarifado e oficinas para reparos da
PTot.a Naci,'TIal de Petroleiros (FRONAPE) do imóvel da Rua Carlos Seídl.
n.v 188, decreta':
Art. 1.0 Fica declarado de utilidade
pública, para fins de desapropríacão
em favor da' petróleo Brasileiro S. /lo
- PETROBRAS. o domínio útil e
benfeitorias que compõem o imóvel
situadc à rua Carlos Seidl n.o 188.
no Estado da Guanabara, com área
total de 15.669,65 m2, área esta de,
clarada indispensável, tendo emrvis,

6
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ta a excepcionalidade de sua IDealização, para os' fins pretendidos pela
Petró'ec Braeüelro S. A. ~ PETROERAS.
Art. 2.° O imóvel referido tem as

seguintes

medidas e

oontrontaçôcs:

115,34 m de frente para a rua Carros
':;l~..1 .il,. 167,35 m pelo1ado rureíto em
linha quebrada de dois segmentos, o
primeiro de 112,30 m e Q segundo de
55,05" m, ambos confrontando com o
imóvel 346 da mesma rua CarlosSeidl;
76,57 m pelos fundos onde confronta
om a Baia da Guanabara; 171,47m

pelo .aco esquerdo em Imna quebrad-.. .

de três segmentos,' sem-o o primeiro
G segundo de 6,35 m 8 o
terc-e/"o de 9C,35 rn, dos (I'~,U\ os 10i~

de 74,':7 m.

primeiros formam uma .doca e o último faz limite com o antigo n.s 44
da, rua Carlos Seídl .
Art. 3.° A Petróleo Brasileiro S.

A.

- PETROBRÁS fica autorizada a.
promover, por seus próprios 1'eC'11'S"'5,
amigável ou judicialmente; a desapropriação aludida, na forma da lei.
Art. 4.° A expropriante fica au tot-i-.
zada a irrrltir.se provisoriamente ua
posse do imóvel, invocando a uraên.
cía a que se refere -o artigo 15 do De.
ereto-lei n.e 3.365, de 21 de junho ao
1941, com as alterações da Lei númc-.
1'0 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5.9 Esf.e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacâo, x'evogadas as dísposiçõea em contrário.
Brasfha. 1 de
julho de 1968;
147.° da Independência e 80.° da
República.
'
A. COSTA E SILVA

Jose Casta Cavalcanti
DECRETO N° 62.934 JULHO DE 1968

DE 2 DE

Aprova o Regulamento do
de Mineração

Código

o Presidente da Repuhlica., "usando da atrfbtnção que Ihecconfere o
art. 83, item II,. da Constrtutçào e
tendo em vista o disposto no art. 97
do Decreto-lei no 227, de 28 de 1'8vereu-o de 1967, alterado pelo. Deereto-lei no 318, de 14 de março de
1967 e pela Decreto-lei no 330, de 13
de setembro de 1967, decreta:

Art. 1° Fica aprovada o Regulamenta do Código 'de Mmeraçâo, que

J:!.;XECUTlVU

com este baixa, assinado pelo Ministro das Minas e Energia.
Art. 2° f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de
julho de 1968;
147° da Independência e 30° da
Republic a.
A. COSTA E 8ILVA
José Costa Cavalcanti

REGULAMENTO DO CóDIGO
DE MINERAÇAO
CAÍTULO I

Das Dirpoeicóes Preliminares

Art. 1" :Este Regulamento dispõe
sóbre:
I - os direitos relativos às massas
individualizadas de substâncias mmcrais ou fósseis, encontradas na superffcíe ou no Interior da terra, Icrmando os recursos minerais do pais;
II - o regime de sua exploração e

aproveitamento:
IH a fiscalização, pelo Govêrno Federal, da pesquisa, da lavra e
de outros aspectos da indústria mt,
neral ,
Art. 2° :8 da competência da União
administrar os recursos minerais, a
indústria de producao mineral e a
dístrfbuíçâo, o comercio e o consumo
de produtos minerais.
Art. 3° A jazida e bem imóvel, úistinto do solo onde se .cncontra, não
abrangendo a propriedade deste o
minério ou a substância mineral útil
que a constitui.
Art. 411 O limite subterrâneo dajazida ou mina sera vsempre a supe:r.-fi.ele 'Vertical que passar 'pelo perímetro da. area autorízada -ou concedída'.

Art. 5° Aplica-se à proprredatíe mineral o direito comum" salvo-as r8strrçóes impostas no Código de Mineração e neste Regulamento,
CAPÍTULO II

Da conceituação e: ciassíttcacno das
jazidas e das minas

Art.. 6° Consídera-sec.jaaida tõda
massa individualizada <de .. .substâncía
mineral ou fóssil. de valor r económr..
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aflorando à superfície ou existen-.
te no interior da terra; considera-se
mina a jazida em lavra, ainda "que
susp.ensa.
Art. 7° Classificam-se as jazidas,
para efeito deste Regulamento, em 8
(oito) classes:
Classe I - jazidas de substâncias
mmerats metaliferas;
Classe II - jazidas de substâncias
minerais de emprêgu imediato na
construçâo civil;
Classe III - jazidas de fertilizantes;
Classe IV -, jazidas de combustíveis
fósseis sólídos ;
Classe V - jazidas de rochas betuminosas e pirobetumínosas:
Classe VI - jazidas de gemas e pedras ornamen tais;
Classe VII - jazidas de miJ181'diS
industriais. não incluídas nas classes
precedeutes;
Classe VIII - jazidas de águas mtnerais.
CO,

~ 1° A classificação -deste artago nâo
abrange as jazidas de águas subterrâneas, de petróleo, gases naturais e
outros hidrocarbonetos fluidos, gases
raros e de substâncias minerais de uso
na energia nuclear.
~ 2° 'I'ra.tando-se de substância mineral de destinação múltipla sua
classificação resultará da aPlica~ao
predominante, que terá em V1G'[;il a.
quantidade ou o seu valor eeonõnuco.

Art. 8° As substâncias minerais,
relacionados em cada classe, i.em a

seguinte específícaçáo:

Classe I " - minérios de: aiujníruo,
antimônio, .n-sêmco, berflío, bi.Srrn:to
cádmio, cério, césio, cobalto, cromo,
chumbo
cobre, escândio. estanho.
feno wermãnío eállo hàtmo rtrjo
iridi~, ~dio, liti~, '"ma~ganes, I~a.gne~
sto; mercúrio, molíbdêmo, mótno. ntquel, ouro, osmío, prata, platírra , paládto, rádio, rênío, rádio, rubtdío, ruténio,· selênio, tálío, tântalo, telúrio, ti":'
tãnío. tungstênio. vanádío, xenotiruto.
zinco, sírcõmo.
Classe II - ardósias, areías, cascalhos, gnaísses, granitos, quartzttos e
sátbros, quando utilizados "ín natara" para o preparo de agregados, petira de talhe ou argamassa, e nâo se
destinem, como matéria-prima, à indústria de transformação:
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Classe III fosfatos, guano, saIS
de potássio e salitre.
Classe IV - carvão, linhito, turfa

e sapropehtos ,
Classe V _

rochas betuminosas e

pirobetumínosas.
Classe VI - gemas e pedras ornamentais.
Classe VII - substâncias nunerais
industriais, não incluídas nas classes
precedentes:
anfibóüos.
areias de
fundíçâo, argilas, argrlas rerratàrias,
andalusita, agalmatohtos, asbestos.
ardósias, anidt-í ta antotrüta; nentomtas, bai-ita, baratos, calcários. calcários coralmeos , calcita ,.' cauhm , celestdta, cíanita, conchas calcárias, rórrdon, orisotála, díatomitos. dolomitos,
diamantes industriais, dumortderlta,
enxôfre, estroncíanita, esteatitos, feldspatos. mitos, fluortta, gípso, grafita, granada, htdrargflita, sais de
do,
leucita, leucofflíto. magnesrta,
mármore, nucas, ocres, pínguita, pirita pírofíüta, quartzo, quartzitos, silímaníta, sais de bromo, salgema, saponíto, sílex, talco, tremolíta, tripolito, vermiculíta, woüastoníta..
Classe VIII - águas minerais.
Art. 9° Calssifícam-se as minas, segundo a forma representativa do direito de lavra, em/ duas categorias:
I - Mina Manifestada, a em lavra,
ainda que transitoriamente suspensa
a' 16 de julho de 1934 e que tenha stdo manifestada na conformidade do
art. 10 do Decreto nc 24.642, de 10 de
julho de 1934 e da Lei nc 94, de 10 de
setembro de 1935;
II - Mina Concedida, a objeto de
concessão de lavra.
Art. 10. Consideram-se partes mtegrantes da mina:
a) os edifícios. construções, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à mineração e ao benefíciamento do produto da lavra, desde que este seja realízado nas áreas de concessão ou de servidão da mina;
b)
as servidões índíspensáve-s ao
exercício da lavra;
c) os animais e veículos empregados no serviço;
íô-

.. d) os materiais necessários aos trabalhos de lavra dentro da área concedida;
e) as provisões necessárias aD8 trabalhos de lavra, para um período de
120 (cento e vinte) dias.

8

ATOS

CAPÍTULQ

DO

PODEr.

rtr

Do regime de exploração e api"ovez-

tumcntc das substâncias minerais
Art. 11.. Os regimes de exploracão'
aproveitamento das substâncias
minerais sáo os seguintes:
I - Regime de Autorização;
II - Regime de Concessáo ;
Hf - Regime de Licenciamento;

e

IV - Regime de Matricula;
V - Regime de Monopólio.

Parágrafo único. A Autorizacáo
depende de alvará do Ministro das
Minas e Energia; a Concessão, de
decreto do Governo Federal; o Licenciamento, de licença expedida em

obediência a regulamentos i.admímatratrvos locais, de ínscrícâo do C011tríbuínte no órgâo próprio do Ministério da Fazenda e de registro da 11-cença, acompanhada da planta .da

respectiva área,
N a c i o li a 1 da

no

Departamento

Produção Mineral
<D,N.P.M.): a. Matrícula, de registro do garímpeir-, na Exatorra Federal. onde se localize a jazida; o Monopólío, quando instituído em lei especial.
Art. 12, A autorização de pesquisa ou a concessão de lavra serão conferidas, exclusivamente, a brasileiro
ou a.. sociedade organizada no Pais,
autorizada a funcionar como empresa
de rmneracâo.
Parágrafo único. Independa de
concessão o aproveitamento das minas. manifestadas e _ registradas, as
quais, no entanto, ítcam sujeitas às
condíçôes estabelecidas neste Regulamento, relativamente à lavra. a tributação e à fiscalização das minas
concedidas.
Art. 13. É facultado ao proprretário do solo ou a quemdêle tiver
autorização, o aproveitamento pelo
Regime de Licenciamento, das jazrdas enquadradas na Classe II, aesde
que os materiais sejam utlllzados "in
natura", no preparo de· agregados,
pedras detalhe OU argamassas, e náo
se destinem, como matérias-primas, à
indústria de transformacão.
~ 1° O Iicenclamento fica sujeito à
inscríçaovdo contribuinte no órgão
próprio do Ministério da Fazenda,
para efeito do pagamento do imposto único sôbre minerais, e a registro
da licença, acompanhada da planta
da respectiva área, no D.N.P.M.
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§2° Após o licenciamento, o mteressado poderá optar pelos Regimes
de Autoneacà., e de Concessão, que
serão obrigatórios se ficar positrvada,
no 'curso dos trabalhos, a ocorrencía
comercial de substancia mineral não
enquadrável na Classe n.
~ 3° Não estão sujeitos aos preceitos dêste Regulamente os trabalhos
de movímentacáo de terras e de desmonte de materiais "in natura", necessários à abertura de vias de
transporte, obras gerais de terraplanagem e de edificações.
Art. 14. Par-se-á pelo Regime de
Matricula o aproveitamento dettnido
e caracterizado como garimpagem,
faiscaçào OU cata.
Art. 15. Reger-se-ao por Leis especíais:
I - as jazidas de substância" minerais objeto de monopólio estatal:
II as substâncias minerais ou
fósseis de lnterêsse arqueológico.
III os espécimes minerais Ou
fósseis, destinados a museus, estaoelecímentos de ensino e outros fins
cientificas
,
IV - as jazidas de águas subter-

rãneas .
ParágrafoUnico. As águas minerais em fase de lavra reger-se-ao pelas disposições do Código de Mineracão e dêste Regulam'ento, ressarvadas
as prescrições do Código de Águas
Minerais.
CAPÍTULO IV

Do direito de prioridade

Art. 16. Constitui direito de prrorfdade a precedência de entrada no
D.N.P.M. do requerimento de autorrzaçâo de pesquisa em área considerada livre, ou de concessár, de lavra
de jazida declarada em disponibilidade, designando-se !por "príorltárío"
o respectivo requerente.
Ar,b. 1'7', O requerimento de autorização de pesquisa ou de concessão de
lavra será indefefído e arquivado, por
despacho do Diretor-Geral do DNPM:
I - Se a área fôr objeto de pedido anterior de autorlzaçâo de pesquí-.
sa ou de concessão de lavra de jazida, em disponibilidade;
Il _ Se a área estiver subordinada ao direito de requerer a lavra, assegurado ao titular de autorizaçào de
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pesquisa, ou sucessor, em decorrência de aprovação de relatório de pes··
qiusa:
III - Se a área estiver <::iJjeita à
autcrizaçáo de pesquisa, conoessào de
lavra, manifesto de mina ou tzeconhecimentc Geológico.
§ 19 Ocorrendo interferência a,penas
parcial da área requerida com qualquer das referidas nos ttens I, II e
In dêste artigo e desde que.« pesquisa, na .área remanescente se justificar, téemce e econômícamente. a
critério do DNPM, o requerente será,
previamente consultado se lhe interessa reajustar seu pedido.
§ 2° Indeferido o requerímento, nenhum direito terá adqurído o requerente com a protocolização do pêd~~o.
CAPÍTULO V

Da Autorização de Pesqu;,m
Art. 18. Entende-se por pesqu~s8,
mineral a execução dos trabzrhos li 8cessárros à definição da jazida, sua
avaliação e determmaçâo da i:;xeqü';.bilidade de .seu aproveitamento econômico.
§ 10 A pesquisa mineral compreende. entre outros, os .eguintes trabalhos de campo e de _ laboratório:
levantamentos geológicos pormenorrzados da área a pesquisar, em escala
conveniente; estudos dos aftÜ'ramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos: q,bel",ura
de escavações visítáveis e execução
de
sondagens n(l coepo ' rníneral:
amostragens sistemáticas;
analises
físicas e químicas das amostras e dos
testemunhos, de sondagens; e ên::08,lI)S
de beneficiamento dos mlnértos ou
das substâncias minerais úteis, nata
obtenção de concentrados de acôrdo
com as especificações do mercado ou
aproveitamento industrial.
§ 2.° A definição da 'jazida resultará da coordenação. correiacâo E: interpretação dos dados colhidos nos
trabalhos executados, e conduzirá a
uma medida das reservas e dos teores
dos minerais encontrados.
§ 30 A exeqüibilidade (to aproveitamento eoonônuco resultará da análise
preliminar dos custos da Dredu(,ã,o,
dos fretes e do mercado.
Art. 19. Os trabalhos -te pesq;.\isa
serão executados sob a responsauihdade de engenheiro de mmas nu de
geólogo, habilitadoia exercer a T)'.'{}fissão.
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Art. 20. O pedido de autorização
de pesquisa será formulado em roquerímento. em duas vias, dmgido ao
Ministro das Minas e Energia, entregue mediante recibo no Protocolo do
DNPM, onde será mecânica e etenoIõgícamente numerado " r egtstrado,
devendo conter, em duplicata, ')3 seguintes elementos de informação e
prova:
I - Tratando-se de pessoa tísica,
prova de nacíonahdade
brasileira,
estado civil. profissão e domicílio do
requerente; tratando-se-de pessoa j.uri dica, indicação. de titulo de autortzaçãopara funcionar como Empresa
de Míneracàc e de seu regtstrc vno
órgão de Registro do Comércio de sua
sede;
II - Deslgnaçâo das substâncias a
pesquisar, a área em hectares, denommacâc e descrição da rocallzaçâc
da área pretendida em relação aos
principais acidentes topográficos da
região, nome dos
proprietários ou
posseiros das terras abrangidas pelo
perímetro delimitador da área Dístrito, Município, Comarca e Estado:
UI - Planta, figurando os príncipais elementos de reconhecimento,
tais como ferrovias. rodovias, pontes,
túneis, marcos
quilométricos, rios,
córregos, lagos, vilas, divisas das propríeôades atingidas e das controntantes, bem assim a definição gráfica
da área em escala adequada, por figura geométrica,
obngatcriamente
formada por segmentos de retas com

onentacào Norte-Sul

e Leste-Oeste

.verdadeíros, com 2 (dois)
de 5:';US
vértices, ou excepcionalmente 1 (um),
amarrado a ponto fixo e inconfundível do terreno sendo os vetores de
amarração definidos por seus comprimentcs- e rumos verdadeiros;
IV - Planta de situacâo da área:
V - Plano dos trubafnos de peSquísa. convenientemente locados ;;ln
esbôço geológtco, com orçamento previsto para sua execução, de responsabilidade de técnico legalmente ha-'
bilitado:

VI - Indicado da fonte de. reeursoa ou da disponibilidade de runcos
para o custeio dos traoalhos de pesquisa. comprovada mediante atestado
fornecido
por estabelecimento de
crédito. no qual se declare possuir,)
requerente "recursos suficientes para
o investimento previsto no plano de
pesquisa", ou apresentação de contrato de financiamento com entidade
de crédito ou de investimento, sendo
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facultado ao DNPM solicitar ao, Banco Central de Brasil connrmaçào co
atestado fornecido
pelo estabelecimenta de crédito;
VII - Prova de assentimento da
Comissão Especial da Faixa de Pronteu-as, se a área de pesqnísa se sí-.
tuar dentro de sua jurrsdiçào .
§ 19 Tratando-se
de autonzacàc
requerida em terreno de terceiros. o

plane de pesquisa deverá incluir, obrr-

gatõriamente, o' cronograma de sua
realização.
§ 29 O requerente e o técnico pl)'derão ser interpelados pelo DNPM
para justificar o plano de pesquisa

e respectivo orçamento, bem como a
garantia do suprimento de reC;IrSDS
necessários ao custeio dos trabalhos.
Art. 21. O requerimento desacom-

panhado dos elementos de mformaçâo e prova mencionados nos- itens
I, lI, TIl e IV do artigo anterior, será
indeferido de plano pelo Díretor-Geral do DNPM.
§ 1.0 O requerente terá o prazo de
60 (sessenta) dias, contado da da.ta
da protocolização do pedido no DNP.:"il
para apresentar os documentos referidos nos itens V e VI do artigo anterior.
.
9 2.0 Será de 60 (sessenta) dias, a
contar da data da
pubhcaçâo no
Diário Oficial da União, o prawp;Jx:l
cumprimento de exigências formuladas pelo DNPM sôbre .ta.tos complemontares ou elementos necessários i
melhor instrução do processo.
§ 3° Esgotado o prazo ao
1<), ou
o do § 2° sem..o cumprunento da exrgêncla, c requerimento será indeferido
pelo Diretor-Geral do DNPM e, Z.rTI
seguida, arquivado, cabendo ao ínte-'
ressado o direito à devolucào de "Uma
das vias das peças apresentadas em
duplicata e dos documentos públí-.
ê

coso

Art. 22. Encontrando-se
livre a
área 8 satisfeitas as exigências dêste
Regulamento o DNPM expedirá 0L_
cio ao requerente convidando-o G efetuar no prazo de 30 ctrinta) dias,
contados de sua publicacào no Diàrvr
Oficial da União, o
pagamento da
taxa de publicação e dos emolumentos relativos à outorga co Alvará dê
Pesquisa.

s l° Os emolumentos correspondem
à quantia 'equivalente a 3 (três) saIárros-mínimos-rnensal de maior valar do Pais e serão recolhidos ao Banco do Brasil S. A., à coma do "Fun-.
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do Nacional de Mineração - Pai-te
Disponível", instituído pela Lei número 4.425, de 8 de outuoro 'de 1964.
§ 21? Se no prazo previsto o requerente deixar de efetuar o pagamento
da taxa de publicação lê' dos emolumentos, de que trata éste artigo, o
pedido de autorização
de pesquisa
será indeferido e o processo arquiva.
do, mediante despacho do DiretorGeral do DNPM.
Art. 23. A autorização terá como titulo uma via autêntica do Alvará de
Pesquisa, publicado no Diário Oficial
da União e transcrito ao livro próprío do DNPM.
Art. 24. O Alvará de Autorizacào
de pesquisa deverá conter víndicacào
das propriedades compreendidas 1.1a
respectiva área definida esta pela sua
localização, limitação e extensão 9'J~
pcrficíaj em hectares.
Art. 25. A autorização de pesquisa
será outorgada nas seguintes condições:
I - O titulo será pessoal e somente
transmissível no caso
de herdeiros
necessários ou cônjuge eoorevívente,
bem como no de sucessão comercial,
desde que o sucessor satisfaça os requisitos dos números I e VI, do (11.'t'~'o

20;
II A autorízacâo valerá por 2
(dois) anos. contados da publicação,
no Diário Oficial da União. dtl AI-

va-rá de Pesquisa, podendo ser renevada por mais 1 (um) ano, mediante
requerimento do interessado, preto-

cclizado até 60 (sessenta) dias ames
de expirar-se o prazo ela autorizaçâc, observadas as seguintes condições:
a) apresentação de rela.tórío dos
trabalhos realizados e dos resultados
obtidos;
b) justificativa do prosseguimento
da pesquisa;
c) pagamento dos emolumentos do
nôvc Alvará e da taxa de publicação;
III - 'Os trabalhos de pesquisa, só
poderão ser executados na área defínída no Alvará;
IV - A pesquisa ern Jeitos de rros
navegáveis e flutuáveis, nos lagos e
na plataforma submarina,
somente
será autorizada sem prejuízo ou com
ressalva dos interesses da navegação
ou flutuação. ficando sujeita às exígências impostas pelas
autoridades
competentes;
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v - A pesquisa na faixa de domínio das estradas de ferro, das rodovias, dos mananciais de água potável,
das vias ou logradouros públicos, das
fortificações - estas entendidas como
áreas de domínio militar - depanderá ainda, de assentimento das a.uteridades sob cuja jurtsdíçâo as IU8Smas estiverem;
VI - Serão respeitados os direitos de terceiros, ressarcindo o titular
da autorlzaçào .os danos e prejuizcs
que ocasionar, não respondendo o Gc-.
vêmo pelas limitações que daqueles
direitos possam advir;
VII - As substâncias minerais extraídas só poderão ser removidas da.
área para analise e ensaios industriais, cabendo ao DNPM a seu C1'l-t~rio, autorizar: a. alienação de quantádades comerciais, sob as condições
.que especificar;
VIII - Ao concluir os trabalhos,
no prazo de vigência da autorfzaçãc ,e
sem -prejuizo das informações pedidas
pelo' DNPM, o titular.
da pesquisa
apresentará Relatório dos trabalhos
realizados, elaborado por profissional
legalmente habilitado.
Parágrafo úníco .

O DNPM das-à

baixa na transcrição do titulo: de au-tor.izaçâo de pesquisa, ficando livre
.e área. nos seguintes casos;
I _~ Se, findo o prazo de vigência
da autorização e desde que não tenha
sido requerida sua renovação, dB1X8,l'
o titular de apresentar o Relatór!o
referido no item VIII dês te artigo e
no art. 26 dêste Regulamento:
II ~ Se, findo o prazo de vigêuda da renovação da a.ut.mzacâo datxar o titular de apresentar o Relatório de que vtrata o item anteríor:
III - Se. embora apresentado LO
prazo previsto, nâo forem sa.tlsfeitas
as exigências do DNPM: para complementação do. Relatório de que t-atam os itens anteriores.
Art. 26. O relatório referido no
item VIII do artigo anterior será cír-.
cunstanciado e deverá conter dados
informativos sôbre a reserva mineral,' a qualidade do minério ou suestâncía mineral útil. a .cxeqüibllidaae
de lavra, E;, especificamente, SÔ<::l1'f~:
a) situação, vias de acesso e de C',,lmunícaçào:
b) planta de levantamento geotógico da área pesquisada, em 83C'.aJa
adequa-da, com locação dos trabalhos
de pesquisa;
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c) descricâo detalhada dos afloramentos naturais da jazida e daqueles criados pelos trabalhos de pesquisa, ilustrada com cortes geológicoestruturais e perfis de 'sondagens;
d) qualidade do minério ou SU~Js
tância minera-l
útil e defínicâo do
corpo mineral:
e) gênese da jazida, sua classificação e comparaçã-o c-om outras da meama natureza;
f) relatório dos ensaios de beneficiamento;
g) demonstraçáo da exeqüibdidaric
econômica da lavra;
h) tabulação das espessuras, áreas,
volumes e teores necessários ao cálculo das reservas medida, indicada e
Inferida..
Parágraf-o Únic-o. Considera-se:

I -

Reserva medida: a tonelagem

de minério computada pelas dímen..
sões -reveladas em afloramentos trincheiras, galerias, trabalhos subterrúneos e sondagens, e na qual o teor é
determinado
pelos
resultados di:
amostragem pormenorizada. devendo
os pontos de inspeção, amostragem e
medida estar tâo proximamente espacejados e o caráter geológicos t9.0
bem definido
que
dímensôee, a
forma e o teor da substâncía mineral.
possam ser perfeitamente estabelecidos. A tonelagem e o teor computados
devem ser rigorosamente determinados dentr-o dos limites estabelecidos,
O~ quais não devem apresentar variação superior
ou inferior b. 2Cl'1~
{vinte por cento) da quantidade verdadeira;
II - Reserva indicada: a toneía-.
gem e o teor do minério computados
parcialmente de medidas e amostras
específicas, ou de dados da produção,
e parcialmente por extrapolaçâo até
distância razoável cem base em evidências geológicas:

as

I'If -

Reserva vitenaa: eatimati-

va feita com base no conhecimento
dos caracteres ge-ológicos do depósito
mineral, havendo pouc-o ou nenhum
trabalho de pesquisa,
Art. 27. Independente do resultado
da pesquisa o titular da autorrzaçào
é obr-igado a apresentar, no prazo de
sua vigência relatório dos traoa'hos
realizados, sendo-lhe vedada a autorizaçã-o de novas pesquisas ate Que
satisfaça a exigência.
Art. 28. Em caso de retificação' do
Alvará de Pesquisa o orazo para a
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inciso VII::: do art. 25 e no art. 26
dêste Regulamento, o D.N.P.M. ;Y\8,E
dará verrfíccr "in loco" a sua e:,ati:
dão e em face do parecer conclusivo
da Divisão de FOmento da Producão
quisa ficam adstritas
às seguintes
Mineral, proferrrá despacho:
'
áreas máximas:
a)
de aprovação do Relatório,
Classes lII, IV e V - 2. 000 hecquando ficar demonstrada a exísrên..
tares. '
cia de jazida aproveitável técnica e
Classes I e VII - 1.000 hectares.
econômícamente:
Classe VI - ' 500 hectares.
bl de não aprovacão do Relatéric
Classes n e VIII - 50 hectares.
quando ficar constatada Insufícíên§ 10 Quando se situar em região
cía dos trabalhos de pesquisa ou deínvia p de difícil acesso, a área rmficiência tecnica na sua elaboracâo
níma de Cada autorização de uesumque impossibilitem a avalíacão da·ja-'
sa. excetuadas as das Classes n e
zida;
~
VIII, será de quatrocentos hectares.
c) de arquivamento do Relatório,
~ :!." As regiões in vias e de difícil
cuando ficar provada a inextstêo.ua
acesso serão definidas e especirícade jazida aproveítável técnica e eco..
<das em portaria do Diretor-Geral do
nômicamente.
DNPM.
Parágrafo único. A aprovação ou O·
Art. 30. A mesma pessoa natural
arquivamento de Relatório importará
ou jurídica não serão concedidos mais
na declata-ão nfioi al de une a are.a
de 5 (cinco) títulos de autortzacâo
está conveníeirtemente pesquisada. .
de. pesquisa de jazidas
da mesma
Classe.
Art. 33. O tnu.ca da autorázacão de
pesquisa, uma vez aprovado o <ie~ató·
Art. 31. O titular da autorizacâo
rio, .tera 1 (hum) ano para requerer
de pesquisa é obrigado, sob pena "de
a concessão de lavra e, dentro dêste
sanções previstas no Capitulo XVI
prazo, poderá negociar o respectivo
deste Regulamento:
direito.
I ~ A iniciar os trabalhos de p85qursa.:
Art. 34. Findo o prazo do ar-tigo
anterior, sem que o titular, ou
a) dentro de 60 (sessenta) dias da
. sucessor par titule legítimo, haja I€'-:publicaçáo do Alvará de Pesquisa no
querrdo a concessão d" lavra, caducaDiário Oficial da União" se fôr o prorá seu dlr-nto, podendo o Govêrno ouprietário do solo;
,
torgá-la a terceiro que a requerer, sa.,
b) no prazo referido na letra -'.a".
tísfeitas as oemaís exigências prequando terceiro e se tiver ajustado
vistas neste Rf,~rulamento.
CO~ o proprietário do solo OU o posseiro, o valor e a forma
de paga-Parágrafo único. Caberá ao Dirementa das indenizações referidas no
ter-Geral do; Tv.Nc Pc M, arbitrar a. ir,_
art. 37 dêste Regulamento;
denízação ;) per paga ao titular 'ou aoc) dentro de 60 (sessenta) dias do
seu sucessor, por ouem vier a obter
ingresso judicial na área de pesquisa,
a concessão de lavra.
quando a avaliação da indenização
Art. 35. O titular ou titulares de au.,
pela ocupação e danos prOcessar -sa
torízações de pesquisa da mesma SUbsem juízo:
tância, min.. . ral, em áreas contíguas Ou
,. ~I --:- A não interromper, sem juspróximas, poderão, a critério do
tifícatíva, os trabalhos de pesquisa
por mais de 3 (três) meses coneccutí., D,N.P.M. apresentar um plane úníCO de pesquisa I~ também um ;~Ó revos. ou por 120 (cento e vinte) dias
lat6rio ..10.:: trabalhos executados,
não consecutivos:
abrangen-do tocr. o conjunto e espe..
Parágrafo única. O início Ou 1'f:cifícando par» cada área os dados l'enícío, as Interrupções de trabalho, feridos na letra-vh" e naráarato úrubem com a ocorrência de outra subsco do art. 26 deste Regulamente.
tância mineral útil não rconstacite do
Parágrafo único. O disposto neste
Alvará de autorlzacâo. deverão ser
artigo poderá, a critério do D.!,-T"P.M_,prontamente comunicados ao
estender-se ao requerente índívidnar
D.N.P.M.
de autorizações de pesquisa da mes..
Art. 32. Realizada a pesquisa e
ma substância mineral, em áreas conapresentado o} Relatório referido DO
tíguas Ou pnJxfm as.

efetivacâo dos trabalhos contar_s ~-á
da data da pubhcaçâo do nôvo Alvara.
Art. 29. A~ autortzaçóee de pes-
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Art. 36. Sempre que o Govêrno cooperar nos trabalhos de pesquisa, sera reemboisarío das despesas, de scor.
'do com ':\.S condições estipuladas 1JO
ajuste de couperaçâo téoriíca celeoraoo
entre o D . .N.f'.M. e o titular .la autorázacão
Parágralv úmco. A importância :::.J.!_
respondente às despesas reembolsa-tas
será recolh.da 2.(. Banco do Brasil 8.A.
nela titular
conta do "Fundo ;·1(1cional de Mineracâo -Parte Disponível".
.à

CAPÍTULO

VI

Do pagamento da Renda
Indenizações

e

das

Art'. 37. O titular de 'autortzacãc
de pesquisa, pCJ0er2. realíear Os Lrabalhos respecc.vos e as obras e verv.cos
auxíüaresineoessárros, em terrenos de
domínio púb.. jCO ou particular, abran.,
gídos pelao áreas a pesquisar, desde
que pague ao proprtetárío do s010 cu
posseiro uma renda pela ocupação' dos
terrenos e urna indemzaçâo pelos ü::<nos e prej ULWf: causados pelos 'a-abaIhog realízados observadas as segumtes condícócs:
I - A rerda não poderá exceder ao
montante do rendimento líquido máximo da propriedade, referido à' extensão da área a ser realmente
ocupada;
II - A índenízaçâo pelos danos
causados nao poderá' exceder o V.''1Jor
venal da propriedade na extensão da
área efetiveme nte ocupada pelos ta-abalhos de pesquisa, salvo no caso pr e.,
visto no inciso seguinte;
111 - Quando os dan-os forem
de
molde a mutílízar para fins agrtcolas
e pastoris" tõca a propriedade -m oue
estiver encravada a área necessária
aos tr abalnos ue pesquisa, a índe-rízaçâo corresuondente poderá atingir o
valor venal máximo de tôda a proprte;
dade;

IV - Os vaiôree venais referidos nos
incisos II ~ iH serão obtidos por CO::-!L
paração com valôres venais de pro"
prtedades da mesma espécie, 10'::fl.Jizadas na .nesma região;
V - No caso de terrenos púbücos, é
dispensado ,: pagamento da remia, fi_
Dando

o t.!,t,u'a:·

da pesquisa »utcrto

apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos

Art. 38. Se até a data da transercão
do título il- autco-ízação, o titular "da
pesquisa deIxa:' de juntar ao processo
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prova de acôrdo celebrado com o pYO_
príetárto do selo ou posseiro sôore a
renda e indenrsacâo referidas no :JJ'~
tigO

anterrcr o Diretor-Geral di)

D.N.P.M. enviará, dentro de 3 (três)
dias, ao ,JUIZ de Direito da Comarca
da situaçào via jazida, cópias do 11tulo de aucoi izacâo e do plano .te pe,,~
quisa,

'

10 Dentro de 15 (quinze) (Das da
data do rer.eb-mento da comunicação,
o Juiz, -vex-çrLcío", mandará' preceder à avalíucao da, renda e dos danos
e prejuízos na forma prescrita DOS
ar-ts. 957 e D58 de Código de PNC~~).SO
Civil.
~ 2.° Serão Intimados nara acomnanhar a avahacâc o Promotor de Jus,
tíça da Comarca, como teoresen tante
da União, e 2.S partes interessadas.
§ 3° O plano de 'pesqui-sa, com orçamento ap-ovaoo pelo D. N. P. M,. de.,
verá ser md-e.aco no laudo de .rvalia;
çâo e considerado como el-emento atendível na apuração da indenização.
§ 49 Apresentado o laudo .4p. a vs..
Ilaçáo.. o ..Jt-iz, ne prazo máximo de
30 (trinta) dwo", contados da -ta-a c'o
despacho rc-erioo no § 1°, fixará o -va.,
lor da renas '" dos danos, não cabendo de sua decisão recurso com efeito
suspensivo.
§ 5() Julgada a avaliação, o üt':1!':lx
da autonzacao dfO pesquisa será tnifmado a dep- -fitaI, no prazo de 3 toito) dias, quantia correspondenre ao
valor da renda de 2 (dois) anos e à
caução para cagamento da indenização.
6" Ef,o,t:Yf<.d.o o depósito, o Juiz,
dentro de 8 (oito) dias e mediante
requerímen«. do titular, mandará Intimar o pr oprretárío do solo .iu ,J(~S
seu-o a perm-ur os trabalhos de' pesquisa, dando conhecimento de- tespechc" ao diretor-Geral do D,N.P M, 1:0,
se fôr o case, às autoridades coíic.ais
locais, para que .garantam a execucào
dos trabalboc.
§
7° 3,"> o prazo da pesquisa fôr
prorrogado o Diretor-Geral río
D.N.P.M. o comunicará ao Juiz, 110
prazo e condições indicadas no "ca§

put" dêste artrgo ,
§ 8°
Dentro de 8 (oito) dias vío
recebimento ôa comunicação referída
no parágrafo ant.erior, O Juiz intimará
o titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao valor
da renda reja t.íva ao prazo de pror.,
rogaçã-o.
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9° Etctrvadc o depósito, o Juiz
dentro deS (oito) dias e mediante
requerimento -do titular, mandará Ultimar c proprietário do solo ou posseiro a permita. a continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da pror..

rogação, comunicará seu despacha ao

Diretor-Gera. do D.N.P.M. e, se fôr

o caso, '3.5 autoridades policiais locais,
para que garantam a continuação dos
trabalhos.
§

10

Concruídos os trabalhos de

pesquisa, o

~itulal

da autorízaçâo e o

Dlretor-Gcrnl d» D.N,P.M. comunicarão L- fato ao Juiz a rim de ser encerrado o Pl'OC€.5SC judícíal.
§

11 As despesas judiciais com o

processo de avanaçãojserão pagas pe.,
lo titular da autorrzaçàc de pesquisa.
CAPÍTULO VII

Do Reconhecimento

Geológico

Aru. 39. O Reconhecimento oeoiogicO, pelos métodos de prosp3cção
aérea, visa a obter informações preliminares remonais úteis à Iormulacão de reoucvimento de autor~za-,!ãD
de pesquisa.

Art. 40, Entende-se por RecOnheeL
men«. Geolóerco, pelos -nétodr»
de

prospeoçâo aérea:
I - A tornada de fotografias aéreas, novas, em escala adequada ao
objetivo vlsaoo:
II A utilização de equipamento
geofisico, 01.: de sensores remotos, adequados ao" cüversos métodos de pros.,
pecr ao aérea:
iH - A tn.crpretação foto-geológica
e geofísica para identificação de indícios de mn.er alizaçâo na área permissíonada
Parágrafr úníco . A interpretacâo a
que se ':9f,~'·8 (' irem III só podará ser
feita por prrIis sionats técnica e iegal.,
mente hatnlitados .
Art.. H. .~ permíssâo do Reconhecimento Geológico poderá servconcedida para a.va onde já existam pediGOS de nesquis a, autorizações de pcsqulsa ou ccnc essâc de lavra, resceita.,
dos os dil'i~lt{,'3 dos respectivos titulares.

Art, 42. 1-'1 permissão será coneedíoa,
em caro ter pl ecàrto, pe!o
nl;'j~tvr
Geral do U. 1'.1,. F. M, com prévio 2.8sentimento do Conselho' de Segurança Nacional. II vista de parecer do
Estado-Maio)' cas Fôrças Armadas

EXECUTIVO

(EMFA:, q scciedade ou firma índt-

vídual autorizada a funcionar C~JmC
emprêsa de mmeração, sob as segum.,
tes condiçôca:

I - Q Reconhecimento Geológico
será realizado em tôda a extensão dá
área r-errn.ssionada a qua, fje;_" adstrita ao umíte máximo de doze mil
quilômetro- quadrados;
II - :) p1'9_io máximo e improrro-,
gável de vaücaot- da permissão <lei'á
de 90 (noventa: dias, contadcs ua G;;.. ~

ta da puoucaçàc da autorização no
G.", União;
UI - A.3-';;:::tir8 M seu titular openas o dir,~i';.(\ 01': prioridade para l l : e1_
tear autorrzacào de pesquisa na ar ea.
perrmssionac.a. desde que requerida no
prazo esuptuaoo no inciso antertor,
obedecido:" ')" hmites de áreas previs.,
tos no art. 29 e o disposto no art ,
30 dêste Reaulemento;
IV - Ob7'l2:a.t.oriedade de apresental' ao D.:\' ? M. no prazo -neuc.onado no inciso IJ. ainda que não exer.,
cidó o du-ct.o de prioridade de que
trata o morse 111, relatório 105 re.,
sultados ji.' jceeonhecimento Geolégrco contendo f'ÓPL3 dos elementos ut:..
iiz'ados na u.reparaçào e execução das
diversas .ascs {11,:1 trabalhos, taís corno,
cobertura Iotográtrca, mosaicos, íoto.,
mtc-p-etacâo. esboços genló9'icos; para
uso do Governo e conhécimen.o {lo
oúbuco ,
,ParácrraiG único. Descumprda a
obrlgacOáo de que trata o inciso IV
ôêste árti 5'u SfT:-J vedado ao titular da
permissão efetuar Recónheccmentc
Geoloo-co em outras áreas am-ía que
autor-caôo: Deste
caso ::1.. ocrmíssáo
será declaraca sem efeito pelo Di1'etor-Ge-al do D.N.P.M,
Art. 43. r> pedido de permissão pl.1'Óo
realizar Reconhecimento Geológico será formulado em requerimento dirtgf ,
do ao Du'et.cr.. Geral do D.N.? M.,
entreg-ue mediante recibo no 1-~:'0~ac
colo oêsse Departamento, onde será
meeânioament e numerado e regtscrado,
devendo >20!; (,f-r em duas vias, 0S seg-uintes elementos de informação e
prova:
1 - QUilJjf;c8.çáo da firma vidividual ou soc.edace. com a indícacâo do
titulo de autovização para funcionar
como empresa de mineração e de S'i'U
reaistto no órgão de Registro' do Comércio de sua sede;
Diário Oiicicü

II -

Pl'OV"-

co que o requerente (ou

terceiro qu- se encarregar da execução
dos servíçcs, está inscrito no EMFA,
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para fins de aero-levantamento, bem
como dispõe de capacidade técnic:a e
equipame,.. 1.;OS adequados à reaiizaçüo
do Reconhecimento;
Ll L -- M\:vpa em escala adequada da
área pretendtôa para o Reconjiecímente Geológico, definida por merrdianos e naralelos:
IV - Plano de vôo da área 8, ser
sobrevoada em tôda a sua extensão
contendo, entre outras, informac;ões
sôbre ~, aiturc e espaçamento das 11nhas de vôc:
V ~ Me-UIO;'Üi,; técnico descrevendo
E' justificando os
equipamentos de
vôo e '1S ~~tl ectcrístícas dós "nsc-umentos focos-ramétracos e geoífsteos a
serem utll.zado».
§ 10 UltinKvd::. a instrução, o .1)il·e_
ter-Geral doDNPM encaminhará 30
EMFA a se-vnda via do requerimento e elos documentos apresentados pela interessaca
§ 2° Emmdc o parecer pelo 2MFA
o processo srr{:, por êle encaminhadÓ
àBecr etarta Gera: do Conselho ce E:e_
guranca Nacional (SG/CSN).
§ 3° Apreruado pela SG/CSN,. o
processo 53'1'8 remetido ao otretorGeraldo r..» P.M. para as providências cabrve.s .
§

4° Car.erá aO E1IIIFA a flscaltza.;

ção das atíviendes relativas ao Beconhecimento Ge.ológíco.
§ .5-9 O requerímento desacompanhado dos elementos de prova .~ informação mencionado.". neste art.ígo
será tndeferrdo. de plano, pelo l")iI"e_
ter-Geral «c D J','C.P.M.
Art. 44 O eto de permissão '"'o 'Reccnhecímento Geológico será :~r~ns~
crito no :;;-;'0 próprio do D.N.P,I\1,
CAPÍTULO

VIII

Da Concessão de Lavra
Art. 45 Entende-se por lavra o
conjunto G,2' operações coordenadas
objetivando (I aproveitamento 11'duE'triai da jazida. o. começar da extraçâo das aubatàncías minerais úte!·s que
ccntívcr ate o seu benefíclamento ,
Art 46. Na o-utorga da lavra serão
observadas '."'.5 seguintes condicôes:
I - A jazida deverá estar pesquísa.,
da;
II - A área de lavra será adequada
à conduçao técnico-econômica dos
trabalhos ".2 exl.raçáo e benefíciamen..
to, respeitados os limites da ál·8a ce
pesquisa.
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parágrafo único. Considera-se satisfeita: a condição referida no Inciso

T:
a) a j,?,l,hla pesquisada pelo .....
D.N,P.M. e consíderada como apro.,
veitável técnica e econõrrucamente;
b)
a jazida que tenha relatório G€
pesquisa, apresentado pelo seu i.itli._
lar, aprovado pele D.N.P.M.;
c) na .use de lavra, a jazida declarada em orspombilidade e cujo relatório de pesquisa, em reexame, seja
considerado satisfatório pelo
D.N.P.M.

Art. 47. Somente as firmas tndíví.,
duais ou as soe-coe des, au tor íaacas a
runcionar ccu.o emprêsa de .ntneração, poderao habthtar-se à COn'32"~SaO
de lavra, 'lAe r-â.. ficará sujeita { restríções quant-O alo número de conces.,
sões outorgadas à mesma pessoa .1Urfdíca .
Art. 48. C requertmento de concessão de lavra será dirigido ao Mimstró
das Minas e ErJergia,pelo titular <la
autorízacao de pesquisa ou seu sucessor, devendo ser instruído com, os se:
guíntes elementos de informação e
prova:
I - Indícaçãc do registro do trtu;
lo de autorízaçào para funcionar como er-iprêsa de míneraçào no órgão
de Registro do Comércio de sua sede;
II Designação das substâncias
minerais a lavrar; com indicação do
Alvará de Pesquisa' e da aprovação
do respectivo Relatório;
III - Denominação e descrição da
localização do campo pretendido para
a lavra, relacionando-o, com precisão e clareza, aos vales dos rios ou
córregos, constantes de mapas ou
plantas de notória autenticidade e
precisão, às estradas de ferro e rodovias, a marcos naturais ou acidentes topográficos de inconfundível determinação; confrontações com áreas
objeto de autorização de pesquisa e
concessão de lavra; indicação do
Distrito, Município, Comarca e Estado; nome e residência .do proprietário do solo ou posseiro;
IV Definição gráfica da área
pretendida, delimitada por figura
geométrica. f o r m a da, obrigatoriamente, por segmentos de retas com
orfentacâo Norte-Sul e Leste-Oeste
verdade-iros, com 2 (dois) de seus
vértices, ou excepcionalmente 1 (um),
amarrado a ponto fixo e Inconíundível do terreno, sendo os vetores de
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amarração definidos por seus comprimentos e rumos verdadeiros, configuradas, ainda, as propriedades territoriais por ela interessadas, com os
nomes dos superfioiários;
V - Planta de situação;
VI - Servidões de que deverá gozar a mina;
VII Plano de aproveitamento
econômico da jazida, com descrição
das instalações de beneficiamento,
firmado .por profissional legalmente
habilitado;
VIIi - Prova de disponibilidade de

fundos ou da existência de compromISSOS de financiamento, necessárros
à execução do plano de. aproveitam~nto econômico
e operação da
mina:
IX - prova de assentimento da
"Comissão Especial da Faixa de
Fronteiras", quando a lavra se situar dentro da área de sua jurisdição.
Art. 49. O plano de aproveitamenta econômico da jazida será apresentado em duas vias e constará de:
I Memorial explicativo;
II - projetos ou anteprojetos referentes:
a) ao método de mineração a ser
adotado, bem como referência à escala de produção prevista ínicíalmente e à sua projeção;
b) à iluminação, ventilação, transporte, sinalização e segurança do trabalho, quando
se
tratar de lavra
subterrânea;
C)
ao transporte na superfície e
ao beneflciarnento e aglomeração do
minério'
.
a) à~ instalações de energia, de,
abastecimento de água e condicionamento de ar;
e)
à higiene da mina e dos respectivos trabalhos;
f) às moradias e suas condições
de . habítalídade, para todos os que
residem no local da mineração'
g) §:-s instalações de captação e
proteção das fontes, aducão distribuíçâo e utilização de .água, 'para as
jaaidas da Classe VIII.

Art. 50. O dimensionamento das
instalações e equipamentos previstos
no plano de aproveitamento econômico da jazida deverá ser condizente com a produção justificada no
Memorial Explicativo e apresentar
previsão das ampliações futuras.

EXECUTIVO

Art. 51. O requerimento, numerado
e registrado, mecânica e cronolõgícav
mente, noD.N.P.M., será juntado
ao processo de pesquisa, fornecendo-se ao interessado, recibo com as
indicações do protocolo e menção
dos documentos apresentados.
Parágrafo único. No caso de formulação de exigências para melhor
mstruçâo do, processo, terá o requerente o prazo de 60 (sessenta) dias
para satisfazê-las, admitida sua prorrogação por igual período, a juizo .do
Diretor-Geral do D.N.P.M.
Art. 52. A concessão será recusada
se a lavra fôr oonsideradat.prejudicial ar. bem público ou compr-ometer
interesses Que superem a utilidade
da exploração industrial, a juizado
Governo. Neste último caso e desde
que haja sido aprovado o Relatório,
o pesquisador terá direito de rece'bel' do Governo a mdemzacáo das
despesas feitas com os trabalhos de
pesquisa."
Art. 53. A concessão de lavra terá
como título um Decreto do poder
Executivo, publicado no .uíóric O'[tcial da União e transcrito em livro
próprio do D.N~P.M.
Art. 54. Além das obrigações gerais constantes deste Regulamento, o
titular da concessão de lavra ficará
sujeito às exigências abaixo discrimínadas, sob pena de sancôes previstas no Capítulo XVI dês-te Regulamento:
I - Iniciar os trabalhos previstos
no plano de aproveitamento econômico da jazida, dentro do prazo
de fi (seis) meses, contados da' data
da publicação do decreto de Con-:
cessão no -Viário O/teial da tjmão,
salvo motivo de fôrça maior, a juizo
do D.N.P.M.
II Lavrar a jazida de acôrdo
com o plano de aproveitamento econômico aprovado pelo D.N.P.M.,
cuja segunda via, devidamente autenticada, deverá ser mantida no local da. mina;
TIl - Extrair somente as substâncias minerais indicadas no decreto
de conceasâo:
IV
Comunicar' imediatamente
ao D.N.P.M. o descobrimento de
qualquer outra substância mineral
nâo incluída no decreto de concessão'
V - Executar os trabalhos de mineraçâo com observância das normas
regulamentares;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

17

nímo eoonômicamente compensador e
relação observada entre a substância útil e a estéril;
rII - Quadro mensal, em que ficurem além de outros, os elementos
de próduçáo, estoque, preço médio de
venda destino do produto bruto e do
benen'ciado recolhimento do ímpôsto
único e pagamento ou depósito judicial do dizimo devido ao proprietário
do solo;
IV - Número de trabalhadores da
mina e do beneficiamento;
V - Investimentos feitos na mina
e em novos trabalhos de pesquisa;
VI - Balanço anual da Empresa.
Art. 53. Quando o melhor conhecimento da jazida, obtido durante os
trabalhos de lavra, justificar mudança no plano de aproveitamento
econômico, ou as condições do mercado exigirem modificações na escala
de produção, deverá o concessionário
propor. as necessárias alterações ao
D.N.P.M., para exame e eventual
aprovação.
Art. 59. Subsistirá a Concessão,
quanto aos direitos, obrigações, l imltacões e efeitos dela decorrentes,
quando o concessionário a alienar
ou gravar, na forma da lei.
S 10 Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de
averbados à margem da transcrição
do respectivo título de concessão, no
livro de "Registro dos Decretos de
Lavra".
§ 2() A concessão de lavra é indivisível e sórnente transmissível a
quem fôr capaz de exercê-la de
acordo com as disposições dêste Regulamento.
Art. 60. As dívidas e encargos que
recaírem sôbre a concessão resol ~
vem-Se com '1 extinção desta, ressalvada a responsabilidade pessoal do
devedor.
Art. 61. No curso de qualquer medida judicial não poderá haver embargo, arresto ou seqüestro que resulte em interrupção dos trabalhos
de lavra.
Art. 62. Para a suspensão temporária da lavra, a emprêsa concessionária, após comunicação ao O~PM',
será obrigada a pleiteá-la ao Mmístro das Minas e Energia, em requedas"
rimento justificativo da .medída, 'ms11 - Modificações verificadas nas truído com relatório dos trabalhos
reservas, características das substânefetuados, do estudo da mina e de
suas possibilidades futuras.
cias minerais produzidas, 'teor mí-

VI - Confiar a direção dos trabalhos de lavra a técnico legalmente
habrlítado ao exercício da profissão;
VII - Não dificultar ou impossibilitar, por lavra ambiciosa, o uíterlor
aproveitamento econômico da [aaída:
VIII - Responder pelos danos e
prejuízos causados a terceiros, resultantes, direta ou .índíretamente, da
lavra'
IX' - Promover a segurança e ,a
salubridade das habitações existentes
no local;
X - Evitar o extravio das águas
e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos;
XI - Evitar poluição do ar, OU da
água, resultantes dos trabalhos de
mineração:
XII - proteger e conservar ás fontes de água, bem como utilizá-las
segundo os preceitos técnicos, quando
se : tratar de lavra de jazida da
Classe VIII;
.Xflll ' - Tomar as providências indícadas pela fiscalização dos órgãos
federais;
XIV - Não suspender os trabalhos de lavra, sem prévia comunicaçáo ao D.N.P.M.;
XV -. Manter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos de Iavra, de modo
a permitir a retomada das operaçôes:
XVI - Apresentar ao D.N.P.M.,
nos primeiros 6 (seis) meses de cada
ano, Relatório das atividades do ano
anterior.
Art. 55. O aproveitamento, pelo
concessionário de lavra, de substâncias referidas. no item IV do artigo
anterior, dependerá de aditamento
ao seu título de lavra.
Art. 56. Os trabalhos de lavra,
uma vez iniciados, não poderão ser
interrompidos por mais de 6 (seis)
meses consecutivos, salvo mo t i v o
comprovado de fôrça maior.
Art. 57. O Relatório Anual das
atividades realizadas no ano, anterior deverá conter, dentre outros, dados sôbre:
I - Método de lavra, transporte
e distribuição, no mercado consumidor, das substâncias minerais extraí-

13

ATOS DO PODER

1° Após verificação "in loco", o
D. N. P. M. emitirá. parecer conclu.-;11'0 para apreciação e decisão final
do Ministro das Minas e Energia.
§ 29 Recusadas as razões da suspensão temporária dos trabalhos, caberá ao D.N.P.M. sugerir ao Ministro das Minas e Energia as me~
dídas que se fizerem necessárias ao
seu prosseguimento e a aplicação de
sanções, se fôr o caso.
§ 3° O titular do Decreto de Concessão de Lavra. em caso de renúncia
do seu titulo, deverá comunicá-la ao
Ministro das Minas e Energia.
Art. 63. Considera-se ambiciosa a
lavra conduzida sem observância do
plano preestabelecido
ou efetuada
de modo a dificultar ou impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida.
Art. 64. A lavra praticada nas
condições referidas no artigo anterior, ou com infração das dispOsições
dêste Regulamento, sujeita o concessionário a sanções, que podem ir
da advertência à caducidade.
Art. 65. Caberá ao Diretor-Geral
do D.N.P.M., por editalpublicad6
no Diário Oficial da União, declarar
a disponibilidade da jazida:
I ~ C11.ia. concessão de' lavra tenha sido revogada, anulada ou declarada caduca e desde que, a, critério do D.N.P.M., a jazida seja considerada mesgotada e econômicamente aproveítãvel:
II ~ Cujos trabalhos de lavra de
mina manifestada, a c r i t é r i o do
D.N.P.M., tenham sido abandonados ou suspensos definitivamente e
desde que a jazida seja considerada
ínesgotada e econômicamente aproveítável:
III ~ Quando, embora com relatório de pesquisa aprovado,tenha o
titular da autorização ou sucessor
decaído do direito de requerer a lavra.
§ 1° Declarada em disponibilidade
a lavra da jazida poderá ser reque:
rída por terceiro interessado, desde
que satisfaça as exigências dêste Regulamento.
§ 29 Ao titular da concessão de
lavra ou do manifesto de mina, cuja
jazida -seja declarada em dispombíIídade, não caberá direito à indenização.

EXECUTIVO

§ 39 A declaração de disponibilidade será averbada à margem datransca'íção do respectivo título C:..
concessão ou do manifesto.
CAPÍTULO IX

Da imissão de posse da jazida

Art. 66. O titular da concessão delavra deverá requerer ao D.N.P.M.
a posse da jazida, dentro de 90 (noventa) dias a contar da publicação
do respectivo Decreto no DiárioOjicuü da União.
§ 19 Dada entrada do requerimento,
será expedida guia para o pagamento
de emolumentos correspondente a 5
(cinco) salários-mínimos mensal, de
maior valor do país, a ser recolhido
ao Banco do Brasil S. A., à conta
do "Fundo Nacional de Mineração Parte Disponível".
§. 2° Feita. h prova do recolhimento,
caberá ao D.N.P.M. fixar a data,
da imissão de posse da jazida, que
será comunicada por ofício ao interessado e por publicação de edital no
uierio otiouü da União.
§ 3° O interessado fica obrigado a
preparar o terreno e tudo quanto fÔl'
necessário para que o ato de ímissão de posse se realize na data fixada, cabendo-lhe confeccionar os
marcos, preferencialmente, em concreto armado, que deverão conter na
sua extremidade superior a si B 1 a
"D.N.P.M."
Art. 67. A imissão de posse processar-se-á pela seguinte forma:
I ~ Serão intimados por meio de
ofício ou telegrama os concessionários
das minas Jímítrofes, se as houver,
com 8 (oito) dias de antecedência,
para, por si 0'.1 seus representantes,
presenciar o ato e, em especial, assistir à demarcação;
Ir ~ No dia e hora determinados.
serão fixados os marcos dos limites
da jazida, que o concessionário terá
para êsse.rfím preparado, e colocados
nos pontos indicados no decreto de
concessão, ímitíndo-se, em seguida,
concessionário na posse da jazida.
§ _ 1° Ao representante do DNPM
caberá lavrar têrmo das ocorrências,
que assinará com o titular da lavra,
testemunnas t
concessionários c-as
minas .hmítrofes, presentes ao .ato.
§ 29- Os marcos deverão ser conser..
vades bem visíveis e so poderão ser
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arrancados ou mudados com autorização expressa do·D.N.P.M., sob as
penas da lei.
Art. 68. Da imissão de posse, caberá recurso ao Mlnístrotdas Minas
e Energia, dentro. de 15 (quinze) dias,
contados da data de sua efetivação,
sendo que o seu provimento importará na anulação da imissão.
CAPÍTULO X

Do grupamento mineiro

Art.. 69 Entende-se por Grupamenta Míneíro a reunião, em uma só
unidade de mineração, de várias
concessões de lavra da mesma substância mineral, outorgadas. a um só
titular, em área de um mesmo jazimenta ou zona .míneralízada.
Art. 70. A constituição do Grupamento Mineiro ficará a critério do
D.N.P.M., e será autorizada pelo
seu Diretor-Geral em requerimento
instruido, em duplicata, com os seguintes elementos de ínformaçâo. e
prova:
I - Qualificação do interessado;
II - Planta onde figurem as áreas
de lavra a serem agrupadas, com
indicação dos decretos de concessão;
In - Plano integrado de aproveitamento econômico das jazidas que,
dentre outros, deverá conter os seguintes elementos:
a) memorial explicativo;
b) método de mineração a ser adotado, com referência -à escala de produção prevista e à sua projeção.
Art. 71.. 'O ato de autorização de
que trata o artigo anterior será
transcrito em livro próprio do DNPM
e anotado nos processos referentes
às concessões de lavra agrupadas.
Parágrafo único. A, lavra das jazidas agrupadas só poderá ter início
após a transcrição do ato de autortzaçâo.

Art. 72. A alienação ou transferência de concessão ou concessões
de lavra agrupadas só terá validade
após sua averbação no livro próprio
mencionado rio artigo anterior, e no
de_ otranscrição do titulo na concessão
allenada ou transferida.
Art. 73. O relatório anual das atividades do grupamento mineiro deverá referir-se à lavra-no seu- conjunto.

1~

EXECUtIVO

Art. 74. O titular do Grupamento
Mineiro poderá, a juízo do D.N.P.M.
e desde que por êste autorizado, concentrar suas atividades em uma ou
algumas das concessões, contanto que
a intensidade da lavra seja compatível com a importância da reserva total das jazidas agrupadas.
Art. 75. As atividades do grupamento mineiro, com relação à lavra
no seu conjunto, ficarão sujeitas às
obrigações e penalidades estabelecidas neste Regulamento para as concessões em geral.
cAPiTULO XI

Do consórcio de mineração

Art. 76. Entende-s'8 por Consórcio
de Mineração a entidade constituída
de titulares de concessões de lavrapróxima ou vizinhas, abertas ou situadas sobre o mesmo jazlmento ou
zona míneraliaada, com o objetivo de
incrementar a produtividade da ex~
tração.
o
Art. 77. A constituição do Consórcio de Mineração será autorizada por
Decreto do Presidente da República.
S 1° O Consórcio de Mineração ficará sujeito ao cumprimento das
condlcões fixadas em Caderno de Encargos, a ser elaborado por Comissão
designada pelo Ministro das Minas
e Energia e anexado ao decreto de
autorização.
S 2° O decreto de autorização será
transcrito no livro próprio do DNPM
e anotado nos processos referentes
às concessões de lavra dos titulares
que constituírem o Consórcio.
§ 3° Os atos constitutivos e o decreto de autorízaçâo serão registrados no órgão de Registro do Comércio da sede do Consórcio,
Art. 78. O requerimento de COn"5~
titutçáo do Consórcio de Míneraçáo
será dirigido ao Ministro das Minas
e Energia, entregue mediante recibo
no: Protocolo do D.N.P.M'o, onde
será mecántcamente numerado e re··
gistrado, devendo conter, em duplicata, os seguintes elementos:
I ~ Qualificacão dos interessados,
com indicação dos decretos de concessão de lavra;
n -' Memorial justificativo dos beneficios resultantes de sua constitui-O
çâo, com a indicação dos recursos
econômicos e financeiros de que di-sporá a nova entidade;
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III ~ Minuta dos Estatutos do
Consórcio;
IV - Plano de trabalhos a realizar 8, se fàr o caso, enumeração das
providências e favores a serem plei-

teados do poder público.
§ jo O requerimento desacompa.""'-

nhado dos elementos mencionados nos
incisos dêste artigo será indeterjdo
de plano, pelo Diretor-Geral do
N. P. M.

ri:

§ Zo Ultimada a instrução no D.

N. P. M., o processo será encami-

nhado ao Ministro
das M'nas e
Energia para apreciação e posterior
designação da comissão com as atribuições de râabora.r
o caderno de
Encargos referido no § lodo artigo

anterior.
Art. 79. O relatório anual das at-i-'"
vidades do

Consórcio

de Mineração

deverá .reterir-se à lavra no seu con-

junto.

Art. 80. As míracões ou inadimobrigações e cond.çoes,
a que ficará sujeito o Consórcio de
Mineraçã-o, implicará IÍa revogação
do ato autorizador de sua COnstit'ui-ção e das respectivas concessões.
§ 1° O processo aõm'ntstrauv-, de
revogação será instaurado no D. N.
P ',M -., "ex offícío" ou mediante d~":
nunc.a comprovada.
S 2.° O Consórcio será intimado,
mediante edital publicado no Díárío
Oficial da União, a apresentar defesa, dentro de 60 (sessenta) dias.
§ gc Findo o prazo, COm a jUlltada
(ia. defesa ou informação de sua não
apreseffitação, O.processo será 2ubmetido à apreciação do Ministro das
Minas e Energia, devidamente in.struldo pelo D. N. P. M.
§4° O Ministro das Minas e Energia, Se julgar insubsistentes OS motaVOS da instauração do processo administrativo determinará seu arqniva.,
mente, caso contrário, o enoamínjia-.
rã, COm rolatórlo e parecer concjusíVO, ao presidente da República.
plerr.~nt,? .das

CAPiTULO XII
Das. Servidões

Art. 81. A propriedade onde se
localiza a jazida, bem como as Iímltrotes ou vizinhas,pa,ra ..~feitos de
pesquisa e lavra, ficam sujeihs'a
srnvídões de solo e subsolo, que se-

EXECUTIVO

rão constituídas para os seguintes
fins:
a) construção de oüc'nas, instala",
ções, inclusive as de engenho ele benefcfamento, obras acessórias e moradíaa.
b)
abertura de vias de transporte
e linhas drJ comunicação;
c) captação e aduçâo de água
necessária aos serviços de nuneraçâo
e ao pessoal;
d)
transmissã-o de energia elétrica;
e) escoamento das águas da mina
e do engrmho de beneficiamento;
f) abertura de passagem de pes=
soal e material, de conduto de ventilação e de energia elétrica;
fJ)
utilização das aguadas sem
prejuízo das atividades preexístentes:
h) bota-fora do material desmontado e dos refugos do engenho.
Art. 82. Constituem-se as servldões mediante indenização prévia do
valor do terreno ocupado e dos prejuí-,
zos rnsultantes dessa ocupacâo.
§ F' Não havendo acôrdo entrevas
partes. o pagamento Gerá feito medi ..
ante depósito judicial da. importància
fixada para indenização. através de
vistoi-ia ou peric'a com' arbitra>nento.
Inclusive da renda pela ooupacâo, seguindo-se o competente mandado de
imissão de passe na área. se necessário.
§ 2° O valor da indenização e dos
danos, a serem pagas pelo titular da
au tortzacâo de p esq u's.a ou concessão de lavra ao proprietário do solo
ou das benfeitorias, obrutecerá, ~10 que
fôr apltcável, às prescrícões contidas
nos artigos 37 e 38 dêste Regula.~
menta.
Art. 83. A indenização, não paga
na oportunidade própria. ficará :'>11_
íelta à correção monetária" mediante anllcacâo dos índices fixados 'pela
autoridade competente.
Art. 84. No caso de constituição de
servidão os trabalhos de pesquisa Ou
lavra não poderão ser iniciados antes
de paga ou depositada a importância
relativa à indenização e de fixada a
renda pela ocupação do terreno serviente.
Art. 85. O D .. N. P. M.poder~
promover vistoria "in loco", para
constatar a real necessidade ou ('.Ol1V~~
niênciaveconômica do estabelecimento ·daservidão. indispensável
aos
trabalhos do pesquisa ou lavra.
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CAPí'fULO XIII

Da

partic~l)ac:ão.

nos remütados
da lavra

Art.. 86. E' assegurado ao proprtetário do solo, onde se situe a jazida o direito de participação nos' resultcdos da lavra, a qual corrc,sp:)nderá ao dízimo do impôsto único sô'"
bre minerais.
Art. 87. O disposto no artigo anter.or somente se aplica às concessões der lavra outorgadas após 14 de
março de 19'67.
Art. 88. A participacão nos resultados da lavra será pa8a pelo concessícnár-ío ao proprietário do. solo, trtmestralmente.vem quantias correspondentes ao dizimo do total do ímuôstc
único dcvido .e recolhido durante o
trimestre considerado, à exatorfa federal ou a estabelecimento de crédito
do lugar de situação da jazida.'
Parágrafo "úníco. A exatorta federal

ou o estabelecimento de crédito
encarregado do recolhimento, rorne .
cera ao proprietário do solo, med'ante requerimento. certádâo ou ext-rato
de conta contendo o valor total do
impôs to único recolhido duran tê o
trimestre consídu-ado, bem cama a
quantidade de minério a que o impôsto se referir, com índicacão do
respectivo decreto de concessão de
lavra.
Art. 89. As quantias oorresponden..
tes à participação rcro -sda novartcgo
anterior serão depositadas, tr-ímestral..
mente, pelo concessionário da laV10.
no Juízo da Comarca de situação da
jazida quando:
T -- Houver dúvida sóbre a titularidade da propriedade do solo;
Ir ~ O propretárlo do solo se fJ'.1~·
centrar em lugar incerto e não sabido;
III - O proprietário do solo reCUS2.r
o recebimento.
Parágrafo único - O levantemento dos depósitos far-se-á median~o
alvará judicial.
Art. 90. O direito de parbiclpaçâo
nos resultados da lavra não poderá
ser objete de transferência ou vaução aepcradamente do imóvel;
entreta» to, é facultado ao proprietário do
solo, após a concessão da lavra:
I - Transferir ou cauc'onac o direito ao recebimento de determinadas
prestações;

II -

Renunciar ao direito de partt-

cipaçâo .

Parágrafo único - Os atos enumerados neste artigo somente valeràc
contra terceiros a partir de sua, inscrição' no Registro' de Imóveis.
Art. 91. As disposições dês te capítulo não se aplicam à lavra de Ja.,.
zidas 'e minas cuja exploração constituir objeto de monopólio estatal, as
quais não estão sujeitas a participação nos resultados da lavra.
CAPiTULo XIV

])U ocorréncui de minerais nucleares

Art. 92. Os titulares de autorizaçào do pesquisa ou de concessão de
lavra são obrigados acccmunlcac à
Comissão Nacional de Energia Nuclear

(C. N. E. N.) e ao D. N. P. M.
qualquer- descoberta de minerais nucleares, sob pena dê caducidade d·:t
autorrzaçâo ou concessão.

Art. 93. Quando se verificar, em
[azída em lavras a ocorrência de mi-

nerals nucleares, a concessão só mente
será mantida se o valor da substância mineral objeto do decreto, fôr
superior ao valor econômico ou estratégico dos mnerais nucleares
que
contiver.
Parágl'afoúnico - Se a ocorrência
de minerais nucleares
predominar,
a juizo do Govêrno ouvidos a C. N.
E. N. e o D. N. P. M., sôbre a
substância mineral constante -::10 titulo d(J lavra, e concessão será revogada; .mediante justa indenização (to
investimento efetuado pelo concessionáno.
CAPíTULO xv

Da Em]J1'ésa de Mineracão

Art , 94. Entende-se por Emprêsa
de Mineração, a firme individual 0'.1

sociedade organizada, Da conformidade da lfr brasileira e domiciliada no
país,uualquer que seja a sua forma juríd'oa com o objetivo principal
de realizar exploracã-o e aproveitamento de jazidas m-inerais no tcrrttório nacional.
~ 1° A firma individual só poderá
ser constituída por . brasileiro.
§ 29 Da sociedade poderão participar como sócios ou' ec'on'stas pessoas fisicae ou jurídicas, nacionais
ou estrangeiras, nominalmente re-
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presentadas no instrumento de sua
constituição.
Art. 95. A firma individual ou sociedade, uma vez constituída € registrada no órgão de Registro do Comér-

cio de sua sede, depende de autorizaçáo outorgada por Alvará do Ministro das Minas e ig:nergia para funcionar 'COmo emprésa de mineração.
§ 1.9 O requerimento dará entrada
no D.N.P.M. e será instruido com
os seguintes documentos:
1 ~ Prova de registro no órgão de
Regtstro do Comércio de sua sede;

II ,- Tratando-se de firma limitada. OU de sociedade anônima além da
prova referida no íncíso I, fotocópia..
autenticada ou segunda via do oontra-,
to social, ou fôlha do Diário Ojicial
da União ou do órgão Oficial do Es-

tado, contendo' os e-tos de constátuíção,
s 2.° A sociedade, da qual participem pessoas
jurídicas estrangeiras,
deverá ainda instruir o i-equernuento
com os seguintes documentos relativus. a essas pessoas, devidamente le .
galizados e traduaídos:
a)
escritura ou ínstrumrmto de
c-onstituição;
t» estatutos, Se exigidos, no pais
de origem;
c) certificado de estarem legalmente constituídas na forma das leis
<10 pa1sde origem.
Art. 96. O título de autorisaçào
para funcionar como emprêsa de minureção será uma via autêntica do
respectivo Alvará publicado no DiâTio Oficial da Dniã-o, transcrito no
livro próprio do D. N. P. M. e registrado. em ortginal ou certidão no
órgão de Registro do COmércio de' sua
sede.
pm'ágrafo'~único.
Registrado o titulo, a interessada o comprovará ao
D. ,N. p. M., mediante certidão que
sera anexada ao processo de autorização.
Art. 97. As alterações que impor»
Unem em modificações no registro
da emprêsa de mineração no órgão
de Registro <io Comércío serão submetídae, previamente, à aprovação do
Mi!l!stro das Minas e Em1rgia e, de.
pOIS de aprovadas, registra.das naquele órgão.
Pea'ágrafo único. Será exp.sdtdo
novo Alva-rá em caso de alteração da

forma jurídica, da ra,zão soc.al ou da
denominação da emprêsa de minera__
ção.
Art. 98. As emprêsas de mineração
que rcn.lizarem alteracôes no-seu 1'2gtetro sem prévia aprovação <ia Ministro das Minas e Energ.e., ficam sujeitas ao cancelamento do titulo de
autorização, além da perda dos de~
mais direitos outorgados e sem prejuízo da aplicação da multa.
CAPÍTULQ XVI

Das sanções e das nulidades

Art. 99. O inadimplemento das
obrígações decorrentes das autoriza-

ções de pesquisa OU <ias concessões de
lavra, tendo em vista a gravidad-e da
infração, implicará
nas seguint.es
sanções:
I - Advertência;
II - Multa;
lU - Caducidadu.
§ 1ç A aplicação das penalidades
de advertência e multa serão da competência do D. N. P. M.; a de caducidade de autorização de pesquisa,
do Ministro das Minas e Energia' e
a de caducidade da concessào de lavra, do Prusídentg da República.
Art. 10'0. Aos 'infratores de dispostçóes dêste Regulamento serão
aplicadas multas, obedecidos os seguintes critérios:
I - Inadimplemento das obriga...
çôes impostas no item lU do art. 25,
nos itens I e IIdo art. 31. fi no artigo. 56 dêste Regulamento: multa
de 5 (cinco) saláríos-mmímos-mensal de maior valor do País.
II - Inadimplemento das Obrigações
impostas no art. 66, e nos itensT, V,
VI e VIU a XVI do art. 54 dêste
Regulamento: multa de 1{) (dOZ) s'3.lárros-minimos-mensal de maior va'~\
lar do país;
III - Inadimplemento das obrigações impostas nos ítens II, In e IV
do art. 54 dêetc Regulamento: multa
de 20 (vinte) salárío-mtnímos-mensal
de maior valor do pais;
IV - Infração do disposto no ar",
tigo 9·7 dêstf) Regulamento: multa de
25 (vinte e cinco) salário-mfnimosmensal de maior valor do país;
V --'-- Prática de lavra ambiciosa
(art. 63 e item VII do art. 54 dôstc
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Regulamento): multa de 5ü (ctnArt. 102. A caduc'dade de, autoquentaj saláríos-mímmos-mensal de
rízaçao de pesquisa ou da concessão
maior valor do país.
de lavra será declarada desde que
verificada qualquer dás seguintes Inparágra1'o único. Em case de reinfrações:
cidência, espocífíca ou genérica, a.
I Quando o infrator, apesar de
multa será cobrada. em dôbro.
advertência ou multa:
Art. 101. As infraç-ões de que trata
a)
prosseguir no descumprimento
o artigo anterior serão apuradas medos prazos de início ou reinício dos
diante processo admtnitrativo instrabalhos de pesquisa ou de lavra;
taurado por auto de infração. lavrab)
prosseguir na prática deliberado por funcionário qual.ficado.
da dos trabalhos de pesqu'sa f)In de§ 10 O auto deverá relatar com
sacôrdo com as condições constantes
clareza a inrraçâo, mencionando o
do título de autorização;
nome do infrator, o rnspectivo titulo
n - Quando o Infrator, embora
de autorização de pesquisa, de conmultado por mais de duas vêzes no
cessão de lavra" ou de autortzacão
intervalo de um ano, prosseguir no
para funcionar como empresa de mídescumprimento das determinações da
neração e tudo mais que' possa esfiscalização;
clarecer o processo.
§2° Do auto de infração, que será
III - Prática de lavra ambiciosa
publicado no Diarío Oficial da União
ou de extração de substância não
remeter-se-á cópia ao autuado que
compreendida no decreto de lavra,
terá o prazo de 30 (trinta) dias' ce"jDindependent-emente de advertência ou
tades da publicação, para apresentar
multa;
defesa.
IV - Caracterização comprovada de
§ 3° Findo o prazo, com a juntada
abandono ou suspensão definitiva dos
da; defesa ou Informacâo de não hatrabalhos de pesquisa. OU de lavra
ver sido apresentada, "o processo será
Art. 103. São anuláveis as autcrisubmetido à apreciação e decisão do
zações de pesquisa ou as concessões
Diretor-Geral do D. N. P. M.
de lavra outorgadas com tnrringêncía
§ 4° O despacho de unposrcão de
de dispositivos do Código de Minera."
multa será publicado no DiárIo Ottçâo ou dêste Regulamento.
cial da União e comunicado, nm ofí§ 1.0 A anulacâo será promovida ex
cio, ao infrator.
otticio nos casos de:
§ 5° O valor da multa, mediante
guta fornecida pelo D, N. P, M.,
a) imprecisão intencional da defiserá recolhido ao Banco do Brasil
nição das áreas de pesquisa ou lavra;
S. A" à conto, do "Fundo Nacional
b) inobservância do disposto no
de Mineração - Parte Disponível",
item I do art. 25 dêste Regulamento.
no prazo de 30 (trinta) dias, cama§ 2.° Nos demais casos
e sempre
das ua data da publícacão do dB~;pa
que possível, o D.N.P.M. procurará
eho referido no parágrafo anterior.
sanar a deficiência por via de atos
~ 6,° Dotdespacno de imposição da
de retificação.
multa. caberá recurso ao Ministro
3.° A nulidade poderá ser pleiteádas Minas e Energia. no prazo - de
da judicialmente em ação proposta por
30 (trinta) dias, contados de sua puqualquer interessado, no prazo de 1
blicação, desde que, no primeiro de(hum) ano, a contar da' publicação
cênio do aludido prazo, o seu valor
do alvará de pesquisa ou do decreto de
seja depositado, pac'a garantia' de
lavra no Diário Oficial da União.
instância e morüante guia especial
Art. 104. Em ca60S de caducidade
fornecida pelo DNPM, no Banco do
ou de nulidade da autorização ou conBrasil S,A., à conta do "Fundo Nacessão, salvo as hipóteses de aoan.,
cional de Mineração - Parte Di.;po~
dono o titular não perderá a pronível" .
priedade dos bens que, a juízo do
§ 7° O recurso dará entrada no
DNPM, possam ser retirados sem preProtocolo do DNPM e, depois de ins,,- judicar o conjunto da ~ina.
truído, será remetido. com parecer
'conclusivo dó Diretor-Geral, ao MiArt. 105. O processo administxatí.
t-rstro das Minas e Energta..
vo de declaração de caducidade ou de
§ 8° A multa não recolhida no ptanulidade da autorização de pesquisa
será instaurado ex otticío ou .medíanzo fixado será cobrada judlc'almeute,
em ação executiva,
te' denúncia comprovada.
ê
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tentes e altos de morros, depósitos
êsses genericamente denominados garimpos;
11 - Fadscação, o trabalho ín-Iiví..
dual através de instrumentos rudí-.
mentares. de aparelhos manuais ou de
máquinas simples _e portáteis, na ex,
tração de metais nobres. nativos em
depósitos de eluviào ou aluvião, fluviais OU marinhos, depósitos êsses ~e
nêricamente denominados Iaísqueu-as ;
§ 2/' Findo o prazo, com a juncada
III - Cata, o trabalho individual
da defesa ou informação' de não ba.,
por processos equiparáveis aos de qa.
ver sido apresentada. o processo ;:(;1'8,
rimpagem e faiscaçâo na parte oc-.
submetido à apreciação e decisão do
composta dos afloramentos dos filOt:f5
Ministro das Minas Energia.
.
veeíros, de extração de substâncias
§ 3.° Do despacho ministerial declaminerais úteis, sem o emprego .Ie exratório de caducidade ou de nulidade
plosivos, e de apuração por processos
caberá pedido de reconsideração, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados Da
rudimentares,
publicação do referido> despacho
Art. 108. Ao trabalhador que extraia
§ 4.0 O pedido de
reconsideração
substâncias minerais úteis, por \)ro~
não atendido, será encaminhado. em
cesso rudimentar e individual de migrau de recurso ex oííicio ao Presidenneração, garimpagem, fa.iscacão ou
te da República, no prazo de 30
cata. denormnar.se-á, genêt-ícamente
(trinta) dias, a contar de seu recegarimpeiro.
bimento, dando.se ciência antecipada
ao interessado que poderá aduzir no-,
Art. 109. A garimpagem, ,a Iaisca..
vos elementos de defesa.
ção e a cata caracterizam-se:
I - Pela forma rudimentar de miArt. 106. O processo administrativo
neração;
de cadúcídade ou de anulação 'da' ccn
II ~ Pela natureza. dos depósitos
cessão de lavra, instaurado ex ctticio
trabalhados;
ou mediante denúncia comprovada,
III -----.: Pelo caráter individual do
obedecerá ao disposto no § 1.0 do <~1'
trabalho, sempre por conta própria.
tigo anterior .
. § 1.0 Concluída a instrução. com a
Art. 110. A garimpagem, a faíscação
juntada de defesa ou informação de
ou a cata, dependem de permissão do
não haver sido apresentada, o DtreGovêrno Federal, não cabendo outro
ter-Geral do D.N.P .M. encamin.ia..
ônus ao garimpeiro senão o pagamenrá o processo ao Ministro das Minas
to da menor taxa remuneratória coe Energia
brada pelas exatoriaa federaís ao que
§ 2.° Examinadas as peças dO;JIOpretender executar ésses trabalhos
cesso, especialmente as razões de de~
§ 1.° A permissão constará da o.afesa, o Ministro o encaminhará. com
trtoula do garimpeiro, renovada anualrelatório e parecer conclusivo. à Premente nas exatorras federais dos musidência da República.
nicípios onde forem realizados êsses
trabalhos e será válida sõmente u-rra
CAPÍTULO XVII
a região jurisdicionada' pela respec.
Uva exatoría que a .concedeu.
Da 9arimpagem, jaiscação e cata
§ 2.° A matrícula, que é pessoal se,
rá feita a requerimento verbal do fnArt. 107. Para os efeitos dêste Re.,
teressado e registrada em livro prógulamento, considera-se:
prio da Exator-ia Federal, mediante
I -r- Garimpagem, o trabalho fediapresentação do comprovante de -ruí.,
tacâo do impôsto sindical e o pagavidual através de instrumentos rt.di-.
mentares de aparelhos manuais cu
mento da taxa remuneratória cobrada
de máquinas simples e portáteis. na
pela Exatorta.
extração de pedras preciosas, semi§ 3.° Ao garimpeiro matriculado será
preciosas e minerais metálicos ou não
fornecido Certificado de Matrícula, do
qual constará seu retrato, nome, na-.
metálicos, valiosos, em depósitos de
cluvião ou aluvião, nos álveos de cur.,
cíonalidede e enderêço, 'e que valerá
sosdágua ou nas margens reservacomo documento oficial' para o exercício da atividade na Zona nêle cspedas bem como - nos depósitos secu'ndár-Ioa ou chapadas (grupíaras) , vercificada.

§ 1.0 O titular da autorização será
intimado, mediante ofício que lhe será enviado e publicado no Diário Cni-.
cuü da União, 'OU por edital, quando
se encontrar em lugar incerto e não
sabido, a apresentar, no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da publicação, defesa contra os motivos argüidos na. denúncia ou que tenham dado margem à instauraçã-o do processo.
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§ 4.° Será apreendido o material
de garimpagem, Iaíscação ou cata,
quando o garimpeiro nâo possuir o r-, eoessário Certificado de Matricula, scn.
do o produto vendido em hasta pú,
blica e recolhido ao Banco do Brasil S.A., à conta do "Fundo Nacio-,
nal de Mineração - Parte Dísponí.,
vel. "
Art.'l1i. As permissões para garmpagem, faisoaçâo ou cata, em terras
ou águas de domínio privado, dependem de consentimento prévio do "0):0prietário do solo.
'
Parágrafo único. A contribuição do
garimpeiro ajustada com o pronrtetárío do solo para fazer garimpagem,
faiscacâo ou cata, não poderá exce.
der o dízimo do valor dó impôsto único que fôr arrecadado pela Exatoria
Federal ou estabelecimento de crédí.
to da jurtsdlçâo local, referente
substância encontrada.
Art. 112. A autorização de pesquisa,
cbtáda por outrem, não interrompe o
trabalho do garimpeiro matriculado e
localizado na respectiva área, salvo
«uan So comprovados os efetivos transtornos que estiverem causando ~,QS
trabalhos de pesquisa.
Parágrafo único. Concedida a lavra, cessarão os trabalhos de gat-impagem, faíscaçâo ou cata.
à

Art. 113. Por motivo de ordem pú.
blica, ou de malbaratamento de de-terminada riqueza mineral, poderá o
Ministro das Minas e Energia, por
proposta do Diretor-Geral do D. N .
P.M., determinar o fechamento de
certas áreas às atividades de aartm..
pagem, Iaíscaçâo ou cata, ou 'excluir
nestas a extração de determinados minerais.
CAPÍTULO XVUI

Da competência do Departamento
Nacional da Produção Mineral

Art. 114. Compete ao D.N.P .M. a
'execução dêste Regulamento, bem como a fiscalização das atividades con.,
cerrientes à mineração, ao comércio
e à industrialização das matérias.
primas minerais.
~ \1.0 A execução e fiscalização re .
feridas nesté artigo não abrangem as
jazidas da Classe V, as quais se incluem na competência do Conselho
Nacional dü Petróleo (C.N.P.), na
forma da Ieg-islacão específica.
. § 2.° Visando à 'perfeita coordenação
entre todos os órgãos que executam

e (ou) fiscalizam a polftica de mine.
ração. em território nacional, caberá - à' Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) ao Conselho Nacionaj de Petróleo (CNP) e à Petróleo
Brasileiro Sociedade Anônima (PETROBRÁS), manter o Departamento
Nacional de Produção Mineral (D. ;\I.
P M.)
informado a respeito das
áreas em que desenvolvam suas atavldades, do mesmo modo, caberá ao
D. N . P . M. solicitar parecer a cada
um daqueles órgãos quanto a possí-.
veís .ínterferências em áreas de in.
terêsse para suas atividades especíti.
cas .
Art. 115. As pessoas, naturais ou
jurídicas, que exercam atividades de
pesquisa, lavra, be-neficiamento dis··
tribuíção, consumo ou industrialização de reservas minerais, são obt-igu,
das a facilitar aos agentes do D. N .
P.M. a inspeção de instalações. equi..
namentos e trabalhos, bem como fornecer-lhes informações sôbre:
I - Volume da protíuçâo e caracteristicas qualitativas dos, produtos;
II Condições técnicas e econômícas da execução dos serviços ou ([a
exploracão das atividades menciona
das no "ecaout'' dêste artigo;
UI - Mercados e crecos de ven ,
da:
IV - Quantidade e condições tecnicas e econômicas do consumo de
produtos mínerais .
Art. 116. Caberá tao D.N.P.M. di_
rimir dúvidas sôbre a classificação ';O
especificação das jazidas. admitido recurso ao Ministro das Minas e Ener..
goia.
Art. 117. Será obrigatória a audiêu-.
cía prévia do D.N.P.M. sempre que
o Gcvêrno Federal tratar de oualquer assunto referente à matéría-.
prima mineral ou ao seu produto.
Art. 118. Caberá ao D.N.P.M. f L
xar .em ato interno. e de conheci.
menta público, os prazos de tramitaÇã0 dos processos, tendo em vista o
lnterêsse e a conveniência de seu rápido andamento e final conclusão.
J

CAPÍTULO XIX

Dos livros e registros
Art. 119. Haverá no D.N.P.M. 0:0;
seguintes livros e registros:
Lívro A - "Registro das Jazidas :;
Minas Conhecidas", de inscrição das
jazidas e minas manifestadas de acor.,
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do com o art.' 10 do Decreto número
24.642, de 10 de julho de 1934, e a
Lei número 94, de 10 de setembro de

1935;
Livro B - "Registro dos Alvarás de
Pesquisa", de transcrição dos respectavos títulos de autorização;
Livro C - "Registro dos Decretos
de Lavra". de transcrição dos respectivos títulos de concessão;
Livro D - "Registro das Emprêsas
de Mineração", de transcrição dos
respectivos títulos de autorização para funcionar;
Livro E - "Registro dos GrUpamentes Mineiros", de transcrícâo dos
respectivos atos de autorização;
Livro F - "Registro dos consórcios
de Mineração", de transcrição das autor.ízacões respectivas;
Livro G - "Registro dos ReconhecL
mentes Geológ-icos", de transcrição das
permissões respectivas;
Livro H - "Registro dos Licencia_
mentes", de transcrição das respectivas licenças.
CAPÍTULO

XX

Das disposições finais e transitórias

Art. 120. Em zona declarada Reser-va Nacional de determinada substância mineral ou em áreas especírícas
objeto de pesquisa ou lavra sob regime de monopólio, o Govêrrio poderá. mediante condições especiais con.
dizentes com os interêsses da união
e da economia nacional, outorgar autorização de pesquisa ou concessão de
lavra de outra substância mineral,
quando os trabalhos relativos à autorização ou concessão forem compatdveís e independentes dos relativas à
substância da Reserva ou do mono.
pólio.
§ L° Tratando-se de Reserva
Nacional a pesquisa ou lavra de outra
substância mineral somente será au..
tortzada ou concedida nas condições
especiais estabelecidas pelo Minist1")
das Minas e Energia, ouvidos, previamente, os órgãos governamentais interessados.
§ 2.0 Tratando-se de monopólio, J.
pesquisa ou lavra de outra substãncía
mineral somente será autorizada ou
concedida com prévia audiência do
órgão executor do .monopólio, e nas
condições especiais estabelecidas pelo
Ministro das Minas- e Energia.
§ 3.0 Verificada, a qualquer tempo,
a incompatibilidade ou a dependên-
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cía dos trabalhos. a autorização de
pesquisa ou concesâo de lavra será
revogada.
§ 4.0 O direito de prioridade. de- que
trata' o Capitulo IV dêste Regulamento, não se aplica- às hipóteses previstas
neste artigo, cabendo ao Govêrrio outorgar a autorização ou a concessão
tendo em vista os ínterêsses da União
e da economia nacional.
Art. 121. A autorização de pesquisa,
requerida por terceiro em área sujei.
ta a licenciamento, somente será outorgada se ficar comprovada a não
exploração da jazida licenciada C/lI
o 'aproveitamento das substâncias minerais em desacordo com a utiliza.
ção e destinação referidas no art. 13
dêste Regulamento, ou, ainda, a fal-ta de pagamento durante seis meses
consecutivos, doimpôsto único sôbre
minerais.
Art. 122. A propositura de qualquer
ação. ou medida judicial não poderá
Impedir o prosseguimento dos trabalhos da pesquisa OU lavra.
Parágrafo único. Instaurada a instância. judicial, será processada a necessária vístorta "ad perpetuam reí
memorram", a fim de evitar-se solu.
ç â o de continuidade dos trabalhos em
realização.
Art. 123. Correrá por conta dos re.
querentes a publicação no Diário Oficial da União dos decretos de lavra
e de autorização de Consórcio de Mineração, dos alvarás, bem como das
autorizações e permissões outorgadas
pelo D.N .P;M.
Parágrafo único. A publicação de
editais em jornais particulares, premo.
vida pelos interessados, correrá por
sua conta, devendo ser enviado o respectivo exemplar ao D.N.P.M. para
anexação ao processo.
Art. 124. O comércio. no mercado.
interno ou externo, de pedras preciosas, de metais nobres e de outros roinerals a serem especificados, fica sujeito a registro espeoíal, nos têrmos
de regulamen to a ser baixado pelo GD~
vêrno Federal.
Parágrafo único. O comércio referído neste artigo ficará sob a juris.,
dlçâo dos seguintes Ministérios:
a) Minas e Energia por, intermédio
do Departamento Nacional da Produçã-o.Mineral;
b) Fazenda, por intermédio da Diretoria das .Rendas Internas;
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c)

Indústria e do Comércio,

por

Intermédio do Departamento Nacío.

nal do Comércio.
Art. 125 As atividades da produção,
comércio, distribuição, consumo e exportacâo de substâncias minerais ou
fósseis, originárias do País, inclusive
'ág-uas minerais, bem como as de ga-.
rimpagem, Jaíscaçâo e cata e as subordinadas a regime de licenciamento,
estão sujeitas à incidência do impôsto único sôbre os minerais do Pais,
estabelecida em lei específica.
Art. 126. Os atuais titulares de lL
cenclamento .teráo o prazo de 1 (hum!
ano contado da vigência dêste Regulamento, para requerer o registro de
suas licenças do D. N . P. M. (parágra
fo único do art. 11 e $ 1.0 do art. 13) .
Brasília. 2 'de julho de 1968. - José
Costa Cavalcanti.

DECRETO N° B2 935
JULliO

~

DE 2 DE

ns 1968

Inclui no Anexo I do Decreto 55.090,
de 19i:4, o Grupo executivo da lniiústria de tâíneracao (GEIMI).

o Presidente da Repuolíca, usando
da atribuição que lhe confere o art.
8:3, mc'so IT, da Coneutuiçâo, e tendo
em vista o que C:C'1f:;{." da E. M. n''
117-68, do Muustér!o das Minas e
Energia, decreta:
Art. 1°. Fica Incluído no Anexo I
do Decreto nc 55.0!j(1 de 28 de novembro de 1964, o Grupo axecuuvo da
Indústróa de Mmer açáo (GEIMI)
criado pelo Deoi'e to nv 62.352, de 5 de
março de 1963.
Art. 2°. Os membros do Grupo Executivo da Indústr.ía de Mineração perceberão, por ;:eS38.0 a· que comparecerem, no máximo de quatro mensais,
uma gr-attncaçào cun'espondente ao
valor fixado par'! a categoria C pelo
art. 3° do Decreto 1l"55.090, de 28
de novembro 8,2 1964 observado o crttér-io estabelecido no art. 79 e respectivos parágrafos do mesmo Decreto.
Art. 3°. As despesas decorrentes do
disposto neste necrcrc serão atendidas pela dotação 11 ~ _2 16 87 - Asses-soria Ministerial - Gabinete do Ministro das Minas e Energia. constante
do Orçamento da Un~ão para o exercício de 196·8.
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Art. 4°. :f:ste Decrete .entrará em
vigor na data' de sua publícaçâo, revogadas as .tíspcslcõr's em contrário.
Brasília, 2 de Julho de 1968;
147° da Independéucia e 80° da

República.

A. COSTA

'E SIL\'I,

José Costa C«mwanti

DECRETO N9. 62.826 JUI,HO DE

DE 2 DE

1968

Inclui no Anexo I do Decreto 55.090,
de 1964, o Conselho Nacicruu d~ Ml"
nas.
o Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, lnc'eo II, oa Conet.ítuíçâo, e tendo

em vista o que consta da E.M. nv
118-68, do Ministério das Minas c
~ergia, decr8ta;
Art. 1°. Fica mera-co no Anexo I
do Decreto 55.09ü, de 28 de novembro
de 1964, em substrtun-ão ao Conselho
Nacional de Minas e Metalurgia, extinto pelo art. 30 da ;",ci número 4.904,
de 17 de dezembro de 1965, o Conselho Nacional de Minas, criado pelo
art. 3°, Sncíso V, da mesma lei,
Art. 2°. A grat.ificaçâo dos membros do Conselho. Nacional 'de Minas,
a que se refere o art. 26 do Regimento aprovado pek. Decreto I no
61. 7u5, de 28 de novembro de 1967, fica
enquadrada no valor Lxado para a categoria A pelo {\rt. 3° do Decreto
número 55.'090, de 28 de novembro de
1964, observado o critério estabelecido
pelo mesma Decreto em seu art. 7°
e respectivos parágrafos.
Art. 3(). As despesas decorrentes do
disposto neste Decreto correrão à conta da dotação 1l1.2.1ü 87 - Assessofia Ministerial - Gabinete do' Minéstro das Minas tJ Energia, constante
do Orçamento da União para o exercício de 19B8.
Art. 4°. este Decrete centrará em
vigor na data de sua publicação, revo ,
gadas as disposições em contr~rio.
Brasiha, ,2 de
Julho de 1965;
147° da Independência e SOl? da
República.
A. COSTA E SILVA.
Jose Costa Ctt-;;alcanti
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<-

DE

-2

DO PODER
DE

Díspôe sóbl'e 1 inntiuncãc de grupo de
trobcüno -aara 'Promove, a reforma
unioereitaria e da cutrae providências.

o Presidente da República, usando
da atrfouíçâo que lhe confere o artigo
83, item lI, da Consuituiçâo,
considerando que a-educação é problema de ímportãncia
fundamental
para o Pais, assim como instrumento
de valorízacâo (ia pessoa humana,
como elemento essencial à ortaçán de
riquezas;
considerando que .nas diretrizes setoriais para a cducacâo, do Plano Estratégico do Desenvolvimento, estão
expressos Os pvtncípíos através dos
quais se realizará a reforma uníversi.. .
tárta ;
considerando, que,
encaminhada a
reorganização admín'strativa do Ministério da Educação e Cultura, tor..
nar-se-á possível utilizar uma estrutura ajustada às, modernas exigências
do trabalho, para a lmedlate formulacão da nova política universitária, que
o Pais reclama como imperativo' de
valorização da cultura superior e do
desenvolvimento das pesquises crentáíícas e tecnclógrca s: f;
considerando, ainda, que a, soluçao
do problema do mais alto sentido para
a ascensão social da comunidade brasileira, deve associar os esforcas e a
colaboração efetiva de educadores, ctcntistas, especialistas e estudantes,
decreta:
Art. 1°. Fica inst.itutdo, no Ministé-

rio da Educacáo e Ou.tura; Um grupo
de trabalho, corr, 11 (onze) membros
designados pelo Presidente da Repúblíca, para acelerar a reforma da Umvers-dade brasueíra, visando à sua eficiência, mcdermzaçâo, flexlbüídade
admínrstra.tíva e formação de recursos
humanos de a] [O nível pa-ra o desenvolvimento do Pais.
Parágrafo único. Ao Presidente de
uma das Casas. do Congresso Naciona1 será solicitada a designação de
um parlamentar para, a titulo de ('0Iaboraçâo, participar das atividades E.
deliberações -do Grupo de Trabalha
criado por êste Decreto.

EXECUTIVO

Art. 2°. O grupo (~~ trabalho a que
se refere o artago anterior será pres'dldo pelo Mtmstrc c.~
gducaçáo e
Cultura e deverá convocar a colebcra-'
çâo de educadores, cientistas, estudantes, especíalístas' em 'educaçáo -superior
e representantes de outros setores governamentais, para a- assistência técnica índispensáva! aos objetivos visados.
ArL 3°. Os estudos e projetos deverão estar c-mcjutdos dentro de 30
(trinta) dias após a instalação do gruPo de trabalho cujos encargos ccustituu-ác matéria de a.ta prioridade e
relevante mtei-és'se nacional.
Art. 49. Os fl,; ncíonárros públicos
requisitados para prestar serviço aos
membros do grupo de trabalho ficarão sujeitos ao regime de tempo integral.
Art. 5°. Decorrrtto o prazo de 30
(trinta) dias, os Ministros da Educaçáo e CUltura, Planejamento e Coordenação Geral, Faaenda e Justiça, que
representam 0S setores integrados da
reforma uníveraitária, promoverão, em
conjunto e a curto prazo a revísáo
dos projetos elaborados.
Art. 6°. O Conselho Federafde Educaçâo será OUVi.UI), nas matérias relacionadas .com 1>l1a8 atribuições especificas.
Art. 79. Revogadas as disposições
em contrário, o presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de julho de 1968;
147° da Independência e 8Go da
República.
A. COSTA 'F SILVfl

Luis AntoniO da Gama e Silva
Antônio Delhrn !'./eito
roreo Dutra
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 62.938 JULHO

DE

2

DE

DE 1968

Torna sem efeito o Decreto n J CO.841,
de 9 de março de 19-67, q/1C exl.ilr.l]1au cargos do Quaaro de pessr·(ll
Parte Suplementa·r do .M i;1/.l.'iterio dos Transportes e cOLOcou seus
respectivos ocupantes em {tispúnilntiâsuie, e dá outras providU'czas.

o Presidente da República) no uso
das atribuíçôes que lhe confere o 3.1'-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tigo 83, item II, da Constituiçâo e
tendo em vista o que consta do Processo n» DASP 10.132, de 1867, decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o Decreto
n'' 60.341, de 9 de março de 1967,
que extinguiu cargos do Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar ,_ do
Ministério dos Transportes, relativos
a servidores da extinta autarquia
Companhia Nacional de Naveaacâo
Costeira - A.F., e cOlOC011 0S'- res-.
pectívos ocupantes em dtsponíb.hdade.

Art. 2° Os cargos restabelecidos, cctn
os respectivos ocupantes, relacionados
nos Anexos I e Ir do mencionado ce..
ereto, voltam a integrar o Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar - do
Ministério dos Transportes, na forma
do Decreto nv 60.339, de 8 de março
de 1967, até serem redístrfbuíríos, ou
extintos, de acórdo cem o disposto
nos artigos 98 e 99, §§ 2\l 3/) 49, do
Decreto-Ieí no 2()(), de 25 de fevereiro
de 19m.

Parágt'af., único. Enquanto 113,0 tór
efetivada a redistrlbuíção de que tratoa êste artigo, o pessoal ocioso das
extintas autarquias marttienas subordinadas ao Ministério dos 'Transportes (antigo Ministério da Viação e
Obras Públicas), inclusive :> referido
no art.. 1° dêste Decreto, _será consíderado em exercício nos respectivos
cargos, fazendo jus apenas à percepçâo de:
a)
vencimentos integrais, devidamente atualizados, na forma da UH
n'' 5,368, de 1 de dezembro de 1967,
e normas legais subseqüentes que dtspuserem sôbre a matéria:
b) gratirícaçâo adicional por tempo
de serviço' (qüinqüênio), quando cabível, devidamente reajustada aos TIl··
veís de vencimentos vigentes:
c) salárío-tamíha, nos vaíôres vígentes, também quando cabívet ; ~
d) gratifícaçâe de função marrtíma,
nos valôres mantidos pelo artigo 1()
parágrafo único, da Lei ns 4.242, de
17 de julho de 1963.
Art. 3° Serão pagos pelo Mtnístàrto
dos Transportes, à conta dos recursos
destinados ao custeio do seu pessoal
ativo, os vencimentos e vantagens
ac.ena indicados, até o dia anterior
ao da entrada em exercício, no .oõvo
órgão. do servidor redlstríbuído ,
§ 10 se o -Ministério ou .Autarquía
fed-eral, para onde ocorrer a redistrr-

buíção de pessoal ocioso referido neste Decreto, nâo dispuser de .recursos
para atender aos mencionados pagamentos, os mesmos contlnuaráncsendo feitos Pi~1oMinistél'lOdos Transportes, cessando tal encargo, rmpror.,
rogàvelmente, em 31 de dezembro de
1968.
§ -2° Se a redistribuição resultar no
deslocamento do - servidor para fora
da sede de sua repartição atual, acarretando mudança de residência, as
vantagens previstas nos artigos 127,
128 e 134 da Lei nv 1.711, de 28 de
outubro de 1952, serão da exclusiva
responsabilidade do Ministério ou A'Jtarquía em que ocorrer a reutst-ibuíçâo.

Art. 4° Ficam sem efeito os decretos de aproveitamento, na forma d-o
artigo 64 da Lei nc- 1.711, de 28 de
outubro de HJ5-2 , de servidores postos

em disponibilidade pelo Decreto numero 60,341, de 9 de março de ,96'[
considerando-se os cargos, ccsn seus
ocupantes; automàtíoamente redrstnbuídos para a Parte Especial do Qua-dro de Pessoal do Ministério ou Au·
tarquia em que se verificou o apro.,
veítamento desfeito.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo vigora a partir da data de vigência dos atos de aproveitamento,
cabendo ao órgão de pessoal competente lavrar apostilas nos titulas dD8
servidores .atmgtdos pela medida.
Art. 5° O Presente Decreto entra em
vigor na data da sua publicação, retroagín dc em seus erettos . a 14 de
março de 19-67, ressalvado o disposto
no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em con trárto.
Brasília, 2 de julho de Hl68:
147';> da Independência e 80" da
República.
A. COSTA E SILVA
Mário -David Andreazza

DECRETO N° 62.939 -

DE 2 DE

JULHO DE 1968

Autoriza
a
Indústria
Mineradora
Poçliato Ltda. a lavrar calcário, no
município' de Guapiara, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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83, item lI, de Constituição e ':lOS
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neração), alterado pelo Decreto-lei n'
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica autorizada a Emprêsa
de Mineração Indústria Mineradora
Pagliato Ltda.. a lavrar calcário' em
terr-enos de' propriedade de vitauno
Paglíato, Luis Pagliato e Benedito
Paglíeto no lugar denominado Bairro
dos Elias, distrito e município de
Guapíara, Estado doe São Paulo, numa
área de quatro hectares quarenta e
sete ares (4,47 ha.), delimitada Dor
um polígono irregular que tem um
vértice na dívrsa entre esses terrenos
e os da Mineradora Pagtie tc, na margem díroíta do córrego dos Elias acento e quarenta e nove metros (149
mi , no rumo verdaderro de setenta
graus doze minutos noroeste (70 0
12' NW), do canto noroeste (NW) da
casa sede da Mineradora Pegtíato
Ltda . e Os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeíros; cento e vinte metros, »ttenta centímetros 020,80 mj , quarenta e um graus trinta e cinco mínutcs
sudoeste (419 35- 'SW); sessenta e doís
metros sessenta centímetros (62,60 mj ,
vinte e sete graus vinte e nove mínutos sudeste (27° 29' SE); trinta e um
metros cínquente c-entímetros (31,SO
m) , onze graus dezesseis minutos .udeste 019 16' SE); duzentos e nove
metros setenta centímetros C209,70 .n",
oitenta e oito graus trinta e cinco rruuutcs sudeste (88° 35' SE); sessenta e oito metros trinta centímetros
(68,30 m) , setenta e" dois graus .vínte
e, dois minutos nordeste (72'-' 22' NR) ;
setenta e um metros vinte centímetros
(71,20 m) , sete graus seis mmutos
noroeste ('io 06', NW), o sétima lado é
o segmento retilíneo que part.índc da
extremidade do sexto (6°) lado, com
rumo . verdadeiro de. sessenta e sete
graus quarenta e um mmutos noroeste
(67° 41' NW), alcança a margem direita do corr ego dos Elias; o oitavo e
último lado é o trêcho da margem dircita do córrego dos Elias, compreendido entre a, extremidade do oitavo
lado e
vértice micio do primeiro lado descrito. Este autorização é . s utorgada mediante às c-ondições constantes dos artigos 44, 47 e sua- ahneas
e 51, do Código de Mineração, além de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decr800.

°

EXECUTIVO

Parágrafo único. A execução da presente autorízaçâo fica sujeita às esupulaçõas do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolucâo n'' 3 de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energfa Nuclear.
Art. 2°. O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públic-os, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado 0 ao Município, em cumprimento do disposto na Lei ns 4.425,
de 3 de outubro de 1964.
Art. 3° Se o concessionário da- autorrzaçâo não cumprir qualquer das
obrigaçõ-es que lhe incumbem a autorização de lavra será' declarada cadu03. ou nula, na forma dos artigos 65
e G6 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estâo sujeitas às servidões d-e solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código da Mineração.
Art. 5° A autorização de lavra terá
por tí tulo este Decreto, que será transcrita no livro C de Registro das 0011cesrõos ue Lavra, da Drvisào de Pomento da ProducãoMineral do l'-IIi-·
nistérío das Minas e Energíc .
Art. 6<1 Revogam ·se as disposíçôcs
em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1968;
1470 da Independência e Süv da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 62.940
JULHO DE 1968

Assegura aos exportadores de ~Jrodulcs
agropecuários a ezeczzcdc de contratos de exportação, com -prazo« e condições que estabelece

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 83,
item Il', da Constituição e
Considerando que é livre aos exportadores de produtos manufaturados,
minerais e agropecuários firmar contratos de fornecimento core importadores estrangeiros;
Considerando.
entl'etaEt'J.que ao
contrário das demais, as exportações

ATOS DO PODER

de produtos agropecuários sof'rem ' influência restritiva em decorrência .do
abastecimento do mercado mteino ;
Considerando que a preservação do
abastécimento interno poderá ser feita
mediante a importação, sem ônus fiscais;
Considerando que a segurança do
escoamento de produtos agropecuários
permitirá aos exportadores e produtores programação de suas atividades,
contribuindo para o mcrementocda
produção, rentabilidade e qualidade
dêsses produtos;
Considerando que os contratos de
exportação, com prazos convenientes.
constituem instrumento hábil pata ú
escoamento dêsses produtos:
Considerando, ainda, que a eficácia
dêsses contratos, como estimulo, decorre fundamentalmente da. garantia
de sua execução, em razão do que a
matéria foi aprovada pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior, ôeereta:
Art. 1° E' vedado a qualquer órgão
governamental, sob qualquer fundamento. adotar medidas restrrtívas ou
impeditivas à exportação de produtos
agropecuários que prejudiquem a execução dos contratos celebrados com
importadores estrangeiros, aprovados ~
registrados nos têrmos deste Decreto.
Parágrafo único. Excetuam-se do
disposto neste artigo os casos de comprovada necessidade de defesa sanitária.
Art. 29 Os contratos a, que se refere- o artigo anterior deverão conter
-planos de exportação e poderão contemplar prazos de até 3 (trê;~) anos,
devendo ser submetidos à Carteira de
Comércio Exterior (CACE-X' do Banco
do Brasil S.A., para aprovacão e re-

EXECUTIVO

aprovação pela CACEX das razões
determinantes;
c) eventual prorrogação, por período
igualou inferior, mediante prévia
aprovação da CACEX;
d) eventual inadimplência por parte do importador estrangeiro,
§ 2º
Na hipótese de a exportação
não -vtr a se consumar em virtude de
acontecimentos, no pais importador,
da natureza dos previstos no item a
do parágrafo anterior, a mercadoria.
objeto do contrato poderá ser adquirida por órgãos governamentais próprios, desde que fique comprovada II
impossibilidade de sua colocacáo em
outros mercados.
§ 3° Para a aprovação do contrato,
a GACEX levará em conta a experíênera comercial do requerente. assim
como 8.. idoneidade e capacidade financeira das firmas intervenientes,
inclusive do importador.
Art. 3° O preço do produto a exportar será aquêle vigorante no mer..
cado externo na ocasião do embarque
podendo, entretanto, a critério da
CACEX, ser fixado para todo o prazo
contratado ou, conforme 'o caso, para
frações dêsse prazo ou do produto, CO'n
reajustes períódlcos ,
Art. 4.° As operações contratadas
serão conduzidas em moerias conversiveís, ou, havendo anuência do Banco
Central do Brasil. em moedas mconversívels ou de convênio,
Art. 5° -Ficam os exporl.adorcs suj-eitos às penalidades previstas no Capítulo XI do Decrete no 59,607, de
28-11-66, que regulamentou o Capitulo.
VI da Lei no 5,025, de m-s-es, no que
couber, sempre que descumprirem
cláusulas contratuais por causas que
lhes sejam imputáveis.
gistro .
Art. 6° O Grupo Executivo de Movimentação de Safras .IGREMOS) e o
§ 1° Dos contratos deverão constar,
Ministério dos 'I'ransporbes estabeleentre outras, cláusulas sôbre:
cerão normas que visem, p-tcrítàrraa) eventual rescisão, parcial ou tomente, ao escoamento das "a[!a.:~ € i
tal, na hipótese de calamidades. guer- dís.xmtbilídade de atracação, nos
ras, desastres e outros acontecimentos
portos de embarque, de navios que
internacionais de caráter grave e írn- -transportarâo os produtos 8.0) exterior.
-previstvej que impeçam 0'..1 díficultem
Art. 7° O Conselho N8,cional do
as exportações, ou ainda tornem inComércio Exterior (CONÇE;X) poderá.
segura.a sua cobertura por parte do
quando convenlente.tmodífícar o limite
importador;
de prazo referido no art. 2°.
b) possibilidade da transferência das
Art. 8° No exame dez contratos a
obrigações pactuadas, durante sua vique se refere êste Decreto, a CACEX
gência, para outro 'exportador ou importador, mediante .prévio.vexame 2 levará na devida conta as caracterísI
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ticas de comercialização dos produtos,
bem como as normas Iegals que sôbre
os mesmos incidam.
Art. 91? No caso de eventual escassez, no mercado interno, de produtos
cuja exportação esteja amparada por
contratos previstos no presente Decreto, poderá ser concedida para a SU:J

importação, por ato do Conselho de

Politíca Aduaneira, isenção do ímpôsto
de importação, ouvidos 03 órgãos ligados à execução da política do abast,e-

cimento e da produção.
Art. 10. nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcacâo, revogadas as disposições C1Yl c-mtrárto.

Brasília, 2 de
julho de
19GB;
1470 da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Mário David Anõreaeea

Edmundo de Macedo Soares

DE 4

DE

,JULHO DE 1968

Aprova os Bstatuios da Companhia
Siderúrgica de Mogi das Cruzes
(COSIM) e dá outras providências

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art, 83,
item Ir, da Constituição e tendo em
vista o que dispõe o Decreto-lei número 280, de 28 de teveren'o de 19G7,
decreta:
Art. 1° Ficam aprovados os Estatutos da Companhia Siderúrgica de
Mogt das Cruzes (CO SIM) , que acompanham êste Decreto.
Ar-t. 2° O Ministro da Indústria e
do Ccrnérció Tlca autorizado a aprovar o quadro discriminativo das ações
que couberem a cada LliTI dos. subscnteres. após deliberação da AssembléIa
Geral de Constituição da Sociedade.
Art. 3° 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de julho de J 968~
J4'79 da Independência e soo da
República.
~
A,.

DECRETO N° 62.942 JULHO DE 1968

GOSTE E, SILVA

Edmundo de Macedo Soares

DE

4'

DE

Retifica o Quadro de Pessoal da Estrada de Ferro Tocantins, do Mi.....
nietéríc dos Transportes.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere
art. 83, item II, da Constttuíçâo e
tendo em vista o disposto no art. 56
da Lei nv 3.780, de 12 de julho de
1960, combinado com OS Decretos números 4J8.921 e 48.9-23, ambos de 8 de
setem bro de 1960, decreta:

°

Art. 10 Fica retificado o Quadro
de Pessoal .da Estrada de Ferro Tocantins do Ministério dos Transportes, aprovado pelo Decreto nv 51.441,
de 2 de abril de 1962, a fim de pxcluir um cargo de Oficial de Adrmn s t ra ç o,
Código AF-201.16.C,
ocupado por Nagib Alexandre Francês, e inclui-lo, com o seu ocupante,
na série de classes de Técnico de Administração, Código AF-601.17. A, a
contar de 1 de julho de 1960.
Parágrafo único. A partir de 29 de
junho de 1964, fica alterada a classífícaçào do referido cargo, para a série de classes .de Técnico de Administração, Código AF-601.20. A, bem como o enquadramento de seu ocupante, nos têrmos do art. 9& da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964.
í

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 62.3-41

EXECUTIVO

â

Art. 2° As vantagens financeiras
decorrentes dos enquadramentos mencionados no art. 1° e seu-parágrafo
único, vigoram a partir de 1 de julho de 1960 e 1 de junho de 1964, respectivamente.
Art. 39 O órgão de pessoal competente apostilará o título. de nomeação
do servidor abrangido por êste . decreto.
Art. 4 9 A despesa com a execução
dêste decreto será atendida. com o.s re,
cursos próprios da Estrada de Ferro
Tocantins.
Art. 59 nste decreto entrará em vigor na data de .sua publícaçãcç.revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4
de julho I de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.

Ai.

COSTA ..E .sILVA

Mário David Andreazza

ATJS
DECRETO

},1,0

62.943
1968

DO

4

DE

PODER

.DE

:;-ULH( DE

Declara de utilidade pública o "Ginásio e Escola Normal Nossa Senhora Ausiuadorc", com sede em Siivânia, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
33, item lI, da Constituição e atendendo ao que consta do proc., M. J .
nv 8.60e, de 1967, decreta:
Artigo único. :f: declarado de utilidade pública, nos termos do art. F)
da Lei n'' 91, deza de agosto de ':935_"
combinado com o art. 1<:' do Regulamento aprovado pela Decreto cume1'0 50.517, de 2 de maio de 1961. o
"Ginásio e Escola Normal' Nossa Senhora Auxilíadora, COm sede em Silvãma, Estado de Goiás.

33

EXECUTIVO

cadas pelo Secretário-Geral do Ministério das comunicações - PreSIdente do CONTEL e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias,
a contar da data da pubncaçào dêste
decreto no Diário Oticuü da Umac,
sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito,' o ato da outorga.
Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasília, '1 de julho
1479 da Independência
República.
A. COSTA
Carlos

F.

de

"L9G3:

e 800

da

E .sILVA

de Simas

DECRETO N° 62.945
JULHO DE 1968

4

DE

DE

treclara de utilidade pública o "Co-

da

légio Normal Pio XII" com sede
em Belo norusmtc, Estado de Minas Gerais.

outorga concessrio à Rádio Educadora V·era Cruz Ltda., para estabele02r uma eetaçco de radiodijusão sonora, na Cidade de Passo Funrlo,
Estado' do Rio Grande do Sul.
'

o Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n, da Conatítuiçâo e
atendendo ao que consta do processo
M.J. 8.602 de 1967, decreta:
Artigo úníco. E' declarada de utí ,
lidade pública nos termos do artigo
19 da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regu.,
lamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de mato de 1961,
o "Colégio Normal Pio XII" com sede em Belo Horizonte, Estado de Minac Gerais.
Brasília, 4 de
julho de 1968;
147° da Independência e 80° da
Repúbllca.
A. COSTA E SILVA

Brasília, 4 de julho
147" de Independência
República.
A. COSTA E SILVA

de

DECRETO NO 62.944
JULHO DE 1968

o
da
33,
em

80°

€

Luis Antônio da Gama

1968;

e Silva
DE

4

DE

Presidente da República, usando

atrrbuícão que lhe confere o Art.
item rr, da Constttutçâo 'e Lendo
vista o disposto no Art. -av, item
XV, letra "a", da mesma Oonstaturçâo e o que consta no proc . número
1.842-63 (Edital n? 12-66) do Conselho Nacional de 'I'elecomunica iões,
decreta:

Luis Antonio da

Gama

e [,Uva.

'

Art. I? Fica outorgada concessão a
Rádio Educadora vera Cruz Ltda, ,
nos termos do art. 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, para estabelecer, na CIdade de Passo
Fundo," Estado üo Rio Grande do Sul
sem direito de exclusividade, uma es~
tacao de radrodífusâo sonora em onda média.
Parágrafo único. O contrate decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com este oaixam l'U:Jr1-

DECRETO

N° 62.946
1968

DE

5

DE

JULHO DE

Altera dispositivos do Decreto número 41.186, de 20 de março de
1957, que trata da Organização das
Fôrças Terrestres e eLos orçaos
Territoriais em Tempo de paz.

o Presidente da República, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso n; da

Aros

34

DO PODER ,EXECUTIVO

Constituicãó e de acordo com o ar-

tigo 19 da Ui nv 2.8'51, de 25 de
agosto de 1956, decreta:
Art. 1° Os artigos 5°, 6° 7°, 8() 17

e

§ 1.0

do art. 11, do Decreto núme-

ro 41.186, d-e 20 de março de 1.957,

passam a ter a segumte redação:

"Art. 55' Os Grandes Comandos
subordinados ao escalão Exército e
Comando Militar de Area compreendem, em' número variável, comandos
de Grandes Unidades, Regiões Mili-

tares, Brigadas, Grupamentos e outros comandos privativos de oficialgeneral. "
"Art. 6.0 .As Grandes Unlda.des
compreendem, elementos dos dife-

ren tes escalões das Armas e Serviços organizados e" dosados de forma

consentânea com seu emprego operacional. "

"Art. 7.0 As Grandes Unidades
constituintes dos Exércitos poderão
ser:

De Infantaria
De Cavalaria
Blindadas

Aeroterrestres
Especiais (montanha, selva, etc.)
§ 19. Além das Divisões, são consideradas Grandes Unidades as _Brigadas e Grupamentos de organização
permanente, comando privativo de
ofícíal-general e subordinacâo direta aos Exércitos ou Comandos Militares de Area.
§ 2° A criação, extinção ou transformação, bem como a denominacâo
e localização da sede das Grandes
Unidades é da competência do Presidente da República, mediante proposta do Ministro do Exército."
"Art. 8.° A criaçã'Ü,extincão ou
transformação, bem como a - denommaçào e localização das Unidades
e outros elementos de tropa das Armas pertencentes às Grandes Unidades, .Regiôes Mihtai-es e Tropas Especiais, é da competência do Presidente da República, mediante proposta do Ministro do Exército.

Parágrafo único. As Unidades e
demais elementos que constituem
objeto dêste artigo, quando dispuserem' dos recursos necessários
sua
existência autônoma, são considerados COl1POS de Tropa."

"Art..

11.

'l • • • • •

~ 10 A artilharia de
Costa e a
Anti-Aérea não orgânicas das Grandes Unidades
podem ser reunidas
sob um mesmo comando subordinado ao Exército ou Região Militar,
em cujo território tem sede."
"Art. 17. A criação, extincão ou
transformação, bem corno a denomlnação -e localização das unidades e
outros elementos de tropa dos Serviços pertencentes às Grandes Unidades, Regiões Militares e Tropas
Especiais
da competência do Presidente da República, mediante proposta do Ministro do Exército.
Parágrafo único. As Unidades e
demais elementos' que constituem
objeto dêste artigo, quando dispuserem dos recursos nec-essários à sua
existência autônoma, são considerados Corpos de Tropa."
Art. 2° O art , 7° l?assa a integrar
o Capitulo II, ficando suprimido o
Capitulo II! - Composição das Brigadas, Grupamentos e Destacamentos, tudo do Titulo I - Organização
das Fôrças Terrestres do Decreto
nv 41.18,5, de 20 de março de. 1957.
Art. 3° O Capitulo IV - Constituição da Tropa das Armas passa a
constituir o Capítulo Ij I do mesmo
Título a que se refere o artigo anteé

1'101'.

Art. 4.0 nstc Decreto entrará em
vigor na, data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1968:
da
147° da Independência e 80°
República.
A. COSTA E SILVA
Aurelio de Lyra Tavares

DECRETO N° 62.947

DE 5 DE

JULHO DE 1968

Cria o Entreposto Central de SUbSIStêncui de Anapolis e da outras nro:
máências,

O Presidente da República, usando
das atribuições que llhe confere o ,Art.
83, inciso Il da Oonsratuiçao, decreca:

à

Art. 19 Fica criado o Entreposto
Central de subsistência de Anápolís,

ATOS DO

PODER EXECUrrJO

com sede em Anápohs, Estado de
Goiás.
Art. 2° O Entreposto de Subsi,<;t..êll'cía Militar de Bernardino de Campos
passa a denominar-se Entreposto oentral de Subsistência. de Bernardino de
Campos.
Art. 3° Pica íncíuírto entre as organizações de serviços, constantes do
Art. 19 do Decreto n'' 41.186, de 20
de março de 1957, o Entreposto.
Art. 4<:' O Ministro do Exército baí.,
xará os atos complementares necesaarios à organização do Entreposto cen,
tral «e Subsistencía de Anapolts, seen
aumento do efetivo do Exercito, ( f i
oficiais e praças.
Art. 5° &ste decreto entrará em vigor na data de sua publ.oacao, rBVOgando as disposições em contrárro.
Brasília, 5 d€ julho de 1968;
147° da Independência €: 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Aurelio de Lyra Tavares

DECRETO

N°

62.948 -

JULHO DE

DE 5 DE

1968

Extingue, transforma. cria oraoníeo:
çôes MilitaJ'es e dá outras PTovi-

aenciae,

o Presidente da República, USando
das atribuições que o Art. 83, inciso
II, da consntucno, lhe confere e de
conformidade com o disposto [lo Artigo 19 la ue,; !J J 2.851, de 25 de agósto de 1950 c'ecr ete.:
Art. 1'·'. E' extinta a Companhia
Escola de Intendência.
Art. 2°·. São transformados: o 13"
Regimento de infantaria em 13° Batalhão de Infantarta: a ge Companhia
do 6° Batalhão de Caçadores em 369
Batalhão de Inrantarra e o 31? Regí.,
mente de abuses 105 (Regimento MalIet) em l° Grupo do 3° R.egimento
de Obuses 105 (Grupo MaUet).
Art. 3° ~ criado o 35° Batalhão
de Infantaria. com sede em Feira de
Santana - BA.
Art. 4°. O Ministre do Exército regulará, mediante atos complementares,
a. execução pcrmencrizada e prom-ss.,
síva das disposições dêste Decreto.

Art. 5°. O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1968;
da Independência e 80° da
República.
147°

A. COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavares

DECRETO

N°

62.949 19-68

DE

5 DE

JULHO DE

Tranetorme e cria Oratnnzaçôes Militares e dá outras providências.
o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 33, inciso lI, .da Constituição e de acôrdo com o art. 19 da
Lei n'' 2.851, de 25 de agosto de 1956
combinado com o art. 7°, § 10, do
Decreto n« 41.18$, de 20 de marco
de 19'5'1, modificado pelo de número
62.94$, de 5 de julho de 1963, decreta:
Art. 1.0 São transformados: o Grupamento das Unidades-Escola em P
Brigada de Infantaria, a Infantaria
Drvisíonárra da' P Divísâo de Infantaria em 2:~ Brigada de Infantaria e a Companhia de Comando e
Serviços do Grupamento das Unidades-Escola em Companhia de Quartel-General da P Brigada de Infantaria.
Art. 2° E' criada a Companhia de
Quartel-General da 2!!- Brigada de
Infantaria, com
sede em Níteror
- RJ.
Art. 3'·' O Ministro do Exército regulará, mediante atos complementa.,
res, a execução pormenorizada. e
progressiva das díspnsções deste Decreto, inclusive quanto à nova subcr.,
dínaçâo das Organizações Militares
que constituíam o Grupamento das
Unidades-Escola.
'
Art. 4° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília; 5 de julho de 1968;
1479 da Independência' e ,80° da
Repúbhca..
A.

COSTA E

SILVA

Aurélio fle Lyra

Tavares

36
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DECRETO N° 62.950 -

DE

5

TIO PODER
DE

JULHO -DE 1968

Revoga q Decreto nO 53.652, de 3 de
marçc iie 1964.

o Presidente da República, usando
das atribuições que jhE. confere o Artigo 83, item lI, da Constatuiçâo, decreta:

Art. 19. Fica revogado o Decreto
no 53.652, de a de março de 1964, que
Cl'!,OU o Núcleo Coíomal de Andrada.
Art.

2°.

O MiListÊl'io da Agricul-

tura tornará as meccas necessartas à
manutenção dos serviços de assístencía técnica e socxn que vêm, sendo

prestados às popuíaçoes rurais da área.
Art. 3°. O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposiçôes em contrá-.
no.
Brasília, 5 de julho de 1958;
da Independência e 80 tl da
Repúbbca.
147~l

A. COSTA E SlLVA

IVO Arzua

pe-ee-c

DECRETO N9 (-\2.951
DE 5 DE
DE JULHO DE 1968

MOdifica a' reaaçac ao art. ·1° da Decreto n'·) fi.l . 438, de 6 de outubro de
1967.
o Presidente da República, no Uso
das ahzIhuições que lhe conferem CNJ
arugus &3, Item II ç 157, da Constítucçao e nos i.órmcs oos artigos 13, 20
e 22 da Lei no 4.001, de 30 de novembro de 1964, decreta:
Art. 10. Passa a ~t'r a seguinte msdação o artigo LC' do Decreto nv
61.438, de 6 dE: OIJi,llDTO de 19-67: "f:
declarado de
ínterêsse social, para

{in.'; Ué «esapt-oprraçuo. o dom.mo ÚÜl
da Gleba Santa Auce, desmemb-rada
da Fazenda lo mesmo nome, situada
no 20 D;s~nto do Mun.crp.i. ,,~ ~c.,-,,,,u.,L

no Estado do Rio de .raneíro, coníron8(; norte, com terras da Pazenca
Pau _Oheiroso ; ao sul COm a Rodovia
Presidente Dutra Jj( trecho compreendido entre os qu-lometros 38 e 42, e
a antiga Paeenda do 801. .juvenal Pereira da Costa, noje pertencente a
Sebastàào Fernandes e outros; a leste,

tandc,

E.XECUTIVO

COm o Rio Guandu E.,a oeste, com
terras do Núcleo Colonial Santa Alice,
sendo a seguinte a dcscrtçâo da linha
divísór.ia da ar ea nesaproprlada: partíndo do marco mie.a: MeL-I, situado na margem
di'-'/;'ita da Rodovia
Presidente Dutra. ::::1 dil'eçáv R'o-Sâo
Paulo, na altura do km 41,8, próximo
à entrada do LJote n? (; do Núcleo Colonial Santa Alice nc cruzamento da
cerca de frente .10 -efertdo lote com
o proíongament.c da cêroa que marca,
ac sul dá meucícoaoa Rodovia, a divisa entre es terras da Fazenda Mou.,
ra Costa e o HD!:r·l. e'Iorestar do M~,..,
nisréno da'\sl';('ultura segue-se por
uma linha reta medindo 401,7 TI.;;f,l'OS
com o azimute dI.;: 3400 55' 12" <LGe o
marco LVlCL-2, dai )Jv' uma linha reta
meoíudo 2.543,'0 me-ros, com o azimute de 41° ;.7' 45" atinge-se o marCo MCL-3; dar, Do; uma rena reta
medindo 183,2 metros com o azimute
de 353'? 09' 55", atinge-se o marco :vICL
4; dai, por uma linha reta m8(ÜnCiO
1213,2 metros, com .) azimute de 45°
21, 11", atmg e-ae o marco MCL-t:; dai
por uma Imna reta de 288,1 metros,
com o azimute de 326 044' 25", atingese o marco MCL-6; daí por uma linha.
reta de 177 7 metros, com o azimute
"de 55° 52' '~W·,ütinge-se o marco MeL
7; dai, por uma .ínna reta medindo
113,7 metros, com c azimute de 73~
58' 18", atinge-se o marco MCL-a; C,fÜ,
seguindo-se peta ~en::2. divisória com
a Fazenda Pau oneo-oso por uma reta me-dindo :~,.G29,G metros com c azimute de 86'? 56' 10", atinge-se o marco MCL-39, umtc a margem direita
do Rio Guandu: cai acompanhando
as águas do Rio Guandu pela sua
margem direita, com uma dístãnc'a de
3061,6 metros e cem c azimute
de
1580 37' 45" encontra-se o marco '\/feL
40, situado na maraem direita do Rio
Guandu, junto cc entroncamento da
cêrca que faz limite com as terra-s de
Sebastcão Fernandes E: outros, anteriormente de proprrectade de Juvenal
Pereira da COSt:8' d(:l.J por uma linha
rete medu.do 1.998,7 metros e cem
azimute de ~·54° 34' 42", atinge-se o
marco MCL-41: dai por uma linha
reta medindo 319,1 metros, com -lZJmute de 2970 26' 56", atinge-se o mar..
Co MCL-42; dai pOI uma linha reta
medindo 5Y;'.3 metros, com o azt'nute
ae 226ü 56' ')0" atinge-se o marco ,v'ICL
42A, à margem da Rodovia Presidente
Dutra, na attnra óc km 38,5; dai,
acompanhando a margem direita da

ATOS DO

PODER

Rodovia Presidente Dutra, na direção
do Rio pai. <1, São Paulo, com (o 3Z~~
mute de 28;jl' 33' 35" e a distância ue
3.218,0 l i etros. atinge-se o marco mí.,
oial MCL-I, fechando-se o perímetro
global das terras,
Art. 2°. uste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogades as dísposíçôes em contràr;o ,
Brasília, 5 de julho
147° da Independência
República.
A. COSTA

E

e

de

1968;
80° da

SIL..A

Ivo Arzua pereira

DECHETO N° 62.952
JULHO DE

DE

37

EXECUTIVO

até o marco nO 20; de 72° 51' N.O
com 2D3,30rns. até o marco "19 19,
d-e 3° 15' N .E. com 672,SOms. até
o marco nv 143 fechando o polígono
que limita uma área liquida de 32h2..
63a. e 4..1 ca.
Art. 3° Fica a T-elefones da Bahia
S. A. (TEBASA) autorizada a promover a desaproprfaçâo da rerernía
área na forma da legislação vigente,
COm seus recursos próprios.
Art. 49 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarío.
Brasília, 5 de julho de 196B;
1479 da Independência e 809 da
República.

5 DE

A.

19B8

COSTA E SILVA

Ivo Arzua pereira

Declara de utilidade pública, para
jins de desapropriacão, uma (Írea
de terra destinada ií construção de
instalações à3 microondas da Te;
tetonee da Bahifl S. A. (TEBA:iA),
situada
no
Município de Jagua.quara, Estado da Bahia.

o

Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe é conferida
pelo art. 83, item II, da Constituição, tendo em vista o disposto nos
arts. 5°, letra "h", e 6° do Decretolei n« 3.365, de ?l de junho de 1941.
decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilídada pública, . para fins de desaproprraçao,
uma area de terra com 40.000 ma
(quarenta mil metros quadrados)
destinada, à construção de instala~
ções de serviços de microondas da
Telefones da Bahia S. A. (TEBASA).
Art. 2° A área de terra referida
no artigo antertor, é representada
pelo lote nc 29 (vinte- e nove). ao
Núcleo Colonial de .Iaguaquara, compreeridida dentro da seguinte CÜ'cunjacente: Considerando-se c o rn o
ponto inicial o marco nc 143 .situado
à margem da estrada do Rio' Preto
servindo de divisa entre êste 10..-:e
os de ns. 28 e 44, seguindo-se com
seis alinhamentos, termos um uexágano irregular, limitando o lote, cujos
Turnos e distâncias são 54° 30' S. E.
com 612,50ms. até o marco nv ;.,44;
de ,g)0 25' S. E. com 171, éüms até
o marco no 145; de 42° 10'S.0.
com 577,30ms. até os marcos TIS, 146
e 21; de 20° 00' N./O. 100m 176,20 ms.

e

carzos F. de sima«

DECRETO N9 62.953
JULHO DE 1968

DE

8

DE

Retijica o enquadramento do oeseoot
do Ministério das Minas e Energia
abrangido pelo disposto no artiço
23, parágrajo único, da Lei número
4.il69, de 11 de junho de 1962, de
que trata o Decreto av 54.958, de
9 de nOvembro de 1964.

o

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o
artigo 83, item II, da constituição e
tendo em vista o disposto na Lei
nc 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento do pessoal do Ministério das Minas e En-r-.
gia abrangido pelo disposto no ar-tígo
23, parágrafo único, da Lei o« 4.069,
de 11 de junho de 1962, aprovado pelo
Decreto nv 54.958, de 9 de novembro
de 1964, nas partes referentes à." sé_
ries de classes de Oficial de Administração, AF.201, Escriturário, AF.202,
Eletricista Instalador, A.802, e Condutor de Topografia, P. 1205, e às
classes singulares de _Escrevente-Datilógrafo, b.F. 204, AUXiliar de Artífice,
A.202, Auxiliar de Medição, P .1206, e
Auxiliar de Laboratório, P .1603, bem
como a relacão nominal dos respectivos ocupantes.

das

Art. 2° As modificações a que se
refere o artigo 1° prevalecem a partir

38

ATOS

DO PODER -.l!:XECUTIVQ

de 15 de junho de 1962 (data da vigência da Lei n? 4.069, de 1962) .

Art. 3° O órgão de pessoal compe-

tente apostllará os titulos dos servidores abrangidos por êste Decreto ou
os expedirá àqueles que não os pos-

suírem.
Art. 411 A despesa com a execução
do disposto neste Decreto corr-erá à
conta da dotação orçamentária própria do Ministério das Minas e Energia.

Art. 5° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as dísposíções em contrário.

Brasília, 8 de julho de 1968;
147(j da Independência e 80l) da
República.
A. COSTA E

SILVA

José COsta Catxücanti

Os anexos a que se refere o artigo
to foram publicados no Diário Oficial
de 11 e retificados no de 17-7-68.

Art.. 2rJ A partir de 29 de junho (te
1964, a classe de Estatístico passa a
ter a Classificação a que se refere .o
art. 9 rJ da Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964. enquadrado o respectivo
ocupante ria classe inicial, TC ", ....
1401.20.A.

Art. 3° O órgão de pessoal do Mínistérro das. Relações Exteriores apostüara o titulo do servidor abrangido
por este Decreto, observando o disposto no art. 188 da Lei no 1. 711, de
28 de outubro de 1952.
Art. 4° As vantagens financeiras
decorrentes deste decreto vigoram a
partir de 15 de junho .de 1962. salvo
quanto às do disposto no art. 2rJ que
VIgoram a partir de F' de junho de
1964.
Art. 5° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo, re-,
vogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1968;
147° da Independência e 80rJ da
República,
A.

DECRETO N° 62.954

DE

8

DE

JULHO DE 1968

Inclui cargo no Quadro de Pessoal Parte Especial - do Mi'nistério das
Relações
Exteriores, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o .'11'tígo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no "lal'ágrafo único do art. 23 da Lei númeru 4.069, de 11 de junho de 1962, decreta:
Ar-t. 19 Fica incluído no enquadramento de servidores do Mínistéric
da-s Relações Exteriores,
aprovado
pelo Decrete nv 60,818, de 6 de junho
de 1967. relativo aos amparados pelo
parágrafo único do art . 23 da Lei
nv 4.069., de 11 de junho de 1962. 1
(um)
cargo de
Estatístico. TC14ü1.17.A. ocupado por José da costa
Monte, que passa a integrar o respectivo Quadro' de Pessoal - Parte
Especial.
Parágrafo único, Do enquadramento a que se refere este artigo fica ~x
cluída a série de classes de Auxiliar
de Estatístico, P-1402.8.A, com o respectivo ocupante.

COSTA

E

SILVA

José de Magalhiies Pinto

DECRETO.

N°

62.955

JULHO DE

DE 8 DE

1968

Publica os maxcee de atuaueuçao Monet arui dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na fOrma
estabelecida no Decreto-Lei n~) 15,
de 29 de julho de 1966 e dá outras
prooiaénciae

o Presidente da República, usando
da atróbuíçâo que lhe confere o artigo
33, item ir, da Constituição e tendo
em vista' o dispcszo no artigo 1c do
Decreto-lei nc 15, de 2g de julho de
1966, decreta:
Art. 111 Para reconstituição dos salários reaôs
médios dos últimos 24
(vinte e quatroj uneses, conforme -esbahelece no arrago 1o do Decreto-lei
no 15. de 29 de julho de 1966, serão
utilizados os segu nt es coeficientes,
aplicáveis aos salários dos meses corresponden tes, para os acordos coletivos

ATOS

DO

PODER

de trabalho ou decísõ es da Justica do
Trabalho, cuja vrgõncía termin-e no
mês de julho de 19G3.

Mês

Coeficiente

Julho de 1966

.,,""""'"

Agôsto de

1965
Setembro de HHJS ....•.......
Outubro de 1966
....... ...
Novembro de 19(;6
Dezembro de 1965
.,,......
Janeiro de 1967
', . . . .
Fevereiro de 1967
Março de 1967
Abril de 1967
_
,.,....
Maio de 1967
Junbr, de 1967 ..... , .. ,.......
Julho de 19-57
, . ,.
Agosto de 1967 ..... ,
,...
setembro de 1967
. . . . . . . . ..
Outubro de 1967
Novembro de 1987
".,...
Dezembro de H!:7
Janeiro de 19Ô5
,
".
Fevereiro de 1983
.,,..... ..
Marco de 19-6S
Abrij de 1968
Ma!() de 1968
. ...... .... .
Junho de 19-63
.. , •. , .. ,'

1,56
1,52
1,48
1,46
1,44
1,42
1,36
1,34
1,31
1,27
1,23
1,23
1,20
1,19
1,17
1,16
1,15
1,14
1,11
1,10
1,03
1,05
1,03
1,00

Parágrafo úníco. O salário real médio a ser reconstituído será a ,média
aritmética dos valóres obtidos pela
aplicação dos coefic1f':ntes acima aos
salários dos meses correspondentes,
Art. 2°. üste Decr-eto entrará em
vigor da data de sua publicação, revogadas as díspos.çôes-em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1968;
da Independência e 30 rl da
República.
1479

A. COSTA B SILVA

Jarbas, G. Passannho

DECRETO NrI 62.956
JULHO DE

DE 8 DE

1968

Ratifica disposições legais sôbre a Superintendência' Lotérica do Estado
de Santa Catarina (LOTESC)

o

Presidente da, República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
nos têrmos do art.. 3r1 do Decreto-lei
nv 6.259, de 10 de fevereiro de 1944,
(la
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bem COmo o oue consta do processo
fichado no Ministério da Fazenda sob
Q nc 418.070-6'1, decreta:
Art. I" Ficam ratificadas as disposicões da.'> Leis nvs 3.812. de 3
de
março de 1806, e 4,119, de 2 de- janerro de 1963 do Estado
de Santa
Catarina, que dispõem sôore a exploração do Serviço de Loteria diretamente pelo seu Govêrno .
Art. 2r1 riste Decreto entrará em
vigor na daca os. sUa publicação, rc-,
vogadas as dispósíçôes em oontrarro.
Brasília. 8 de julho de 1968:
1479 da' Independência e 3D'? da
República .
A.

COSTA E SILVA

António Delfim Netto

DECRETO

N.o

62.957
1968

DE 3 DE

JULHO DE

outorga â Espírito Santo
Centrais
Elétricas S. A. autorização para o
estudo dos recursos hidrâ,uEco3 d2
trecho do rio Itaumae, nncnicipio
de Conceição da Barra, Estado do
Espírito santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 83, item II, da constttu.cão e
nos têrmos dos artigos 9.'-" e lO? do
Decreto-lei n.v 852, de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. l'.'.f:
outorgada à EsPU'!\,o
Santo Centrais Elétricas S.A., -cutot-ízaçâo para o estudei dos recursos
hidráulicos de trecho do rio Itaunas,
no distrito de Cristal, m...m ícíp!o de
Conceição da Barra" no Estado do
Espírito Santo.
Al't. ,~. fJo. presente autorização vigorará pelo prazo de JUIS (2) anos,
contados da publicação dêste Decreto
devendo a permissionária apresentar
ao Departamento Nacional. de .Aguas
e Energia, do Mínístértc das Minas
e Energia, dentro do mesmo prazo,
os estudos e orçamentos realizados.
Art. 3.° O prazo desta autortzaçâo
só será prorrogado se 2. permissionária apresentar,
acompanhando Q
requerimento de prorrogaçàc os estuoos, projetos e orçamentos mencíonados no artigo anterior,
ainda
que incompletos.
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Art. 4.° O presente lJecreto 8Tltrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as .Hspcsíçôes cne
contrário.
Brasília, 8 de
julho de 1968;
147(' da Independência e 30° (;U·
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti
DECRETO N.? 62.958 .-

DE

8

DE

.JULHO DE 1968

a oessecéo da
exploração
dos serviços de enersna
eíétríca,

Declara

outor.m ": t-cnetere concessão

Estado de Santa

outras prooiâéncíae.

no

Casarmo, e da

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

tigo 83, item TI da Coustituicâo e

nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Agua8, comb'nados com ti
artigo 5° OL.' Decreto-lei nv 852, de
11 de novembro de 19;~8, artígo U'
do Decreto-lei n.o 7.062,· etc 22 de
novembro <1e1944, e artigo 64 rio Dcereto n~i.' 0);:;, de 26 de fevereiro
de 19.57, oecr ete
Art. 1 .~
declarada a cessação,
para, os efeitos do at-tígo 139, Paragrafo 1.0, do Código je Águas, da
exploração dos serviços de energta
eléta-ica QC mnnícípio de Lages, 1)0
Estado de Santa Catarrna de que
era titular a Companhia Oatarinense
de Fôrça e Luz S.A., cor Manifesto
apresentado no
processo D.
Ag .
241-35, de acôrdo com o art. 149 do
Código de Aguas .
(>

Art. 2.° E' outorgada à Centrais
Elétricas de Santa Catartna S. A.,
concessão para produzir,cransmitlr e
distribuir energia elétrica nos muní-.
-cipio de Lagea; Campo' Belo [lo Sul,
Anita Garfbaldi e São José do Oer-.
rito ,no Estado de Santa Catarina.
Art. 35' A
concessionár-ia
fica
obrigada a cumprir o disposto nó
Código de Aguas, leis suosequentes e
seus regulamentos.
ArL 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta
(30)
anos.
Art. 5.9 Findo o prazo de con-.
cessão, os bens e ínstalacôes Que no
momento existirem em função dos
serviços concedidos
reverterão
a
União.

Art. 6.9 A concessionária poderá
requerer que a concessâo seja renovada mediante as condíçôes que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionáría
deverá entrar com o pcctícto a que
se refere êste Artigo até seis (6)
meses antes de findar o prazo de
vigência da concessão, sob pena do
seu silêncio ser interpretado como
desistência da renovaçâo:
Art. 7S Fica transf~?'j(la'Para a
Centa'au
EJ'I,!icas de Santa Catarina S. A., a concessão cara o «proveítamento progressivo ua
energia
hidráulica de um desnrver existente
no rio Caveiras, no dístt-lto-sede de>
munícipio de Lages, Estado de Santa
Catarina, de que era titular a Companhia Catarinense de s'ôrça e Luz
S.A., em virtude do Decreto 41.449.,
de 6 de junho de 1957.
Art. 8.0 Fica autorizada a transferência, para a Centrais Elétricas de
Santa 'Catarina S.A., cte todos 03
bens e instalações víncufacos
aos
serviços de produção, transmissão ,e
dístríbuíção de energia elétrica, de
que era titular a Compantu.a Catarinense de Fôrça e Luz S.A.
Parágrafo único. A orcsente autorfzacâo não dmporta 110 reconhecimente do valor atríburdc aos bens
e instalações como investimento
a
remunerar, o Qual será determinado
pelo
Departamento
'carrcnal
de
Aguas e Energia d-o Ministério das
Minas e Energia, de conformidade
com as leis em vigor.
Art. 9.° f:ste Decreto entrará em
vigor na data da -sua publicação. 1e":"
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1968;
1470 da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA 'E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N.o 62.959
.TULHO DE 1968

DE 3 DE

Declara de utilidade 7Jú!JZic rt
para
fins de constituição
sie serriâéo
uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha âef;ran,Hni8sáo
que se estenderá desde l;'"Jú'i:nJa,
Apare(:-ida de Goiás e Irüuimüe, -no
Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigc 83, item II, da Cot-etituíçãc e
tendo em \'~,~T{: c disposto no ;.;.. rqg'Q
151, letra c do Código te Águas, regulamentado pelo Decreto n. 35.8S1,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Ai't. 1 ~',::Jm declaradas de ütilidade pública para:.:ins ele co l1f>tituiçâo de servidão
adnurdstratdva,
asâreas de terra situadas na Iaíxa
de 30 metros de Iargura, tendo como eixo a linha de transmtssác a ser
estabelecida entre a subestação
de
Goiânia - Aparecida -te Goiás e J1
subestação de Innumas, no Estado
de Goiás, cuja construção foi autorizada pelos Decretos -;1;; <14.587 de
'26,9.58, 42.233 de 5.9.57 e 54.588, de
26.10.64, tendo o -espect-v. ro-ojctc
t.. planta :1, situação, aprovados por
ato do Diretor Geral cio Jeparta·mento Nacional de Aguas e Energia,
no processo n.c DNAE 3.0';l2--G4.
Art. ;dO J?~ca autorizada a Cen'Jl'fds
Elétricas de Goiás S. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação 'vigente onde &<11 se fizer necessário para
a 'pa'ssagem da linha de tl'ansnlissão
referida no artigo 15'.
Art. 3.° Fica reconheclua a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária mil favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
para o fim indicado, ~. qual compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar ~9
dos os atos de construção, operaçao
e manutenção da men-tonada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxüíares, bem
como suas possíveis
alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegürado,
ainda, o acesso à área da servidão
através do prédio serviente,
desde
que não haja outra via praticável..
'§ 1.0 Os proprietários das áreas
de terra atingidas pelo ônus, llmltarâo o uso e gôzo das mesmas ao
que Jôr compatível com a existência
da servidão,
abstendo, em consequêncía, da prática, dentro das mes-'
mas, de quaisquer atos que nmbara-.
cem ou causem danos incluídos entre
êles os de erguer construcôes OU Iazer plantações de elevado porte.
§ 29 A centrais Elétricas de GO!3S
S. A. fica autorizada a promover,
no caso de embarace oposto
pelos
proprietários ao exercício ela s<;ryi~
dão, as medidas judiciais necessanas.
ao seu reconhecimento.

41

EXECUTIVO

Art. 4.° aste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 8 de julho de 1963:
147° da Independência e ~W) da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Ctuxüccmzi

DECRETON.O 62.960 JULHO DE 1963

DE

3

DE

Declara de utilidade pii!)!ica,
para
fins de desapropriação, área cecíi-:
nada' à bacia de acul1w:acâo,
do
aproveitamento
proçreesino
da
energia hidráulica de lim trecho do
rio Paraná, na divisa dos Estadas
de Mato Grosso e Silo Paulo

O Presidente da Repúbüca, usando
da atribuição que lhe conter-c o 301'-tígo 83, item II da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letravb) , do Código de. Agua~ e
no Decreto-lei n.v 3.365, de :n de JU~
nho de 1941, decreta:
Art. U' Ficam declaradas de utilidade pública para fins de desaproprtaçáo, diversas áreas situadas nos
mumcipios de
Pereira Barreto e
Castilho no Estado de Sác Paulo e
Três
Lagoas, no Estada de Mato
Grosso destinadas à bacia de acumulação, 'em sua 1.;;' etapa, do a~rove~
tamento progressivo da energia hídraulíca do trecho do cio Paraná, na
divisa dos Estados de Mato Grossa
e São Paulo, comprendioo entre a
Ponte Francisco Sá, da Estracht de
Ferro Noroeste do Brasil e a confluência dos seus formadores principais, rios Paranaíba e Grande, cuja
concessão foi outorgada pelo Decreto
n.v 55.513, de 11 de janeiro de 196:1.'
à Centrais Elétricas de Uruoupunga
S. A. e transferida pelo Decreto número 60,077, de 16 de janeiro de
1967, à Centrais
Elétricas de São
Paulo S~ A.
Art. i.'? As diversas áreas de terra,
referidas no artigo anteclor, compre.
endem aquelas constantes das 'plantas PE-1 a PE-9, PE.17 a PE.31 e
PD.2 a PD.36, aprovadas pelo Departamento Nacional de Aguas e
Energia, do Ministério das Minas e
Energia conforme os projetos apresentado~ no processo O. Ag. 9.226
de 1964.
Art. 3.° Fica autorizada a Centraís
Elétricas de São Paulo S. A. a pro-
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mover a desapropriação das referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente.

Parágrafo único. Nós têrmos do
artigo 15 do Decreto-lei l i o 3.365, de
21.6.41, modificado pela Leí n.s 2.786
de 21 de maio de 1956, a desaproprtaçâo é declarada de caráter urgente.

Art. 4.9 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua
publicação,
revogadas as disposições em contrá-rio.
Brasília, 8 de julho de 1968;
147° da" Independência e 80° da

República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Caoalcasüi

33, item lI, da. Constituição e etendendo ao que consta do processo M.
J. n'' 35.074, de 1966, decreta:
Artigo único. E' declarada de utihdade pública, nos, têrmos do artigo 1°
da Lei 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo D-ecreto nv
5C.517, de "2 de maio de 1961, a "As~
sccíeçâc Feminina Brasileira de Educação e Assistência", com sede em
Cachoeíro do Itapemtrim, Sstado do
Espírito Santo.
Brasília, 9 de
julho de 1968;
147° da Independência e aüc da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Anronio da Gama e Sfwa:

DECRETO N'j 62.961

DE

9

DE

JUülC DE 1968

Autoriza o funcionamento do Instituto
Metodista de Ensino Süperíor (te
Ciências Sociais - São Paulo - SP.

DECRETO N° 62.963
JULHO DE 1968

DE

9 DE

Autoriza a cessão gratuita de imcmet
que menciona e dei outras p1"OVZ-

áéncías

o Presidente da República,usancto
da atribuição que lhe confere o item
II do artigo 33 da Constituição, de
acôrdo com o dísncsto DO ·::J.)'ti~o 23 do
Decretc-Ict nc 421, de 11 de ~malO ele
1938, e tendo em vista o que -onsta
do Processo nv 47.193-67, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

A.rL 1° Fica autorizado o tunoror.cmenta do Instituto Metodista de Ensino Superior de Cíências Sociais sedia<lo na. -Capiuu de Estado de Sâo
Paulo.
Art. 2° ~ste Decreto entrará em vigor na da ta de sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 1963;
147° da Independência e 30° da.
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra
DECRETO N° 62.9G2
JULHO DE

DE 9 DE

1968

Declara de utilidade pública a "AssOciacão Feminina Brasileira de Ed'U-

cccco e Assistência", com sede sm
coonceec do Itapernirim, Estado do
Espúito Santo.

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

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçào que lhe .onrore o artágo
83, item II, da Constituição, e de
acôrdo com os artigos 11~. 125 e '.28 do
Decreto-Ied nv 9.760, de 5 de setembro
de 1946 e Decreto-lei nv 178, de 16
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica autorizada a cessão
gratuita à Prefeitura Municipal de
Ibabuna , Bahia, do imóvel onde w
achava localizada. a Estacao tocal da
extinta Estrada de Ferro jjhéus ,
Art. 2° Destina-se o terreno exotusívamente á construcão do nôvo MifL
cio da Prefeitura Municl'pal daquela
localidade, tornando-se nula a cessão,
sem direito a qualquer Indenização,
Se se der ao terreno, no todo ou em
parte, utilização diversa, ou se houver
inadimplemento de cláusula do contrato que deverá ser lavrado em livro próprio do Serviço do Pabrfmônto
da União.
Art. 3° O presente Decreto entrará
em vigor na. data de sua pubücaçáo,
revogadas as dísposíções em oontrárto.
Brasília, 9 de julho de 1963:
147° da Independência e 30° da
República.
A. COSTA E SILVA

Mário Da1)id Anareazza
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DECRETO N° 62. 96·1

~ DE

i:l

DE

JULHO D}~ 1268

Aprova o Regulamente do
Maior do Exército (.f-l-173).

~;;taao

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçáo que lhe conferem o Artigo 83, inciso II da Constituiçàc de
24 de janeiro de 1967 e' os têrmos dos
artigos 46, 145 e 146 do Decreto número 200, de 25 de fevereiro de 196"1,
decreta:
Art. te Fica aprovado o Regulamenta do Estado-Maior do EX~rcitG
(R-173),. que com êste baixa, assinado
pelo Oeneral-de-Exertato Aur eho de
Lyra Tavares, Ministro de Estado do
Exército.
Art. 2" As modifícecôes Introduzidas por êsté Regulamento, na estrutura do Estado-Mate.. ~ do Exército,
entrarão em vigor, progressivamente,
mediante atos do Mm.stro do Exército, sem que sejam »cerretados aumentos no Quadro 1~ Dístriburçác de
Efetivos do EXército.

Art. 3° O 'presente decreto ~l .. ta-ará
em vigor na data de sua pubt.cação,
ficando revogados o Decreto ne 44.836,
de 8 de novembro de ~ 958, e demais
disposições em con tra.no.
Brasília, 9 de julnc de 1968;
1470 da Independência e 80° da.
República.

A.

COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavares

DECRETO NÇl 62.965
JULHO DE 1968

DE 9 DE

o disposto no artigo 3(>
do Decreto nf} 61. 778, de 24 de -nc-;
vembro de 1967, e dá outra« proVi-

Comqilemenui

âénciae,

o

Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constítuícâo

decreta:

.

-'

Art. 19 Para efeito do disposto no
artigo 3° do Decreto na 61.778, de 24
de novembro de 1967, o .Minístérfo da
Educação e Cultura incluirá, anualmente, na proposta orçamentária a
ser encaminhada ao Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral,
as dotações referidas no citado aa-tígo,
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propondo, também, os correspondentes reajustes no orçamento plurianual
de investimento. O total da contrapartida brasileira, incluindo as aplicações em 1967 e 1968, não será inferior ao equivalente a US$ 20.400.000.00
(vinte milhões e quatrocentos mil
dólares) .
Art. 20 A inclusão de dotações nas
propostas anuais de orçamento e a
previsão de despesas de capital no
orçamento plurianual de ínvestímen.,
to, decorrentes do Contrato de Empréstimo nv 158/SF-BR, celebrado nos
têrmos do Decreto n? 61.778, de 24 de
novembro de 1967, nâo importarão,
para as Universidades não-federais
beneficiadas pelo. Programa, em dispensa da obrigação de contribuírem
com 0<5 recursos da respectiva contrapartida local necessários i completa execução dos seus projetos.
§ 10 Nos convênio~ a serem firmados entre a união e as Umvers.dades
referidas neste artígn, cada uma destas se comprometerá a destacar, na
sua programação, os recursos necessários à contrapartida local a que
está obrigada. como condição para a
transferência de recursos do Empréstimo. na conformidade do disposto na
Seção 5.07 (1) do mencionado Contrato.
§ 2° A contribuição a que se refere
o parágrafo anterior será também
devida, ~o corrente ano, pelas Uníver.,
sidades que vierem a receber, em 1968,
recursos provenientes do citado Empréstimo.
Art. 3° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 41? Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 196?:
147" da Independência e 8'00 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra
João Paulo dos Reis

DECRETO N9 62.966
JULHO DE 1968

v euoso
DE

9

DE

Declara de utilidade pública o "Educandário São João Batista", com
sede em ttapecenca. Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 83, item lI, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 37.599, de 1967, decreta:

Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
10 da Lei no 91, de 28 de agósto de
1935, combinado com o artigo 1° do

Regulamento aprovado pelo Decreto
no 50.517, de 2 de maio de 1961, o
"Educandário São João Batista", com
sede em Jtapecertca, Estado de Minas
Gerais.
.Brasiha, 9 de julho de' 1968;
1470 da Independência e 80 0 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N° 62.967
.JULHO DE 1968

DE

10

DE

Autoriza a Companhia de Mineracão
Noiaõmenee a lavra?, minério - de
ferro no município de Nova Lima,
Estado de Mznas Gerais.

o Presidente .ta República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Consticurçâo e
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 alterado pelo
Decreto-lei n'' 318 de 14 de março, de
3967 (Código de Míne-açào: decreta:
Art, F' Pica autorlaada a Companhia de Mmeraçáo Novahmense a la,
vrar minério d~' retro. em terrenos
de propriedade da M'neraçâc Curral
Ge! Rey Ltda. no lu[",::'ld,enuminado
Fazenda Morro velho ou Aguas Claras, distrito e mumr-ípio
de
Nova
Lima, Estado de Minas Gerais. numa
área de trezen ~:}S e de7 hectares SBGsenta e quatro ares e noventa e quatro centrares (310,6494 havj , delimitada por um polígono irregular que tem
um vértice a quinhentos e treze metros (513 mj , no rumo verdadeiro quarenta e seis graus cinquenta e seis
minutos sudoeste (460 56' SW)
do
marco geodésico
cravado no ponto
mais alto do Pico de Belo Horizonte,
na Berra do Curral e os lados
a
partir dõsse vértice os seguintes comprimentos e rumos eereader-os;' novecentos e trinta e seis m-etros (936ml,
trinta e sete graus quarenta e seis
minutos sudeste (37() 46' SE);
dois
mil seiscentos e noventa e sete metros
e dez centímetros (2.697,10m), cínquenta e dois graus quatorze minutos

EXECUTIVO

sudoeste (E·2° 14' SW); vinte e nove
metros (29m),' cínquenta e três graus
quarenta e cinco minutos noroeste ..
(530 45' NW); setenta e três metros
e ctnquenta centímetros (73,5üml S8Ssenta e nove graus cmquenta minutos
noroeste (690 50' NW); sessenta e
três metros (63m), trinta e cinco graustrinta minutos noroeste (35" 30' NW) ;
setenta e um metros (71m), seis graus
noreste (60 NW); trinta e cinco metros e sessenta centímetros (35'60m),
quarenta e seis graus quinze minutos
noroeste (460 15' NW); tr-ezentos e
noventa e oito metros (398m), oitenta
e um graus quarenta e seis minutos
noroeste (810 46' NW); trinta e quatro metros e quarenta
centímetros
(34 40m), trinta e um graus cinco mtnutos sudcetse (3l'? 05' SW); quarenta e um metros e cmquenta centímetros (41,50m), quarenta
e
três
graus trinta minutos noroeste .", .,
(430 30' NW); duzentos e sessenta e
oito metros e sessenta e quatro oentimetrcs (268,64m), vinte graus trinta
f' quatro minutos noroeste' (200
34'
I\TW); duzentos e ctnquenta e nove
metros e noventa e sete c-entímetros
(259,97m). vinte e dois graus trinta edois minutos noro-este (220 32' NW);
sessenta e nove metros e cinqüenta
centímetros (69,50m), dezesseis graus.
trinta minutos noroeste (160 30' NW) ;
vinte e um' metros (21m), setenta e
seis graus dez mír.utos nordeste
(760 10' NE); cmquenta e oito metros
<58m), sessenta graus trinta minutos
nordeste (600 30' NE1; cmquenta e
oito metros (58m). quarenta e sete
graus quar-enta e cinco minutos nordeste (4';'0 45' NE); trinta e cinco metros (35m), vinte e um graus nordeste(210 NE); vinte e sete metros e ctnquente centímetros (27,50m).
cínquanta e quatro graus quinze minutos0
nordeste (54 15' NEl;
quarenta e
nove metros (49m). trinta
e sete
graus dez minutos nordeste (370 10'
NE) ;, trinta metros e quarenta e quatro centímetros (3D,44m), sessenta e
seis graus quarenta e dois minutos
nordeste (660 42' NE); quinze metros
(lEm) , oitenta e quatro graus trinta
minutos nordeste (84<:' 30' NE); sessenta e dois metros e cínquenta centímetros (62,50m), sessenta e oito
graus nordeste (689 NE); trinta e
quatro metros e sessenta centímetros
~3460m), oitenta e três graus quinze
minutos nordeste (830 15' NE); trinta
e sete metros (37m), sessenta e cinco
graus trinta minutos nordeste .....•

ATOS DO PODER
(f~5° 30' NE);
trinta e dots metros
(32m), setenta e nove graus trinta
minutos nordeste (799 30' NE); vinte
e sete metros cmquenta centímetros
(27,50m), sessenta e um graus quinze
minutos nordeste (610 15'. NE); emquenta e um metr-os ctnquenta cenumetros (51,50m), trinta e nove graus
Quatro minutos nordeste (390 04' NE1;
trinta e um metros (31m), cínquenta
e seis graus qumze minutos nordeste
(56° 15' NE); dezenove metros e treze
centímetros (19,13m), oitenta e seis
graus nove minutos nordeste ... :
(860 09' NE); dezoito metros (18m),
oitenta e seis graus quinze minutos
ncr deste (86"- 15' NE); quarenta
e
três metros (43m) ,sessenta e sete
0
gra-us dez minutos nordeste (67
10'
NE); quarenta e um metros (41m),
oitenta e quatro graus nordeste ....
(84° NEl; vinte e quatro metros
(24m), sessenta graus nordeste (600
NE); vinte metros e cmquenta centímetros (20,50m), trinta e quatro graus
quinze minutos nordeste (340 15' NE) .
quarenta e seis metros (46m), sessen~
ta e cinco graus nordeste (659 NE)·
trinta e três metros (33m) trinta ~
cmco graus nordeste (35° NEl; vinte
e três metros (2~rri), vinte e três graus
trinta minutos nordeste (23<! ,30' NE) .
quinze metros" e setenta e cinco cen~
tímetros 05,75m), sessenta e cinco
graus dezenove minutos nordeste .,.
(65° 19' NE); quarenta e dois metros
e cínquenta centímetros (42,50m),
sessenta e .cinco graus quarenta
e
'cmco minutos nordeste (659 4Ô" NE);
sessenta metros (60m) cinquenta e
quatro graus quinze minutos nordeste
(540 15' NEl; trinta e seis metros ..
(36m), quarenta e três graus trinta
minutos nordeste (430 30' NEl' trinta
E' cinco metros (35m), dez grau~ trinta
minutos nordeste (10° 30' NEl: sessenta e sete metros (67m), cmquen ta
e um graus trinta minutos nordeste
(5.1° 3D' NE); sessenta e sete metros
í67m) , treze graus trinta
minutos
no-rdeste 03 0 30' NEY; vinte e dois
met-es e cinqueuta centímetros
(22,50m), quarenta e oito graus trinta
minutos nordeste (480 30' NEl; noventa e Um metros (91m), trinta e
sete graus quinze minut-os
nordeste
(370 15' NE): quarenta e dois metros
(42m), quarenta e nove graus trinta
n-mutos nordeste (49° :30'. NE) ;quarenta e sete metros (47m) , cmquenta
e sete r'T9.US quinze minutos nordest-e
(57° 15' .:NE); vinte e quatro metros
(24m), setenta e BeIJe g1'a11S quarenta
o

o

••

o

•••

o

o

o

••••
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B cinco minutos nordeste (77° 45' NE) ,_
quarenta e seis metros e sessenta e
cinco centímetros (46 65m), vinte e
seis graus vinte e três mmutos nordeste (269 23' NE); oitenta e dois metros (8~~m), leste (E); duzentos
e
vinte e cinco metros e cmquenta centímetros (225,50m)" sessenta e um
graus quinze mmutos nordeste
((i]O 15' NE); vinte e nove metr-os ..
t29m), trinta grau-s vinte
minutos
nordeste (30° 20' NE); dezessete metros c'rrnn , norte (N); setenta metros e cmquenta centímetros
(70 SOm), trinta e três graus nordeste
(-33° NE); cmquenta e um metros e
cínquenta centímetros (51,50m), emquenta e um graus trinta minutos
nordeste (510 30' NE); cmquenta metros (50m), trinta e cinco graus nordeste (3r.,o NE); quarenta metros ..
(10m), onze graus nordeste .(11° NE);
trinta e dois metros (32m), sessenta
e quatro graus quarenta e cinco nunutos nordeste (640 45' NE); trinta e
oito metros (38m), quarenta graus
trinta minutos nordeste (40° 30' NE);
trinta e sete metros (37m), vinte e
seis graus nordeste (269 NE); vinte e
sei-s metros e setenta e três centímetros (26,73m), quarenta
e
d-ois
graus trinta e nove minutos nordeste
(420 39' NE'); sessenta e nove metros
((39m), 'sessenta e quatro graus trinta
minutos nordeste (640 30' NE); trinta
e seis metros e cmquentavcentírnetros
(3fi,50m) oitenta e 'quatro graus quarenta e cinco minutos sudeste
(34" 45' SE); cínquenta e dois metros
e cínquenta centímetros (52,50m), sew
tenta e sete graus nordeste (77° NE);
vinte e sete metr-os (27m), quarenta
P- nove graus -nordeste (49° NE); quarenta e sete metros e cmquenta centímetros (47,SOm) setenta e nove
graus quinze minutos nordeste
(790 15' NE); setenta e três metros
(13m), cmquenta e três graus qumze
minutos nordeste (530 15' NE); trinta
e nove metros e cinqüenta centímetros (39,5:lm), dez graus dez minutos
nordeste 00° 10' NE); trinta -e cinco
metros (35m), setenta e oito graus
quinze minutos nordeste (78° 15' NE);
quarenta e sete metros e setenta centímetros (47 70m) ,s-ess·enta e um
graus trinta e três mmutos sudeste
(61° 33' SE); trinta e três metros e
círiquenta centímetros (33,50m), setenta e três graus trinta minutos ncrdeste (73° 30' NE); vinte e 'quatro
metros (24m), oitenta e cinc-o graus
quarenta e 'cinco minutos sudeste ....
o

•••••

o

o

0"0

o

o

o

•••

••••
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:85 0 45' SE); trinta metros

e clnquanta- centímetros (30,SOm),
cínquenta e dois graus cínquenta mmu0
tos nordeste (32 50' NE); vinte e
cinco metros (25m) dezenove graus
quarenta e cinco minutos nordeste ..
(19° 41'/ NE); cínquenta e seis metros
<56m) , qua-renta e oito graus trinta
minutos nordeste (480 30' NE); vinte
e seis meti-os e omquenta centímetros
C26,SOm), setenta graus nordeste .•..
(70 0 NE); cmquenta e quatro metros
(' quarenta e cinco centímetros ~ ...
C54,45m), vinte -e oito graus quaren03. e dois minutos nordeste (28<1
42'
NE); quarenta e sete metros e ctnqüenta centímetros (47 SOm), sessenta
evdois graus trinta minutos nordeste
>

sub-solo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Míneraçáo.
Art. 5°· A autorização de lavra terá
por -tituk' êste Decreto,
qUE será
transcrito no livro C de Registro das
Conc-essões de Lavra, da Drvísào d·e
Fomento da Produção Mineral
do
Ministério das Minas e Energia.

Art.: 6° Revogam-se as disuosicôes
em contráa-ío.
Brasília, 10 de julho de 1968;
14'j° da Independência e SOo da
República.
A.

Go-STA E

SILVA

José Costa Cavalcanti

(62 0 30' NE); quarenta e sere metros
(47m) , quarenta graus quinze minutos

nordeste. (400 15' NE) '; cínquenta e
nove metros e ctnquenta centímetros
(59,50m), 'oito graus nordeste (8 0 NE);
trinta e dois metros (32m), nove graus
trinta minutos noroeste (9° 30' NW);
vinte e dois metros (22m), dezessete
graus quinze- minutos nordeste
.
(170 15' NE); sessenta metros"
.
(60m), sessenta e três graus trinta
rr.inutos nordeste (63° 30' NE); cento
te' oitenta e três metros e noventa e
sete centímetros 083.97m), quaren.,
te. e cinc graus cínquenta e oito minutos sudeste (45° 58' SE). Esta autorizacãc é outorgada mediante as
condíçôes c-onstantes dos artigos 44,
47 e suas alinease 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
esttpulacôes do Regulamento aprovado
pel-o Decreto nv 51,726, de 19 de feveren-o de 1963 e da Resolução no 3,
ele 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário da autorizacâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
a-c Estado e ao, Municrpío, em cumprimento do disposto na Lei nv 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art.. 3° Se o conc-essionário da au-

torfzaçâo não cumprir qualquer das
obrtgacões Que lhe incumbem a auto-ízação de "lavra será declarada caduca 0'1 nula na forma dOB artigos
65 e 66 do Código de Mmeracáo.
Art. 4°
A<;. propriedades vizinhas
estão sujeitas 2·3 servidões de. solo e

DECI?1.!:To 1\:" 62.968 JULHO DE 1968

DE

10 de

Declara caduco o Decreto nO 32 .1l7~
de 21 de ianeiro de 1953.

:Th.;.';

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituícâo, nos têrmos 10 lJecl'p.VJ-lei, nc 227, de 28 ele
fevereiro de 1967, alterado pelo de
no 318, de 14 de março de 1967 (Código de Mineração), e tendo em vista
o . que consta do processo
DNPM

2 294-.<1;f:.. «ecreta:

Artágo único. E' declarado caduco
o Decreto nv 3~}.1l7, de 21 de janan-o
de 1953, que autorizou a Sociedade
Mineradora Capixaba Ltda., a lavrar
minério de manganês no município
de Guaçuí, Estado do Espírito Santo.
Brasília, 10 de julho de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.

A.

COSTA

E

SILVA

José Costa Cavalcanti

DEC'EETO }.:o 62,969
JULHO DE 1968

DE

10

llZ

Autoriza a Indústria Mineradora Pagliato Ltda. a lavrar calcário, no
município de Giuipiara, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição e nos

ATOS

DO

PODER

têrmos do Decreto-lei na 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei
na 318, de 14 de março de 1967, decreta:
ArL 10 Fica autorizada a Indústria Mineradora Paghato Ltda. a lavrar calcário em terrenos de sua pro-priedade no lugar denominado Sitio
Água Fria, distrito e mumcipío de
Guapíara, Estado de Sâo Paulo, numa área de dez hectares, sessenta e
três ares e setenta e quatro centíares (10,6374 ha.Y, delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a vinte sete metros e cinqüenta
centímeros (27,50 m) , no rumo verdadeiro de sessenta graus dezessete
minutos
sudoeste (60 17' SW), do
canto oeste (W) da sede da Indústria
Míneredcra Paglíato r.tôa. e OS' H:·
dos a partir oêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeí1'08; duzentos e dezesseis metros e
quarenta centímetros (216,40 m) , quarenta e quatro graus vinte e cinco
minutos sudoeste (44 9 25'SW); duacn,
tos e nove metros e cinqüenta centímetros
(209,50 m) , vinte e dois
graus quarenta e sete, minutos nordeste (220 47' NEY; nove metros trinta e sete centímetros (9,37 m) , trinta e nove graus trinta e dois minutos
nordeste (3gr' 32' NE); cento e oitenta e três metros e oitenta e dois
centímetros (183,82 m) , trinta e sete
minutos nordeste (37' NE); cento e
oitenta e nove metros e quinze centímetros (189,15 mj , três graus trinta e quatro minutos noroeste (3 0 34'
NViT); trinta e nove metros, oitenta
e cinco centímetros (39,85 m) , vinte
e oito graus dezesseis minutos noroeste (280 16' NW); vinte e oito' metros e noventa e dois
centímetros
(2892m, trinta- e um graus quatorze
0
minutos noroeste (31 14' NW); oitenta e seis metros e sessenta e sete
centímetros (26,67m), oitenta e seis
graus, quarenta e dois minutos su'doeste (860 42' SW); cinqüenta e
três metros, treze centímetros (53,13
m) , oitenta e sete graus um minuto sudoeste (87() 01' SW); vinte e
nove metros, vinte e um centímetros
(29,21 m) , setenta graus oito minutos noroeste (700 08' NW); cinqüenta e seis metros e oitenta e dois centimetros (56,82 m) . onze graus oito
minutos sudoeste (110 08' SW); cinqüenta e quatro metros, oito centímetros (54,08 m) , oito graus dezes-
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seis minutos sudoeste (89 16' SW);
trinta e quatro metros e cinqüenta e
três centímetros (34,53 m) , dezoito
minutos sudoeste (18' SW); cinqüenta e cinco metros, dezoito centímetros
<5518rQ'l. três graus
doze minutos
sudoeste (3 0 12' SW); cento e dezessete metros e noventa
centímetros
017,90 m) , dezesseis graus e
três
0
minutos sudoeste (16 03' SW); o décimo sexto lado é o segmento de reta
que partindo da extremidade do décimo-quinto lado atinge o vértíca de
partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mineração, além
de outras' constantes do mesmo Código, 'não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
reverei-o de 196~. e da Resoluçâo número 2 . .Je ;;,0 de abril de 1965, da
Comiss'Sc Naesonal de Energia :!'\"":l-

clear .
Art. 20 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher 'aos
cofres públicos. na forma da Lei, os
tributos que forem devidos à União,
no Estado e no município em cumprimento do disposto na Lei na 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 3° Se o concessionário da autorizacão não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada caduca O~~ nula na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A autorizaçã-o 'de lavra terá
por
título êste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
Concassôes de Lavra, da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Ministérto das Minas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em con trário.
Brasília, 10 de julho de 1968;
1470 da Independência e 300 da
República. A. COSTA E SILVA

José coeuc coooicoon.
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DECRETO N° 62.970 JULHO DE 1968

DE

DO

10

PODER

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terrc-

no que menciona, situado no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atrtbulçân que lhe confere o
artigo 83 item lI, da Constituição e
de acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art. 1° Fica o Serviço do Patrrmônío da tjniáo "autorizado a aceitar,
mediante retiricaçâo e ratificação da
respectiva escritura, a doação que de
acõrd-, com a Lei Municipal ns 42, de
16 de novembro de 1949, \ o Município
de Registro, Estado de São Paulo féz
à Umâo Federal, do terreno (parte
do lote 19-A> com a área de 450m2

(quatrocentos

e

cinqüenta

metros

Avenida Fer-.
nando costa, naquele Município, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado nó Míms.,
tério da Fazenda sob o número .' ..
306.634 de 1956.
Art. 2° Destina-se o terreno a oue
se refere o artigo anterior às instatal ações da Agência Postal-Telegráfíca local, cujo prédio já foi construido
pela União. '
quadrados), situado na

Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárlo.
Brasília, 10 de julho de 19ô8;
14'7° ria Independência e 809 da
República.
A, COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

DECRETO Nv 62,971 JULHO DE

EXECUTIVO

Considerando que a Supertntendén.
ela do Vale do Sã-o Francisco" na forIra do ,'.,~>tigo 2~~ do Decreto-lei ,1Úmero 292, de 28 de Iever-c-, ne 19iJ'1,
teve incorporados ao seu património
todos os bens da União s-ob a guarda
e administração da extinta Comíssâc
do ,Vale do São Francisco;
considerando que à Superintendência do Vale do São Francisco foram
transferidas as atribuições ant.erior-.
mente exe rcons pela extinta Comiasão do Vale do São Francrsco ;
Considerando ainda a necessidade
de imprimir regularidade â eXeCUç8!0
de serviços públicos de energia etemca
pela Superintendência do Vale do São
Francisco ajustando tais serviços 3.$
norma-s legais e regulamentares em
vigor, decreta:
Art. 1°
E' declarada a cessação,
para Os efeitos do,' artigo 139, parágrafo lodo Código de Aguas da exploração dos serviços de energia elétrica no município de Barreiras, Estado da Bahia, de que era titular a
"Sertaneja:' . nmpresa Agro - Pastoril
S, A" por Manifesto apresen taco e
aprovado no processo S, A. 1,604-35.
Art. 2° E' outorgada
Supertn-.
tendência do Vale do São Francisco,
concessão para produzir, transmitir
e distribuir energia elétr-ee no município de Barreiras Estado da Bahia,
ficando homologada a transterenera
para a citada autarquia, dos hem e
instalações que integram os serviços
de energia elétrica de que era tuutar
a "Sertaneja" Empresa Agro-Pastoril S.A,
Art.. 3° A Concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subseqüentes e seus re..
à

gulamentos ,

DE

10

DE

1968

Declara a cessação da explorocao dos
serviços pitblicos de e?Zergia elétrica
outorga à Su-perintetuiéncia do Vale
do São Francisco concessão para
proâueir, transmitir
e distribuir
<emergia elétrica e- dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atrlbuiçào que lhe confere o
artigo 83 item II, da Constituição e
nos têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto nv 24.643, de ,10 de
julho de 19:34).

Art: 4°
Fica a Superintendência
do vale do São Francisco obrigada a
apresentar ao Departamento Nacíonal
de Aguas e Energia do Ministério das
Minas e Energia, no prazo de' 130
(cento e oitenta) dias, relação díscrirmnatlva, por distritos e mumcíptos.
das zonas de dist-ibuicâo de mergra
elétric-a dos aproveitamentos -udrelétric(}s pa-ausados e em exploracão,
I
I como das usinas térrn.ca.
. ;l~k
mas de transmissão em operacâo, com

'" lndicaçâo de suas

caractertscicas

técnicas.
Parágrafo único. O desatendimento
ao preceituado neste artigo sujeit ará
a, concessionária às penalidades pre-

ATOS
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vistas 1:'3 leg.s.ação em vigor e 5(1)5
regulamentos.
Art . 5° Em Portaria do Ministro
de Estado das Minas e Energia, após
a aprovação pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia da rela~
ÇâD a que se refere o artágo 3(), será
discrmcnada a zona de execução 00S
serviços públicos de produção transmissão e distribuição de energia eiétrica atribuída à Superintendência do
Vale do Sá) Francisco.
Art. 6° Esbe decreto entra em vigor
na data da sua pubhcaçào .
Brasília, 10 de julho de 1;;;'J3;
h7° da Independência e 309 {I::1,
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 62.972 - DE 10 DE
JULHO DE 1968
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a tioocão do terreno
situado no Município de Sacramento,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe contere o artigo
83, itemU, da Constituição e de' acôr-.
do com os artigos 1.165 e 1. 180 do
Código Civil, decreta:
Art. I? Fica o Serviço do Patrtmônío da União autorizado a aceitar
a doação que, de acõrdo com a Lei
Municipal, número 35, de 26 de julho
de 1967, o Municipio de Sacramento,
Estado de Minas Gerais, quer fazer a
União Federal de terreno com a área
de 510 mz (quinhentos e dez metros
quadrados), situado na A venída Benedito Valadares esquina com a Rua
Silva Jardim, naquele' Município, de
acôrdo com os elementos constantes
DECRETo N9

62.974 -

<9

do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o número 148.651,
de 1967.

Art. 2° Destina-se o terreno a que
se refere o at-tígo anterior à instalaçâo da Agência Postal-Telegràríca local.
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1968; 14'7~
da Independência e 80Sl da República.
A. COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 62.973 - DE 10 DE
,JULHO DE 1968
Declara de utilidade públicit a Funâc-;
çdo Universidade Regional do Nordeste, com sede em Campina Grande, no Estado da Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
33, item II, da Constituíçao e atendendo ao que consta do Processo
M.J., 24.986, de 1967, d-ecreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos termos do artigo 2tJ ,
"in fine", da Lei numero 91, de 28
de agôsto de 1935, combinado com I)
artfeo 10 "in fine" do Decreto numero 50.517, de 2 d~ maio de 1961, a
Fundação Uni verstdade Regional do
Nordeste, com sede em Campina
Grande, no Estado da Paraiba.
Brasília, 10 de julho de 1963;
da 'Independência e 80. 0 da
República.
147.0

A. COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e Silva

DE 11 DE

.JULHO

DE

1968

Retifica a tabeia anexa ac Decreto n Q 62.439, de 20 de março de 1968, que
reajusta os -oiüôree das gratificações, pela representação de Gabinete
para atender, provisoriamente, aos encargos de direção, chefia, assessoramento e secretariado do serviço Nacional de Recenseamento

O Presidente da República, usando da atríbuiçâo que lhe confere o
artigo 83, item II, da Oonstituiçâc, e tendo em vista o que consta da
Exposição de 'Motivos na 451, de 1',) de julho de 19-58, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 A tabela anexa ao Decreto na 62.439, de 20 de março de 1968,
fica retificada na parte referente aos encargos de Assistente do Diretor~
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Geral, Assessoma abaixo:

do Diretor-Geral e Assistente do Diretor-Técnico, na for-

:1

Valor mensal da grattfícaçâo

Danomínaçâo do Encargo
I

I

I -

OrS

NOr$

-cl

-------Gabinete do Dn'etcr-Geral:

Assistente do Diretor-Geral
Assessor do Diretor-Geral

.
.

384.000,00
384.000,00

384,00
384,00

384,000,00

384,00

IT'- Diretoria Técnica:

Assistente do Diretor-Técnico

Art. 2° São mantíóos os demais valóres fixados na tabela ora retífícada.
Art. 3° :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as djsposiçôes em contrárto .
Brasília, 11 de
República.

julho de 18(38; 147° da Independência e 80°

da

A. COSTA E SILVA
João Paulo

dc~

DECRETO N° 62.975
JULHO DE

Reis Velloso

~

DE 11 DE

Declara de utilidade pública a "Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal"
com sede em São Paulo, Estddo de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e

atendendo ao qU3 consta do Processo
M. J. 39.032, de 1967_ decreta:

Artigo único. E' declarada de uti.
Jidade pública, nos têrmos do ar-tigo
2°, "in fine", da Lei 91, de 28 de agõs.,
to de 193;:, combinado com o artigo
F', "in fine", do Decreto nv 50.517 de
2 de maio de 1961, a "Fundacáo Maria Cecilia Souto Vidigal", com sede
em Sáo Paulo, Estado de Sã-o Paul·.).
Brasília, 11 de julho de 1968:
147° da Independência e 80° da
República.
A.

DECRETO N° 62.976 -

1988

GOSTA E "SILVA

Luis Antônio da Goana e Silva

.JULHO DE

DE

1.1 :in:

1968

o Acôrdo Cultural com

Promulga

os

Países Baixos.
O Presidente da República,havencio c Congresso
Nacional aprovado
pelo Decreto
Legislativo n? ±6, de
1967, o Acôrdc Cultural, assinado entre o Brasil e os Países Baixos, em
Haia, a 12 de outubro de 1966;
E tu.ver.do o referido Acordo entrado en, vigor, de conformidade com
seu artigo IX, a 29 de tinia de 1%8;
Decreta que o mesmo, apenso por
cópia aotpresente Decreto, seja -o;ecutad-. (~ cumprido tão ínteira.ncute
como nêle se contém.

Brasiliu.

11 ue

julho de

ca Independência

147°

e

80tl

_'96t-l;
da.

Repúbnca
A.

E SILVA
de Magalhães Pín to

COSTA

.] OS;'

O apenso ao _' presente Decreto foi
nublícado no Diário Oficial 'de 15 de
Julho de 1968.

ATOS DO

DECfiETO N° 62.977 JULHO DE 1963

DE

11

PODER

DECRETO N° 62.979 -

DS

o

O Presidente da República, havendo o Congresso
Nacional aprovado
pela Decreto' Legislativo n.o 3,
de
1953, v Convênio Cultural, assínacro
entre o Brasil e o Uruguai, em âoo-.
tevidé.. a 23 de dezembro de 195G;
E havendo o referido Convênio entrado em vigor, de conformidade ~'l:n
S,3U 'artigo XIV, a '14 de junho
de
1968;
Decresa que o mesmo, apenso per
cópia 8,('- presente Decreto, .seja -xecutado e cumprido tão inteiramente
come -r.êle se contém.
Braslna
11 de
julho de
lnG(~~
147°
d'., Independência
e 800 ,.1 a
República.
COST:1 E SLIVA

o apenso ao presente Decreto foi
publicado no Diário Oficial de 15 .de
julho de 1968.
DI;

11

Dl':

JULHO DE 1968

Prcnuuça a Ccmoencão )ôtJr~ Assis-.
tencia Juaicuuía Gratuita, com a

o Preside.nr.e da República, havendo
c Congresso Nacional aprovado pelo
Decrete Legtsla.uvo n'' (I;), .oe 1964, o
'I'r atadc de Extradição, aasmado' ent-e
o Brasü e a Argentina, em Buenos
Aires, em 15 de. novembro de 1961.:
E havendo o rerertúo 'I'ratado mtrado em vigor, de ccnfo-midd.a com
S('U artrgo XX, a '7d2. junho de 19-83;

Decrete

qU2

o unasmo. apenso por

cópia ao presente Decreto, seja ex~:
curado e cumprtdo tão ínteu'amente
corno riêle se co.ctém.
Brasília, 11 de julho de j968;
14"7"
da Independência e 80° da
República,
SILVA

JOsé de Magalhães Pinto

o apenso ac presente Decreto foi
publicado no Diário Oficial de 15 de
julho de 1963.
DECRETO

~JL\

62.930

DE 12 DE

JULHO DE ~963

Argentina.

o

Presidente da: Repúbhea, haveno Oonm'esso Nacional aprovado pelo
Decreto Legislativo n'' 53, de 1964, J.
oonvencao sobre Assístencta .tuotcíária Gratuito. assínad.a entre o Brasil
e aAn':en~illa. em Buenos úií'es, a 15
de novembro de 1961;
1;<; havendo a retertda
Ccnvencao
entrado em vigor. de contormioane
com seu Artigo V, a 7 de Junho, de
1968:
Decreta que o mesmo, i1..PCl'SD .uor
coma a-o presente Decret-o, eeje executado e cumprido tão Iíetmeute 8:)1r.O
nele se contém,
Brasiüa
11 de julho de isss:
147" oa ,. Independência
8{)0 da
República.
do

A. COSTA E

11 DE

Promulga o Tratado de Extradiçáa
cem a Argentina

A. COSTA, E

.la.",' de Magalhães Pinto

DECRETO N° 62.978 -

DE

DE JULHO DE ~968

Promulga o Convênio Cu/turai com
UnWual.

A.
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SILVA

José de Magalhães Pinlo

o ,apenso ao presente Decreto foi
publicado no Diá?'io Oficial ó.1e 15 de
julho de 1968.
.

Dispõe sôbre ;! execuçáo. no território nacicnaí, da Resoiuc;ão 253 (958)
do Conselho (te Seçnaanca das Naçóes Unidas, sobre a aplicação de
sanções eccnonncae e pOliticas ccntra o regime ueçsu: (Ia Rodeeta do

Sul.
o Presóríen'.e da República, usando da atrrbutcao que lhe confere o
Artigo 8:3, item 11 da Constítuiçac e
de acordo com ~; arugo '25 da Carta
das Nações unidas, prcmutgada peio
Decreto no 19 ..,41, de 22 de outubro
de 19413, decreta:

Art. 1.0 No ãmb.to de .suas respecti<1.3 autorídeües brasileiras cumprérao c disposto nos paragrafos operarívos da Resoluçac 253
0263), adotada pelo Oonselho de Seguranca das Jaçôes Unidas, em Zi:}
de maio de 1!)&8~ apensa ao presente
Decreto

VCl.S atrrbu.çóes
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Art. 2°.0 "presente Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaça,o.
Brasília, 12 de julho de 1963;
147(1 da Independência e 30° da
República.
A.

COSTA E SILVI.

José de JYlugal'hães Pinto

'~XECUTlvO

co diretamente ao contribuinte do
-impôsto de que trata êste artigo, 0
impôs to único exclui a incldênde qualquer outro tributo federal,
estadual ou municipal que recaia
sôbre as cperaçôes comerciais realizadas COm o proôuto in natura,
beneficiado mecânicamente ou p01'
aglomeração, de acordo com os c1'1_
re-tos e~tabeleci,dos nos paragrarcs seguintes e no art. 2°.
§ 35'

o apenso ao presente Decreto foi
publicado no Diário' Ojielal de 16 de
julho de 1968.
6~:981
JULHO DE 1968

DECRETO N.o

DE

.12

DE

ALtera, em parte, o Regulamento do
Tm/põsto Único sôbre os Minerais do
País, aprovado pelo Decreto núme-rú
55.923, de 14 de' abril de 1965.

o Presidente da Repúblíca.vusando
da atrfbutçâo que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e

Considerando a conveniência de ser
adaptado o Regulamento do Impõsto
único sôbre os Minerais do País ao

texto da Conautuíçàc e aos termos do
Decretc-Iet no 334, de 12 de outubro

de 1967, decreta:
ArL. 1.0 O ac-tágo 1.0 e seus parágrafos 1.'! 2.° e 4.° do Regulamento
do Impôsto 'único sôbre Minerais do
País. aprovado pelo Decreto .número
55.923, de 14 de abril de 1965, passam
a ter a seguinte redaçâc, mantido o
§ 3.'?;

'rArt. 1.0 Sôbre quaisquer modalidades e atividades da extração,
circulação; distribuição ou consumo
de substâncias minerais ou fósseis
originárias do País. excetuados apenas os combustíveis líquidos e gasosos, incidirá o ímpõsto único cobrado-na forma dêste Regulamento.
§ i.o Compreendem-se também
como substâncias míneraas,
para
06 efeitos .dêste Regulamento, as
águas minerais, os produtos das
saíbreíras, areais. pedreiras e de
todos os depósitos de substâncias
minerais ainda que independam de
autorização de pesquisa ou de concessão de lavra.
§ 2.° Com cxceçâo do ímpôsto de
renda e taxas remuneratórias de
serviço prestado pelo PoderrPúbh-

.. ,

,."

,

.

li 4.'? Entende-se por aglomeração
o processamento por .brrquetagem,
nodulaçáo, pelotizaçâr, e sinteríza.,
çao."
Art. 2.° O artigo 2.° e seus paragra-.
e o artigo 4." do R-egularfolent0, a
que se refere o artigo 1.° déstc Decreto, passam a ter a seguinte redacão:
LOS

"Art. 2.° Co-nstitui fato gerador
do impôsto a seiôa :do produto do
depósito, da jazida ou da mina de
onde provém, assim entendida a
área constante de licença, de autorízaçâo de pesquisa, de concessão
de lavra ou de manifesto de mina.
ou quando se tr-atar de mineral
o-btido por faiscaçâo, garimpagem
ou trabalhos assemelhados, a primeira aquísiçàoaos respectivos produtores, ou o beneficiamento PQr
conta dêstes ,
§ 1.0 COnsideram-se saídas
da
área de licença, de autorização de
pesquisa, de c-once-ssão de lavra ou
de manifesto de mina, para os efeitos dêste Regulamento, as águas
minerais utilizadas em banhos ou
mgerfdas na fonte.
§ 2.9 Quando a substância mineral extraída ror beneficiada mecâmcamente ou por aglomeração, pelo
minerador ou titular de Iioenca, de
autorização de pesquisa, de - concessão de lavra ou de manifesto
de mina, em instalação existente
dentro da área do depósito, da jazida ou da mina, o ímpôsto incidirá sôbre o produto beneficiado mecãrncamente ou por aglomeração.
§ 3.0 Quando o produto mineral.
bruto ou beneficiado, fôr consumido ou transformacc, por processos
nào indicados nos §§ 30 e 4° do arttgo anterior, dentro da área do
depósito, da jazida ou da mina.
ter-se-á corno ocorrido o fato gerador antes de realizadas essas
operações.

ATOS DO PODER

§ 4.9 Quando a
medição das
quantidades prcduaídas só puder ser
realizada após o fato gerador, o Departamento de Reno'as Internas poderá permitir o lançamento a posterícrí ou por estíma.tíva, nas condições que especificar."

"Art. 4° g fixada em 10% (dez
por cento) :otaliqü(Aa do imposto
único sóbre as substâncias minerai~ em geral."
Art. 3.° O artigo 5.0 e seu parágrafo único do Regulamento, a quo: se
refere o artigo 1.0 dêste Decreto, passam a ter a, seguinte redação:
"Art. 5.() São isentas do ímpôsto
único as modalidades e atividades:
I _ De extração de substâncias
minerais, por titularas de autorizaçâo ó'e pesquisa, quando utilizadas
para análise e ensaios industriais;
n - Concernentes .os trabalhos
de movimentação de terras e desmonte de materiais in natura, que
se fizerem necessários à abertura
de vias de transporte, obras gerais
de terraplenagem e ..'.e edificações.
Parágrafo único - Na hipótese
do item I dêste artigo, a isenção
será declarada, em ceôe. caso, pelo
Departamento de Rendas Internas
(D.R.!.), do Ministério da Pazen-'
da, a requerimento do interessado,
de acordo com parecer' conclusivo
do Depa.rtan-entc Nacional da Produção Mineral (DNPM), do Ministério da-s Minas e Energia."
Art. 4.° O artag., 6.0 e seus. parágrafos do Regulamento, a que se refere
o art. 1.0 deste Decreto, passam a ter
a seguinte redaçã-o:
"Aí·t. 6.° O impôsto único sóbre
produtos minerais será calculado
sõbre os valôres constantes da p3.U_
ta anualmente fixada pelo D.R.L,
ouvic'os o DNPM e o Conselho Nacional de Minas.
~ 1.0 A pauta
com o valor de
cada produto mineral será publicada no Diário Oficial da Uníáo
no mês de novembro de cada ano,
para vigora-r no ano seguinte.
~ 25' Quand, a pauta deixar de
ser publicada no mês a que se' refere o parágrafo precedente, 0CHltinuará em vigor a anterior. até o
últ.mótdia do mês subsequente ao
da pubiícaçâo da nova pauta.
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~ 3.° O valor do produto mmeral, constante da pauta, será estabelecido em' função dos preçosmédios FOB de exportação e cio
merca.io interno, deduzida percentagem necessária. para cobrir as
despesas de frete, carreto. seguro,
utilização de põrto e
transporte
em geral.
§ 45' Para efeito do levantamento
dos oados que servirão de base à
elaboração da pauta. serão considerados Os preços-médios do primeiro semestre do ano anterior
ao de sua vigência.
§ 5.° O ímpôstn sôbre o carvão
mineral secá calculado sóbre os
preços oficiais de
venda fixados
pela Comissão do Plano do Carváó
Nacional. Para efeito do cálculo
do ímpôsto relativo ao carvão destmac'o e efetivamente consumido
pelas usinas geradoras de energia
elétrica será deduzido o valor correspondente às quotas da União e
dos Estados.
§ 6.° O D.R.L. acompanhará ,!}S
preços de exportação e .nos principais mercados consumidores brasileiros, relativos às
substâncias
naineraís ou fósseis de que trata
êste Regulamento, hem corno realizará estudos e pesquisas de natareza econômica, necessários à elaboração das pautas."

Art. 5.° E' acrescentado ao artigo 7.°
do Regulamento. a que se refere o art.
1.0 dêste Decreta, o parágrafo único,
com a seguinte redação:
"Art. 7.0 '" • • • • • . • • • • • . • • • • .
Parágrafo único. Nas hipóteses
previstas no § 4.9 do a.ttígo 2.", o
lancamentovdo ímpôsto será feito
nas- condições e em efeito fiscal
especificados pelo D. R. I. "
Art. 6.° E' acrescentado ao artigo
12 do Regulamento, a que se refere
o art. 1.° dêste-Decreto, um pae-ágrafo (3.°), com a seguinte redação:
"Art. 12
§ 1.0
§ 2.°

.
.

.
.

~ 3.° Uma via da. guia a que s-e
refere o caputdêste artigo será,
obrigatoriamente, c'estinada ao Departamento Nacional ela Produção
Mineral."
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IV - .20'!{, (vinte por. cento) à
conta e ordem do Murucip:o, em
cujo território houver sido extraído o rriíneral proóutor da 1'3celta. "

Art. 7.° O item I d-a art. 16 do

Regulamento, a que se refere o artágo- 1.0 dêste Decreto, pa.ssa a ter
a seguinte redacâo:
"Art. 16

I -

O minerador ou titular:
de hcança, no caso de depositos mmera.s
expedida de conformidade com o disposto no item
Ir á.'o artágo 2.'-' ,8 do artigo 8'.0 e seu
~ 1') do Código de Mineração;
b) de autortzaçâo de pesquisa de
jazida;
c) de concessão de lavra. da jazida;
d) de manifesto de mina."
a)

Art. 8.° O artigo 83 e, seus paragra-.
Jos do Regulamento, a que se refere
o artigo 1.'.' dêste Decreto passamia

ter a segumte redacão:

"Art. 83 A receita provemen te 8.','l"
arrecadação de ímpõsto único sará
escrrturada, como depósito,
pelas
repartições arrecadadoras c, deduzidos O,6'}(r (cinco décimos por cente) a titulo de despesas de arrecadação 'e fiscalização
deposibaoa,
0\àriamente. no Banco do Brasil
S. A., agência local, ou, na sua fal..
ta, na mais próxima, mediante
guia .

Parágr-afo único. As guias de depósito no Banco do Bi'asil S. A.,
em modêlo aprovado pelo Depa.rta.,
cnento de Arrecadação do Mímsterto
da Fazenda (D. Ar.). dísorfmmarâoa arrecadação de cada uma dessas cem tas, por Município prucutcr,
legalmente Instalado, e a dastínaçâo do total respectivo, sendo:
I - 10% (dez por cento) à
conta e ordem do Departamento
Nacional da Producâo Mineral Fundo Nacional dê Mineração no que se refere à receita proveníente dos minérios em geral, exceto o carvão mineral;
11 - 10% (dez por cento) à conta e ordem da' Comissão do Plano
6'0 Carvão Nacional, no que se refere à, receita proveniente do carvão mineral:
lU - 70% (setenta por cento) à
conta e ordem do Estado do Território Federal ou do Distrito Federal, em cujo território houver
sido extraído o mineral prcdutor
da receita;

Art. 9'·' O artigo 85 do Regulamente, a
que se refere o artigo 1.0 dêste Deereto, passa a ter a seguinte' redação.
revogados os §§ 1.0, 2.0. 3.°, 4.°, 5.0 e
6.° .

"Art. 85 O Banco do BraEil S.A.
procederá, ralatívamente aos r2~e
b.cnentos feitos em tôdas as sue.s
agências, da seguinte forma:
I Centralizará na Agência
Centro do R-ia de Janeiro (GB) ~).:3
contas do Departamento Nacional
de Produção Mineral -Fund-o
Nacional de Míneracão - e G.'a Comíssâo do Plano do Carvão Nacional:
II - Cenu'alieará nas agências
das sedes dos governos dos Estados, dos Territórios Federaí-, e do
Distrito Períeral as contas dessas
entidades."
III -- centralizará nas agências
das sedes dos governes dos M1Jl1i.cipios. ou nas mais próximas, as
contas dessas entidades."
Art. 10. O artigo 86, parágrafo uni-.
co Q'i) artigo 87 e os artigos 88 e 89 do
R-egulamento a que se refere o art.igo
1.0 dêste Decreto, passam a ter a seguinte redação:
"ArL '86. Para efeito da dístrrbuíçào prevista nos artigos 83 e 85,
ao Distrito Federal, ao 'I'errttorío
Federal de Fernando Noronha fi:' ao
Estado da Guanabara, enquanto
permanecerem mdívísos, cabera,
cumulativamente. a quota do ímpôsto único atríbuída aos Munícrp.cs, como se os tivessem."
"Art. 87
Parágrafo único. Os quadros (.'2-verão discr.ímína.r. separadamente,
as arrecadações por Município produtor. provenientes
das substâncias minerais em geral e do carvão
mineral.e a distríbuicâo ao DNPM
a Corníssão do Plano- d-o Carvao
Nacional, aos Estados aos Territorios Federais ao Distrrtc Federal
e aos Municípios, de acôrc'o com
os critérios
fixados nest-e Capitulo.'

ATOS DO PODER

"Art. 88. Os Estados os 'I'ern.,
tórrcs cf'ederaís, o Distrito Federal
e 0,3 Mltnicipios, aplicarão a quota do imposto único sôbre os 'minerais da seguinte forma:
I - Os Estados, 'I'arrrtórtos Federais e o Distrito Federal em in,
vestimentos ou financiamentos de
ou-as ou projetos que interessem
às atividades previstas no artigo 1°
e, em especial, àquelas. localizadas
nas áreas de mineração;
II - Os Municípios, prroi-ítàrta..
mente, em investimentos nos setores ó'a educação, saúde púolíca e
assistência social.
~ 1,° As aplicações a que se refere o item I dêste artrgc poderão-ter
a forma de:
a) . participação societária ou financiamento à pessoas jurídicas
legalmente autorizadas a funcionar
como empresas de mineração, loca,
hzadas no respectivo Estado, Território ou no Distrito Federal pa1'3
utilização dos recursos em
etc-as, instalações e equipamentos
Q::- mineração e benenciamento ;
'b) investimento
em
estradas,
energía- elétrica e outras oba-as de
infra-estrutura que interessem às
áreas de prospecçao ou pesquisa
mineral e de mineração,
§ 2.° Os Estados, Terri tortos, Dis_
trtto .Pederal e Municípios poc'erão
uühaa'r, como agente financeiro
para aplicação dos recursos orrundos de> impôsto unico csóbre os mjnera.ís ou sstabelecímen tos oficiaJs
de crédito -Iederais, estaduais ou regionais."
Art. 89 No inicir, de cada eXerc'cio os Estados, Os Territórios Fe.,
derais, o Distrito Pedaral e. os Mn-,
mcipíos f-arão publicar nos seus ór.,
gâcs oficiais de dívuígaca., O~ planos de aplicação dos recursos a que
se refere êste Regulamento."
Art , 11, Q ar-tigo so e seu § 1.0 do
Regulamento a que se refere o artigO 1.0 d2St2 Decreto, passam a ter
a seguinte redação, mantido o § 2.°
"Art. 90 Os Estados, 08 'I'erritó1'i-08 Federais, o Distrato Federal c
os Municípios ocenprovarao; .perante o DNPM. no primeiro semes ,
tre de cada exercido üscei; a a,plIcação das quotas do impôsto único
sõbre minerais recebidas no exercicro an tenor.

EXECUTIVO

fi5

§ 1." A
comprovação prevista.
neste artcgo será feita mediante a
apresentação' d03 seguintes elernen ..

tos:

a) plano de aplicação publ.cac'c
de acordo com o 'est3belecido no
artigo anterior;
b) prova de terem sido apresentadas aos respectivos órgãos Iegts ..
Iatívos as contas referentes ao
exercício anterior.
~

2."

.....,." .. ,.

Art. 12. O parágrafo único do a-tigo 91 c o artigo 95 do Regulamento,
a que se refere o artigo 1.0 déste De
ereto passam a ter a seguinte redaçã-o:
"Art.. 91,
Parágrafo único, A -retençâa prevista neste artigo será f:cita pe o
Banco do Brasil S.A., mediante
ínstruçóes do Depa.rtamentc Nacional da Produção Mineral."
"Art. 95. A matéria processual.
inclusive sôbre consultas, e aos ca-.
sos omissos neste Regulamento.
aplica-se o Regulamento do jmp ís.,

to sôbre

Prnrsutos

Industrrahea-

dos,"
Art. 13, Revogam-se o artigo 81
do Regulamento, a que S2 refere o
artígo primeiro deste Decreto 2 demais di.sposições emvcentrárro.

Art. 14. reste Decreto entrará em
vigor na vôa!a de sua publicaçâo.
Brasília
12 de julho de 1968:
147,° da' Independência e 80." da

República,
A,

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
José Costa Cavalcanti
João

paulo

dos

Reis

DECRETO N° 62.·982

Velloso

DE 12 DE

JULHO DE 19'68
Atualiza os oalóres das multas ore
vi·stas no Decreto-lei no) 538, de 7 rte
julho de 1938, é no Decreto nümero 4.0.71, de 12 de mato de 1939,
mediante aplicação de coeficientes
de correçdb monetária,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tlgo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
90 da Lei número 4..357, de 16 de
julho de 1964, decreta:
Art. 1° As multas previstas no artigo 14 do Decreto-lei nv 538, de 7
de julho de 19-38, .8 nos itens TiI a. IX
do artigo 15 do Decreto nv 4.071, de
12 de maio de 1939, com os valores
atualizados, para 'o exercício de 1967,
pelo Decreto nv 60.577, de 10 'de abril
de 1967, e na alteração constante do

IX - de NCr$ 3.880,40 (três mil 'Oitocentos e oitenta cruzeiros novos e
quarenta centavos) a NCrs 38,804,00
(trinta e oito mil oitocentos e quatro
cruzeiros novos); e
X - de Ncrs 3,380,40 (três mil oitocentos e oitenta cruzeiros novos e
quarenta centavos) a NCr$ 38.804,00
(trinta e oito mil oitocentos e quatro cruzeiros novos).
Art. 29 :8ste Decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação, 'revogadas as disposições em contrário.

no artigo 9° da Lei nv 4.357, de 16
de julho de 1964, eis seguintes valores

Brasília, 12 de julho de 1968;
147° da Independência e 809 da
República,

artigo 3° dêsse mesmo Decreto, passam a ter, de acôrdo com o disposto
atualizados

mediante

aphcacâo

de

coeficientes de correção monetária:
U) Decreto-lei nv 538, de 7 de julho
de 1938: Artigo 14 - Até _o máximo
de NCr$ 205;110,00 (duzentos e-uinco
mil cento e dez cruzeiros novos); e
b) Decreto nv 4.071, de 12 de maio
de 1939:
Art. 15
.
II _ de NCrS 3.880,40 (três mil
oitocentos e oitenta cruzeiros novos
e quarenta centavos) a NCr$ 97.010,00
(noventa e sete mil e dez cruzeiros
novos) ;
III - de NCr$ 7.760,80 (sete mil
setecentas e sessenta cruzeiros novos e oitenta centavos) a NCr$
97.010,00 (noventa e sete mil e dez
cruzeiros novos);
IV - de NCrS 1.940,20 (mil novecentos 2- quarenta cruzeiros novos e
vinte centavos) a NCrS 38.804,00
(trinta e oito mil oitocentos e .quatro
cruzeiros novos) ;
V -- de NCr$ 388,04 (trezentos e
oitenta e oito cruzeiros novos e quatro centavos) a NCrS 3.880,40 (três
mil oitocentos e oitenta cruzeiros novos e quarenta centavos);
VI - de NCr$ 19.402,00 (dezenove
mil quatrocentos e dois cruzeiros novos)- a NCrS 77.608,00 (setenta e sete
mil seiscentos e oito: cruzeiros novos) ;
VII - de NCrS 1. 940,20' (mil no,
vecentos e quarenta cruzeiros novos, e
vinte centavos) a NCrS 19.402,00 (dezenose mil quatrocentos e dois 'cruzeiros novos);
VIII de NCr$ 388,04 (trezentos
e oitenta e oito cruzeiros n-ovos e
quatro centavos)
a
NCr$ 3.880,40
(três mil oitocentos e oitenta cruaeiros novos e quarenta centavcs) ;

A. COSTA

E SILVA

Antonio Delfim Netto

José Costa Ciuxucoatti,

DECRETO

N°

62.983
1968

DE

12

DE

JULHO DE

Redistribui, com o respectivo ocutiante para o Quadro de Pessoal - Parte Especial da Caixa Bccmõmsca.
Federal do Estado do 'Rio corqo
originaria do extinto Lloyd Brasileiro _ P. N., e dá outras providências "

o Presidente da R'epúbUca, usando
da atrrbuiçâo que lhe confere o 8,1'tígo 83, item II, da Constituicâo e
tendo em vista o disposto no artigo
99, ~ 2°, do Decreto-lei ns 200, da 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistríbuido, com o
respectivo ocupante, no Quadro de
Pessoal - Parte Especial da Caixa
Econômica Federal no Estado do Rio,
o cargo de Conferente de Carga, nível 16, ocupado por Luiz Lemos Martins, do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar do Ministério dos Transportes (art. 1° do Decreto no 60.'339,
de 8 de .março de 1967) .
Art. 2° O Ministério dos 'I'rans-'
portes remeterá ao órgão de Pessoal
da Caixa Econàmica Federal do Bstado do Rio, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da publicação
dêste
Decreto, Os assentamentos individuais
do funcionário movimentado porfôrca do disposto neste ato.
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vir tu-

ATOS.DO

PODER

de de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ou
contrária. a normas legais ou administrativas aplicáveis a espécie,
Art. 4° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r-evcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1968;
147° da Independência. e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antonio Delfim' Netto
Mário David Anâreaeza

DECRETO N° 62.984
os 15 DE
J~LHO DE 1968
Retifica a. classificação àos carços
ae nivel superior do Iâuusterie ao
Exercito" aprovada pelo 1J 8 C r e t i)
nO 55.559, de 15 de janein cc 1865,
e dispõe sôbre o enquadramento üe
seus atuais ocupantes.

O Presid-ente d~ República, usando
da atribuição que lhe contere o a.rtigo 83, item II, da Conauruicão 3
de acôrdo com o § tv do artigo - 4° da
Lei nc 4,345, de 26 d-e junho de 196,t

e respectiva regulamentação decreta:
Art. 1° Fica rettfícada, na. forma
dos anexos, a classrücaçáo dos cargos
de nível superior, bem corno a relaçâo nomínal dos respectivos ocupanteso do Quo.{iro de Pessoal PmT(~
Permanente c - do Minístérto no Exercite, relativamente à classe d-e Prorcssor de Ensino Secundário.
Art. 2° A retificação prevista neste
Decreto prevalecerá a partir d·e 29 de
junho de 1964, incidindo sôbre os'
efeitos fínanceíros a partir ce 1° do
mesmo mês -e ano.
Art. 3° aste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücacao, re-.
-vogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 15 de julho de 1%8;
147° da Independência e 8Go da
República.
A. GOSTA E SnNA
Aurelio de Lyra raooree
Os anexos a que se refere o art. 1°
foram publícados no Diário Oficial
de 16-T-ti8.

E7
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DECRETO N° 62,985 - DE 15 DE
JULHO DE 1968
Declara de utilidade pública a Irmandade do Hospital "Francisco Rosas", com sede em Pinhal, Estado
de São Paulo.

o Presidente da
da atribuição que
tigo 83, item II
atendendo ao, que
MJ-1.450, de 1968,

República, usando
lhe confere o arda Constituição e
consta do Processo
decreta:

Art. único. B declarada; de utilidade pública, nos termos do artigo 2°,
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1°, "in fine"
do Decreto nv 50.517, de 2 de maio
de 1961, a Irmandade do Hospital
"Francisco Rosas", com sede em Pinhal, Estado de São Paulo.
Brasfha, 15 de julho de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva.
DECRETO N° 6-2.986
DE 15 DE
JULHO. DE 1968
Cria o Núcleo do Comando do Comando Geral do Pessoal e dá ou ..

rres providências.

o Presid-ente da República, usando
da atribuição que lhe confere o fStigo 83, item lI, da. Oonstit.nçâo e
nos têrmos dos artigos 4ô, 1.45 e 146
do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de ~967, e do artigo 76 do Deereto número ÔO.521, de 31 de março
de 19ô7, decreta:
Ar-t. 1°f: 'criado, no Mmistértc rfa
Aeronautíca, diretamente subordinado
ao Ministro, o Nucíec do
Comando
do Comando Geral do Pessoal previsto no Decreto nc 60.521. QP ~1 ae
março de 1967, competinôo-thé promover, dentro do prazo fixado 'pelo
Ministro da Aeronáutica, as medidas
indispensáveís para a ativação \10
Cem ando em pauta.
Art. ~o O Chefe do Núcleo é Oficial
General do Quadro de Otrciats Avi<:\.dores, com o pôsto de Major- Brígndeiro, designado porvdecreto.
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Art. 3° O pessoal desiguaco para
integrar o Núcleo será dtstrünudo, [)OI'
.::-2U Chefe, em grupo.'> de trttne Iho, ~.~

DECRETO N° 62.988 JULHO DE 1968

DE

15

Dl!:

acôrdo com as c-onveniências co serviço.
ATt. 4° ~3te Dccret-, emrc.rà em

Cria o Núcleo do Centro d~ Porniacão de Pilotos Militares e a-:1 ouU a::;
lJTomaenclQ,:;.

vigor nc data de sua publicação, r avogada.s as disposições em contrario.
Brasília, 15 de julho ae
].%8;
L7'·' da Ind-ependência e 8':)() da
República.

o Presidente da joapúbhca, usando
da atrrbtnçao que lhe cont en-, o <:'1':'tígo 83, Hem 11. da Oonstcturçào
n03 termos dos artigos 46, .145 e :~4G
do D-ecreto-lei no 200, de ~~,: de fev8l'eirode ~967, e do artigo r;ij do Decr-eto número 60.521, de 31 :--,e marco
de 1937, decreta:
Art. 1°f: criado, no Muustcrro rra
Aeronáut.ca, subordinado a Diretona
Geral do Ensino da Aeronà.n.íca, U
Núcleo do Centro de p'ormaçào :,:':
Pilotes Mtntares. previsto li'! Decreto
nv 60.521, de 31 de marco 12 i~:()'j
competindo-lhe promover) centro ne
prazo fixado pelo Ministro r:'aA;:ro"
náutica, as medidas íntuspcnsav-rs
para a aüvaçáo do referido Centro.
Art. 2° O Chefe do Núcleo i.' Oíic13,[
General, do Quadro de Ohl;~LS ..\ VJa ..
dores, cccn o posto de Brrgnden'o, 1e~
signado por decretó .
Art: 3° O Diretor-Geral dI) emstno
proverá, dentr-e os me-ias ,')1) sua .nreçao, os necessários em oessoa,r "
ma ter.o I. pa-ra o funcionamento co
Núcleo ora criado.

A.

GOSTA

E SILVA

Iâurcio de Souza

e MeU.)

DECRETO N° 62.987

15

DE

DE

.JULHO DE 1,968

Cria o Núcleo do Comando do Co-mando G e Tal do At' e (lá outras

nrcnnaéncias,

o Presidente da República, usanno
da atribuição que lhe confere 'o ar-.
tígo 83. item JI, da Oonstí s-nçào
nos têrmos dos artigos 45, ,45 e 14G
'~Zi ele IP.-b;de 1967, eco artigo í'";, CIo de-

do Decreto-lei nv 200, de

réu-o

ereto. número EO.ó21, de 31 c,e março
de 1937, decreta:
Art. 1° .:E. errado, no M:lu~LériC' rl:l
A eronau tíca, du'etamen te~,~ll'--'l'di\};-la.~)
ao Ministro, o Núcleo do Comando
no Comando Geral do Ar l];T\ilStIJ tu
Decreto nv 60.521, de 31 d'7'J~,arç1.' (tê'"
19ü7, competindo-lhe promovr-i , dentre do .praao fixado pelo M:!~lstrü j:,i
Aeronáutica, as medidas uuuspensaveís para a atrvaoão do Co 1lallCO em
pauta.
Ar-t. 2° O Chefe do Núcleo " Otrmat
General, do Quadro de OlicUJS Aviadorta, ccrn o posto de Major-Brrga-

dairo, des.gnado por decreto.

Art. 3° O pessoal designado P"UB.
in tegrar o Núcleo será distribuido, IN:'
s-eu Chefe, em grupcs de craualho, f!-~

acordo com as convemênctas do S2!··viço.
Ar t , 4° :f:ste Decr-eto entrará em
vigor na data de sua pubtlcaçào, 1'2voga das as disposições em ccntrarro .
Brasília, 15 de julho
li7" c'a Independência
República.
A,

cc

GOSTA E SILVA

Marçio de' SOuza e MeUo

,1858;

8<;0

da

~

1u O

pessoal desígnaüc

par-a

')

Núcleo será distribuído por :,'2U .ihefe, de aoõrdo com as couvemêncras
do servíco.
~ 2° O pessoal designao» para a
Núcleo não concorrerá a 'cargos que
porventura ocorrerem na Dn-ef.or:a «e
Ensmo.
Art. 4() f:st-~ Decreto entrai-á em
vigor na data de sua pubucvçac ]"f·
vogadas as daspcsiçóestern centrarto.
jsrasíl:a, 15 de
julho o e HH:iH;
l-nu ca Independência G 8{)O da
República.
A.

GOSTA

E

SILVA

Márcio de Souza e MeHo

DECRETO N() 62. 989

1)!:.~

15

DE

JULHO DE 1958

Assegura autonomia admims I? ative. e
financeira à Agência Nac 1 ()n a ',

o Presidente .da Repúbhca, usanoo
da atríbuiçáo que lhe come-c 0'11'----:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tigo 83, item H, da Constituiçào, de-

ereta :
Art.

1°

:e:

assegurada

autonom.a

adenímstratcva e Imanoen-a ,\

Agt'1il~i<:!,

como Oi'ga-oAIJi'.iinomo ela,
Admimstracao Direto, nos termos r.o
aitig0 17';; ~do Deoreto-Iei H'- W'Ü, :)(~
:::5 de fevereiro de 1967, 32'11 prejiuao
c·~
sua suoordmaçâo ao '-i-aonWf,,'~
CIvil da Pi-esrdêncra da' R.;;Yl'J1-Cl:l ue
ccnformíuade cem o artigo .sv do ue ..
ereto n" CO. 349, de 9 de icarçu co
19;j7.

Nacional.

DECR~TO

W' 62.89'0 -
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Art 2° O Chefe do Gabinete ~ji"H
do. Presídêncra' da Repúbuca, mecnant-e portaria, expedira o ;-(Jlgiln<"lI:. r)
da Agencia jcacíonar, OO~'1~C100i-J ~\
d aposto no artigo 1° do Jt.~ret-o nu
mero e,2. 459, de 25 de marco ar ..l8fi3,
e o Decreto nv 62.460, da mes-na data.
Art. 3° Este Decreto 'cn~,i."al'a8"'d
vigor na data de sua pubucvçao. revogadas (1-5 disposíçóes em contrarro.
Brasrl.a, 15 de julho (1E: :8·68:
147° c'a Independência e 8(\0 da
República.
A. GOSTA E SILVA

DE

15 DE JULHO DE 1962

Abre â Preeuiéncia d(f República o crédito suplementar de NCtS 160.000,00,
para ietorco de aoteeão consignada no VIgente Orcametüo

o Presrdentcida REpública,' usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item H, da Constituíçào, e da autortaaçao contida no artigo 11,
da Lei n'' 5.3'73, de 6 de dezembro de 19S7, decreta:
Art. 1° 'Fica aberto' à Presidência da República o crédito suplementar
de NCrS 160.000,00 (CEnto e sessenta mil cruze.ros novos), para reforço
oe dotação crçamentàrra consignada ao subanexo 5.01.00, a saber:
NCrS
5.01.00 - Presidência da República
111.1.01'78 - Reequípamentc da .Presidência
4.0.0.0
Despesas de Capital
4.1.0.0 -- Investimentos
4.1.3.0 - Equipamento 8' Instalações
160.000,00
.Art. 20 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:

Ncrs

111 .1.01';1"
4. O.O.O
·4.1.0.0
4.1.1. O
Art. 3°

Reforma dos Palácios Presidenciais
Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas

160.000.00

Bste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brastha, 15 de julho de 1958; 1470 da Independência e 80° da República.
A. COSTA F i3ILV/l

Antcmo Deljim Netto
Hélio BeUlão

DECRETO N° 62.991 - DE 16 DE
JULHO DE 1968
Declara üe utilidade públic:a o "Hospital de coráoae DI'. Asti oJildo de
A.zevedo", com sede em Santa MGtia, Estado do Rio- Granàe é~o Sul.

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

artigo 83, item IJ, daCo:1stituiçzo e
a tendendo a-o que consta do Processo
M. J. 18.900, .de 1967, decreta:
Artigo úmcc . .f: declarada de utaJí cade pública, nas termos do artigo
1'0 da Lei n'' 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado cem o artigo 10 de
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517, de 2 de m río de 1961, P

ôO

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

"Hospital de Caridade Dr. Astrogildo
de Azevedo", com sede am Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 16 de julho de 1968;
147'-' da Independência e SOo da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antônio lia Gama e

Sil'!J(~

exercidas depois de obtida tal autorização, através dos Órgãos competentes.
Brasília, 16 de julho de 1963;
147° da Independência e 80°' da.,
República.
A. COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares
e Silva

DECRETO N° 62.992
JULHO DE

DE

16

DE

1968

DECRETO N° 62.993
JULHO DE 1968

DE

16

DE

Concede à sociedade Wilson, SOns &
Company Limited autorização para
continuur a funcionar na República

do Brasil.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item 11; da .Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 10 11: concedida à sociedade
Wilson, Sons & Company Límited,
com sede na cidade de- Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar através de Decretos Federais, o último do:"
quais sob o n'' 60.556, de 7 de abril
de 1967, autorização para continuar a
funcionar na República do Brasil,
com as alterações estatutárias apresentadas e com o capital destinado às
atividades da filial brasileira, elevado
de NCrS 93.373,00 (noventa e três mil,
treaentos e setenta e tl'ê-:,. cruzeiros
novos) para NCrS 99.038.00 (noventa
e nove mil e trinta e oito cruzeiros
novos), 1=01' meio da correcâo monetá.,
ria dos valóres do ~A" tívo "Imobüizado,
nos termos da Lei no 4.357, de ]6 de
julho de 1964, bem corno através de
bônus do Tesouro Nacional, -consoanta
r esolucão aprovada pela Dh'etoria. em
reunião realizada a 28 de abril de
1967, mediante a!', cláusulas que a êste
acompanham. assinadas pelo Ministre
de Estado da Indústria e do Comércio, obrigando-se a. mesma sociedade
a cumprir Integralmente as leis e 1'8gulamentos Pro vigor, ou que venham
a vigorar. sôbre o objeto da presente
autorização.
Parágrafo único. Além dos obj at i-.
vos enquadr ados na linha do comércio por conta própria e representacôes. quaisquer nutras atividades, et.pscrricas. e que dependam de autorazaçâc governamental, só poderão ser

Concede reccnnecímcnto a Curso
de Psícotoçia
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
li, do art. 83, da Constituição, de
acórdn com o art. 14 da Lei ns 4.024,
de 20 de dezembro de 1961 e tendo
em vista o que consta do proc. número CFE279-68, do Ministério da Educaçã-o e Cultura; decreta:
Art. 1° :f: ccncedidr, reconhecimento ao Curso de Psicologia, daF'aculdade de Fn~sofia, Ciências e Letras
"Sedes Sapíentíae", da Pontincía
Universidade Católica de São Paulo.
Art. 2° :Ê:ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 16 de julho de 1968;
da Independência e 80° 'da
. República.
1470
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DECRETO N° 62.994 -

DE 16 DE

JULHO DE' 1968

Declara de utilidade pública a -/'Federação das Congregações Marianas
da Arquuiioceec de Curíiioc", cmn
sede em Curitiba, Estado do Parana.
O Presidente da República, usando
da atríbuicâo que lhe confere o art .
83, item II, da Constituição e atendendo ao que consta do processo M.J.
29'.3:32, de 1967, decreta:
:t\rligoúnico. É declarada de uttüdade pública, nos têrmos do art. i ()

ATOS DO PODER

da Lei n? 91, de 23 de agôsto de 1935,
ocmbmado COm o art. 1° do Regulamenta aprovado pelo Decreto númer-o
50.517, de2 de maio de 1961, a "Pederaçào das Congregações Marianas
da Arquidiocese de Curitiba", 00m sede em Curitiba, Estado do Paraná.
Brasília, 16 de julho de 1963·
1470 da Independência e 800 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antonio da' Gama e Silva

DECRETO N° 62.995 JULHO

DE

DE

16

DE

1963

Declara interditadas, para jinsde -pacitícação de tribos indígenas as
áreas que discrimina,
'

o Presidente .da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 33, item II, da Constdtuicâo
tendo em vista o disposto nos aí:ti~
gos 4°, item IV, e 136, da Constituição, .e os fatos deduzidos na Exposiçâo de Motivos, nv 115-63, do Ministro
de Estado do Interior, decreta:
Art. 19 Fica interditada, temporãrramente, para efeito das providências
de pacificaçã-o das tribos índigenas
"Cintas Largas" e "Nambikwaras-' a
área limitrofe do Estado de M~,to
Grosso e Território Federal de Ro-ndônia, compreendida pelos limites seguintes: ao Norte, por uma linha
reta, partindo da foz 0'0 rrbeírâo da
Jacutínga, afluente da margem direita do -r-ío Roosevelt, até alcançar -no
mesmo paralelo, a margem esquerda
do rio .juruena: a Leste, subindo' pela
margem esquerda do rio Juruena DO
sentido do rio Camararé até encontrá-lo e, a seguir, pelo. curso deste
até a BR~264, ao Sul, pela margem
norte da BR-264 até os limites do
'I'err-itório Federal de Rondônía; a
Oeste, dentro do, Território Federal de
Rondônia, descendo pela margem xn-,
reita do rio Roosevelt até a fOZ do ribeirão de Jacutinga, nesse mesmo
rio.

Art. 2° Fica facultado à Fundação
Nacional do índio, ,DO exercício do
poder de polícia, conferido pelo, artigo 1°, item VII, da Lei nc 5.371, de
5 de dezembro de 1967, impedir ou
restringir na área delimitada pelo
artigo 19 dêste Decreto, e durante o
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período necessário à pacificação das
tribos, o ingresso, o trânsito, ou permanência de pessoas, ou grupos, cujas
atividades sejam julga-das inccnvenientes ao êxito dos contatos com os
indígenas.
Arb. 3° Para 03 fins constantes do
artigo anterior, a Pundaçào r'{,9.cional
do índio poderá solicitar à autondada
competente a. colaboração de agentes.
40 Departamento de Polícia Pederal ,
Art. 4° Ultimados os trabalhos de
pacificação, a Fundação jqaotonar do
índio dará ciência imediata ao Ministro do Interior para efeito de ser, providenciado o ato declaratório de desinterdíçâ-, da área.
Art. 5° :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo, revo.,
gadas a.t disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1963;
147° da Independência e 309 da
República.
A. COSTA E SILVA
Ajonso A. Lima

DECRETO N° 62.996
JULHO DE

1':-;;

16

DE

1963

Transformação de Organização· Militor - 2° Batalhão de Saúde em 2~
Companhia Independente de Saúde.
o Presidente da Repúbuca, usando
da atribuição que lhe contere n Art.
33, inciso II, da Constatu.cào, é de
acordo com o disposto no Arc. 19 da
Lei n? 2.851, de 25 de agosto de 1956,
decreta:
Art. j o E' transformado') 2c Batalho de Saúde, c-om sede em ,3. PaULo,
'em 2:~1 Companhia jndep endentc de
Saúde.
Art. 2° O Ministro do Exercito .baixará os atos complementares para
efetivação' do presente Decreto.
Art. 3'·' reste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as. disposições em contrárío ,

Brasíüa, 16 de julho de 1963:
'147" da Independência e 309 da
República.
A. COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavares
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DECRETO, N" 62.997 -

DE

CO PODER

1S'

DE

JULHO DE 1968

Aprova o Plano à)! Reestru.uiracac c«
Universiaaae Federal do Rur uramde do Sul.

o Presidente da República, na USc)
das atr-íbuícões que lhe:::ünfere' r artigo 83, item II, da Const.ituiçâc, e
face
o que
dispõem
os artigo",
fi" do Decreto-lei nv 53, de, 18 de
novembro de 19'36, e 13, -Io Decretolei nv 252, de 28 de fevereiro de 18f,7
e. bem assim, do que consta do Fl-Q-

cesso n'' C.F.E. 278-68, oc Mtníst erio da Educação e Cultura neornta:
Art. 10 Fica aprovado o Plano ue
Reestruturação c.a Unrverstoane Pecera! do Rio (jra.nrle do dni

ClU2 ;L

e-te acompanha e vai assmaco »cío
Ministro de Estado da Educação e
Cultura.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor
na data da sue publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasiha, 16 de julho de 1%8:
147° da Independência e eGo da
República ..
A. COSTA E :::ILVA

Tarso Dutra

PLANO DE REESTRUTURACA(! DA
UNIVERSIDADE FEDERAL De
RIO GRANDE DO SUL
TÍTULO I

Da Uniuersuiaae e seus tms
Art. 1°· A Universidade PI,úeral do
Rio Grande do sul, com sede na nodede de Pôrto Alegre. Capital d~ Estado d-o Rio Grande do Sul ,~ uma .'l.11tarcuía educacional, dotada de oersonalidade jurfmca.
com autoncnua
administrativa, financeira ~ didática,
nos têrmos da. legislação i0(1€,aL
Art. 2° A Universidade tem como
obíetivo a formação integral do homern .
Parágrafo único. A Unrversítraue
estenderá à ccmunídade, sob a forma
de cursos.e serviços, as atívictectes d2
ensino e pasquísa que lhe sao própnas.

Art. 3 A Unlversiuacte e esu'uturada d-e modo a preservar sua na t-n'eza
orgânica, social e- comumtarra:
a) como ínstáttnçào Ol'g'8.111Ca, aS,~_-e
guranrío '.a. mais perfeita tntegracác e
D
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ínteroomun.caçào entre os :~2US elementos constitutivos;
b) como ínstítuíçao social pondose a serviço dO nesenvolvnuemo e das
aspu-açoes da sociedade orasue. ~"'.;
c) como ínstátuícao comunnarra.
ccntrrbumdo para o extaneter-iment.c
de condicões de eonvívência. segunoo
a liberdade, a justiça e .o respeite a05
vaíôres humanos.
TÍTULO TI

Da estrutura da

Univenú~ad(:;

Art . 4° A estrutura da Omversraade
compreende:
a,)' as Unidades tjntversíté.nas:
b) os órgãos Suplementares .
Art. 5° As Unidades Untversrtártas
são órgãos destm.ados ao exercrcio simultâneo de atividades de ensino e
pesquisa, distinguindo-se:
a) os Institutos Centruis
2-:" r-acutuaces e Escolas, COm,.2US orgaoa
Auxíhares ;
b) ,os Institut-os .gspeciaüzaoos.
parágrafo único, Será ;:lt't'ülHida a
Iormaçào de conjuntos de Umdades
Dmvers.t ártas. 'cem objetivos afim"
mediante resolucào do Conselho universitarío .
Art. 6° Os órgãos Suolernentares
desempenham atividades auxniarcs de
natureza técnica, cultural, recrenttva
e de assisténcía ao estudante sem
responsabuídede direta na adnürustração do ensino e da pesquisa.
CAPÍTULO I

Dos Departamentos

Art. 7° O Departamento será a m,-"--·
nor fracâo da estrutura uruversitá.áa
para todos os efeitos d-e orgámzaçao
aómínístra tív ..1., didáticc-clentiüca e
de distrrbuicáo de pessoal.
~ 1" O Reg.mente Geral :ia. tjmver-.
síuade rrxará o número -e .<'l esoecte
dos Departamentos qua mteararac cada uma das unidades uruve-sttarías .
~ 2° Não ;';2 permitirá. mlCníven:'ioade, a dupücaçao de Deoartamentos
com finalidades stcnelhantés nem á
dupucacao de atividades utenncas ecn
Departamentos distintos, cessarvadas
as unidades rocalizadas em niumctpros
distantes d.3, sede da Untversidace.
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Art. 8° Cada Departamento compreenderá:
a) um quadro
professores pesquis adores, técnicos e auxüíares ;
b) as. instalações e demats recursc.s

CAPÍTULO 111

de

mater.ais necessartcg à 'ma tarera ;
c) os serviços próprios de ednums-

tração e chefia.

Art. 9° Cada Departamento (~ res..
ponsavel pelo planejamento. cístrttnnçâo e execução das tarefas que 111e.::30
peculiares, em todos os nrvets E para
todos Os fins da educaçac superior,
em subortíínaçào aos órgãos superro1',25 de ccorôenaçáo do
em mo e dn
pesquisa. na forma do Estatuto.
CAPÍTULO II

Dos Institutos Centrais
Art. 10. Os Institutos Cenuas s.ào
uni"'ades constitui das p·eL, r<'VE:fto de
Departamentos que operam nas áreas
do conhecimento Iundacnentai.
Art. 11. Serão os segututcs, sem
prejuízo de outros que venham :1 s-r
criad-o-s, os Institutos Centrais da
Universidade:
1) Institut-o de Matemática:
2) Instituto de F1sica;
3) Instituto de Quimica·
4) Instituto de Geociências:
5) Instituto de Biociências:
'6) Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas;
1) Instituto de Letras;
{$) Instituto de Artes.
Art. 12. Cada Instituto Ocr-trai
compreenderá:
a)
Os Departamentos ;:jU2 f) intcgram;
b) as instalacôes e serviços comuns
WlS Departamentos nele integrados:
c) os servícos próprios (\e acmínistraçao e chefia.
Art. 13. Os Institutos Ceutrats terâo por finalidade especifica:
a) ministrar ensino geral f' básico ;
O) mímstrar ensino espec-at. sunseqüente, nos campos do ccunecimento
por eles abrangidos;
c) ministrar ensino de pós-graduacào 8,ss·ociado.à pesquisa. nas matenas que lhes correspondem.
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Das Facuuuuiee e EscO!a3
Art. 14. Sáo as seguinte'>, seen pré-

juízo de outras que vennam a. ser
erradas ou incorporadas, as _1"0 cuidartes e Escola.'> da Universidade:
1)

Escora de Engennarra,

2) Faculdade de Arquitetura:
3) Pactnctacte de Agrononua
4)

Faculdade de vetermarta:

6) Faculdade de Medicina:

,

6) Escola de Entercnaeetn:
7) Pacurdade de Odontoinqia;
8) Pacutdace de Farmácia:
9) Faculdade de oíênc-as EconOnucas:
lU) Paeuidcda de Direito;
11) Faculdade d-e Bíbhoteconomia c

Comumcacao ;

~2)

Faculdad-e de Educaçao .

Parágrafo

único.

Integram

tam-

bem, a Umversrcade as seguintes U!11-

dadas sediacas na cídeue da Pelo-as,
no Rio Grande do Sul:
13) Pacuícaoe de Díreito:
14) Faculdade de Odontologia.
Art.

15.

As Faculdades . <;; Escoras

compreenderão:
a)

os Departamentos que as Inte-

gram:
b) as instelacôe., e servteos próprios
e os uue forem comuns aos Departa-

men tos nelas íntegr actos:
c) os servrcos próprios de s.dmírns-.
tracao e chefia.
Art. 16. As Faculdades » Esco~a3
têm por finalí dada especifica:
a) ministrar o ensino escecuu-correspondente às profissões qu- atue.m
rias áreas d') conhecimento a plícad J;
/)) ministrar o ensino ~k nÓ."-("T8duaçào. assoc-ado à pesquisa' .-1pJj('8.da. nas especíanuaües que Jhi-'$ oor-.
respondecn .
CAPITULO IV

Dos oraõo« Auxiliares da,; Unidades
Ar t.. 17. As umdadestuntverstránas
poderão manter Orgàos j\'l':ili<'JF';"
com atrtbuiçôes supl-etivas sempre que
estas extau-em oraaniaacâo espacial,
não compatível com a estrutura departamental das unidades.

Parágrafo úmeo . OS 0I''''::O>.OS Aux>-

uares terão direcáo própria, na rorma que estabelecer
Universidade.

o

Estatuto

da
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Art. 18. Serão 03 seguintes, sem
prejuízo de outros que vennam a ser

errados, os orgaos Auxiliares:

:3) Estação Experimental Agronõrmca, vinculada à Faculdade de Agronorma:
4) Centro Integrado de Educacâo

a

Prtmáría e Média, vinculado
culdade de Educaçáo;

Observatório

As t r o TI

Ó

f'a,-

mí c o,

vinculado ao Instituto de Fislca;
6) Biotério e Jardim Botânico,

vinculados ao Instituto de Bíocíen-,

elas;
7) Centro de Lingüística Aplicada,

vinculado ao Instituto de Letras;
8) Centro de Investígeçáe do Gondwana, , vinculado ao Instituto de GeoCIências;
9) Serviços de Pesquisa e Preparaçao Profissional, vinculados às Faculdades de Dir-eito.
CAPíTULO V

Des Institutos Especializados
Art. 19. Os Institutos Especíallza-.
dos são unidades universitárias destinadas a cumprrr objetivos especiais
de ensino e pesquisa, nào contemplados nas unidades universitárias, aos
quais a Unrversídade deseja dar desenvolvimento excepcional.
Parágrafo único. Dentre os atuais
Institutos Especializados, errados G0mo unidades universitárias, pocerâo
ser mantidos apenas os que hajam
atingido alto grau de desenvolvimento, conforme rôr estabelecido no lEsta~
tuto da Universidade, observado o
disposto no artigo 1° do Decreto-lei
nv 53, de 18 de novembro de 1966.
CAPíTULO VI

Dos

oroaoe

de

Processamento

de

Dados;

Centro Olímpico.
Art. 21. Os órgãos Suplementares
terao direção própria, vmcuíarta a
jceitoría, e obedecerác a ri,eglHwl~tG;"
aprovados pelo Conselho Umverst7)

Hospital de Clinicas Médicas,
vinculado à Paculdaoe de Mecrcma ;
2) Hosprtaí de Clínicas vetermá.nas,
vmcuredo à Faculdade de vet.ermáría ;
1)

5).

6) Centro

SuplementOJres

Art. 20. A Universidade manterá Os
seguintes orgaos Suplementares, sem
prejuízo de outros que vierem a ser
criados:
1) Biblioteca Central;
2) Editora'
3) centro' .de 'I'eledífusão Educativa;
4) Cinema e Teatro,
5) Museus;

tárío.

TÍTULO UI

Da Administração aos Vniaaaes
Universitárias

Art. 22. A admímstraçáo das unidades umversnáriag será exercida
pelos seguintes órgãos:
a) Congregação ou colegiado equivalente;
b) Conselho Departamentat;
(',) Diretoria.
Parágrafo único.
Nas unidades
constituídas por um número de Departamentos inferior a tres (3), o
Conselho D-epartamental será subsutuíuo por um Cons-elho Técnic-o Adrmmstratívo, valendo o mesmo cnterío
para os Institutos Especiahzauoa.
Art. 23. O EStatuto da Unrversidade determinara a compostçao e as
atrrbuiçôes dos órgãos mencionados
no artigo anterfor,
TÍTULO IV

Da Aâmmietraçâo Superior

Art. 24. São órgãos da administraçâo superior da Uníversídaae:

o Conselho Uníversrtárto;
o Conselho de Coordenação do
Ensino e da Pesquisa;
c) a Reitoria.
Parágrafo único. São órgãos de assessoramento da Reitoria, o conseino
de Desenvolvimento e o Conseüio rte
Curadores.
a)
b)

Art. 25. O Conselho Umversttárro
é o órgão supremo de função norma-.
tiva, consultiva e deliberativa. da QI1lversídade.
Parágrafo único. Das resoluções,
decisões e atos de todos os órgãos da
Univ-ersidade caberá, sempre, recurso
ao Conselho Uníversítárto,
Art. 26. O Conselho de Coordena....
do Ensino e da Pesquisa será o órgão central de supervisão das .atdvidades de ensino e pesquisa da umverçâo

stdade,
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Parágrafo úníeo , O ooneemo de
Ooordenacáo do Ensino e da Pesquisa
tera tuncao deliberativa, ca.IJITQ<: recurso de- suas decisões ao Conselho
Umversttàrro.
Art. 27. A Reitoria é o oraao exccuuvc e coordenador da artmirns ,;açâo superior, sendo exercida e rcpresentada pelo Reitor.
Parágrafo ÚUlCO. O sistema de delegação de poderes por pane -o ReItor e.a estruturo, interna j03 servicos
da Reitoria serão fixados no e'scat.uto
da Universidade.

Art. 28. O Conselho de Oesenvotvimento é órgão de assessoramento do
Reitor para fins de elaboraoao o-i política de expansão da r mveo.ioaoe.
com VIstas aos Interêsses . da acmumdane.
Art. 29. O Conselho de Curadc-es é
órgâo de assessoramento do Reitor
nas questões financeiras.
Art. 30. Os órgãos colegtados rererIdos nos artigos anteriores terão sua
composição e atribuições dettnlcas no
Estatuto da Uníversídade.
TÍTULQ V

Das Disposícóes Gerais e rnnslt01'1fLs

Art. :31. O Estatuto da Un.versxtade estabelecerá as normas devacmínistraçâo e tuncionamento (lOS Departamentos e das Unidades Umversr-

tárras.

Art. 32. O Estatuto da Uníversrdade estabelecerá um regime rndanco
unincauorem correspondência com a
estrutura orgânica da Universiuaoe .
Art. 33. Serão declarados, per atos
da Rertorra, a criacào,
ext.mçao,
absorcao ou desdobramento (te umda-

des unrversítarras, e demais orgaos
resunantes das dtsposíçôes deste pla~
no de reestruturacâo que se unpíantara de enanen-a gradual c na meorca
dos recursos díspontveís ,
Art. 34. A reestruturacâo da Universídade determinará e s's s-e c c 1 a 1mente:
a) transformacáo da Pacurdaoe oe
Filosofia cujos Departamentos serão
absorvidos pelos Institutos Centrais e
pelas Faculdades de Euucacao e de
Biblioteconomia e ComUD1C&c9.o:
b)
absorção pelos Instttutos Cf'Htrais daqueles setores das Pacurdades
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e Escolas que atuam nas áreas do conhecimento fundamental;
c) transformação das atua-s gsoolas de Geologia e de Artes nos Inatítu tos , Centrais correspondentes:
d) desdobramento da Fo.cu:dad.e de
Agronomia € veterinária em duas
unidades;
e) transformação da Escola' c- 1.....1 1fermagem, anexa à Pacutda.íe de Medtcma, em unidade -índepenoeute:
j) os atua:s Institutos e l\'J .ros 01'gàos especializados de natureza cutturat, didática, técnica ou c-entifíca
tanto os subordinados à :'<,eltOj]<l, ('{)mo as unidades, serào absorvmos uas
unidad-es da nova estrutura (.~) ('0rJ·
veiudos em orgàos suoieenentares
dentre os previstos neste etano, excetuados aqueles que o Conselho Universitário resolver preservar corno
Institutos Espec.altzados ,
Art. 35. O projet., de Estatuto da
Umversídade a ser subenetído ;10 Conselho Federal de Educacao, .'it'!,<:l,
aocenpanhado das tabelas analmcas
relativas á redtstrrbutçào. rearíaptaçao
e extmçâo de cargos, nos têrrr.os dos
artigos 5° e 6° do Decreto-lei ns 5'3.
oe :'(1 de novembro de 1966.
ATt. :36. Fica ressalvado o direito
dos atuais protessôresvcatecráucos a.<'
respectcvas cátedras. - TaTsO Dutra!
DECRETO N° 62.998
DE 16 DE
JULHO DE 1968
Cria o Parque Nacional rnn.aena ao
Tumucumaque e dá outras provi-

siências,
O Presidente da Repúbnca. DO uso
das' atribuições que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos
4", Itam IV, e 136 da Constituição e
no artigo 1°, item VII, da Lei número 5.371, de 5 de dezembro de 1967,
decreta:
.
Art. H' Fica criado, no Estado do
Pará, o Parque Nacional -Indígena do
'I'umucumaque, com a característica
principal de área reservada aos índígenas para os efeitos dot.artigo 166,
da Constituição, e artigo I':>' item IV,
da 'Lei nv 5.371, de 5 de dezembro de
1967.
Parágrafo único. A área 1'8S<;'1'''ad8
do Parque será delimitada: ao Norte,
pela íronteíra do Surmam, da nas-
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centa do rio Marapi até o ponto de
convergência da fronteira oeste do
Território do Amapa CGm o

l!:SWctO

do Pará e Surinam, na serra do Tu-

mucumaque: a Leste, pela

nascente

do rio Marapi, na. serra do Tumucumaque, fronteira com o Suuinam,

descendo o seu curso até a confluênCIa C<JlD o ÚO Paru do Oeste; ao Sul,
pela linha ideal partindo da confluênCIa retrocitada, na cüreca . restenordeste. até atingir a confluência
dos rios Citar é e Paru: a Oeste, da
confluência dos rios Citaré e Paru,
subindo o leito dêste último, até a
cachoeira de Macort: des la en- nnna
reta, na direção leste-nordeste, até
atingir ,a oacnoeira de :vlacilf': 0':':\1,
pe.a fronteira do Território do Amapá, subindo o rio .Iarr, ate a tronteira
do Surínam: compreendida ainda na
mesma área numa tarxa oe 6A;' (1\1'1'1metros, paralela à margem
direita
do rio Marapj, à margem esquerda 0.0
rio PUl'U, e à margem esquerda do
1'10 Jari.
Art. 2° Caberá à Fundação Nacional do índio exercer a actm.mstre->
çâo do Parque. Nacional Indígena do
'I'umucumaque, nas matérias atinentes à proteção dos suvicolas, de acõrdo com as, atribuições constantes da
Lei nv 5.371. de 5 de dezembro de
196'7, e do De-reto li'? 62.196, de 31
de janeiro de 1968.
Art. 3'·' Fica mantido, em tudo o
que não contrariar .as finalidades do
Parque Nacional Indígena, o Decreto
nv 51.043, de 25 de julho de 1961,
que- criou a Reserva Florestal do Tu-

mucumaque .
Parágrafo único. A Fundação Naclonal vdo índio e d Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 2Stabele_cerâ:ü" em cun VÊnia, as normas
de acao comum tendentes a assegurar
a utilização' racional, a proteção .e a
ccnservaçao d03 recursos natural"
renováveis da área, bem 'como a ';]1'0mover os entendimentos previstos' no
art. 6°, do Decreto no 51.0.43, de 25
de julho de 1961.
Art. 4° A delimitação
constante
do parágrafo único do artigo 1°, dêste
Dscr eto, terá vigên.Ia temporária, enquanto não definidas, pelo Grupo de
Trabalho instituído pelo Decreto número 62.699, de '14 de maio de 1968,
as linhas demarcatórias das áreas in-

digerias.

Art. 5° São consideradas D1'8as reservadas aos índios os parques ou reservas florestais, criadas em l-eis ou
decretos, desde que nelas habitem, no
todo ou em parte, tribos indígenas,
aplicando-se, no que couber, o regime estabelecido neste Decreto.
Art. 6° .este Decreto entrará em
v gor na data de sua pubiicacào. revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 16 -e julho _:dr: 1968;
147° da Independência e 80° da.

República.
A.

COSTA E SILVA

Afonso A. Lima.

DECRETO

N° 62.999
DE 16 DE
JULHO DE 1968

Retifica o Decreto nO 58.581, de 3 de
junho de 1966.

o Presidente da República, usando
das atribuições qU2 lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
diante do que expõe a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENEl, sôbre a necessidacte
da retificação do Decreto nv 5!3.,')81,
de 3 de junho de 1966, em o item 7
da relação de equipamento que 1113truí o artigo 1°, alusivo. à empresa
"Profer.ttl - Empresa de Produtos
Ouímícos e Fertilizantes S. A. ", de
Recife (pe.), decreta:
Art. 1° Fica 'retificado o artigo 19
do Decreto n? 58.581, de 3 de junho
de 1966, 'quanto ao equipamento especificado no item 7 da relacáo naquele consignada e que passa a Ler
a redação seguinte:
"Caixas de gacneta de asbestos,
tipo quadrada qualidade entrançada, marca Garlock, "côr azul,
dimensão 1/4; embalagem em
caixas de madeira. Pais de origem: USA - Peso liquido: 979
kg.".
Art. 2° :Este Decreto
entrará em
viga)", ria data de' sua publicacãc, 1·8voga das as dísposiçô es em contrário.
Brasília 16 de julho de 1968;
da Independência e 80° da.
República.
1479

A.

COSTA E SILVA

Afonso ,A. tsma.
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DE'

16
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DE ,JULHO DE

1968

l~et~tlcaçào do Decreto na 59.692, de 8 de dezembro de 1966.

o Presior nte da República, usando das atribuições que lhe confere
o art.ígo Ci3, item II, da Constituíçào e nos termos do arugo 10 da Lei
na 3.692, de 13 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselno Deliberativo da Superiutendênc!a de Desenvolvímsnto do Nordeste
(SUDENE), através da Resolução no 2.174, de 2 de marco de 1966, aprovcu o Parecer da Secretaria Exe .utiva daquele órgão, propondo tOSS'2
r econnecrda prioritária a-o ucsenvcívimento da região, para efeito de Isenç<.vv de impostos ve taxas tederaís, a importação de equipamentos novos,
neste descritos, consignados à empresa "Tintas Coral do Nordeste S. A."
e destínaoos
mstalacào de uma, fábrí..a integrada de tintas preparadas
e de resinas smtétícaa a serem empregadas nos próprios produtos;
Considerando o atestado peio Conselho de Política Aduaneira;
Considerando. enfim, ( que consta do Oficio com que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselno Delíberatívo do
I,1esmCJ orgáo e a necessidade da retificação de alguns itens da relação
qtl( instruiu o Decreto ne 5S.692, de 8 de dezembro de 19G6, decreta:
Art. 10 Fica retificado o arügc l° do De reto na 59.692, de S"de
dezembro de 1966, para eí eito de novo ralaoionamen to dos equipamentos
compreendidos nos itens 28 a 42, 44 a 51 e 54, que se discriminam como
segue:
à

Art. 2 0 f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogauas as disposiçôes em contrário.
Brasiüa 16 de julho de 1968; 147° da Independência e 80" da República.
A.

COSTA

E SILVA

Atcnso A. Lima.

A reuücacão das especificações do l'eferido decreto foi publicada no
Dusric Oficial de ::'9-1-68.
DECRETO N° 63.001 - DE 17
,JULHO DE 1968

DE

Inclui
tuncunuirui no (Juadro de
Pessoal Parte Especial '--- do Mi-nistéric da Fazenda.

o

Presidente da República, usan-

do" da atribuição que lhe contere o

artigo 83, item "I!, da Constituição,
decreta:
Art. 1° Fica incluída na Parte Especial do Quadro do "Pessoal do Ministério da Fazenda, Violeta Coelho
de vemeun, Assiste-nte de Admírustraçao, nível 16-B, da extinta ComISsão Federal de Abastecrmen to e Preços, alterando-se o Decreto número
53.076, de 4 de dezembro de 1963,na
parte relativa à inclusão da referida
funcionária "na,' Parte Esoecíài do
Quadro do Pessoal do Milliatério da
Indústria, e do comércio.

Arb. 2° O presente decreto entrará em vigor na data oe sua publicação, revogadas as' disposições em
contrário.
Brasília, 17 de julho de
19-58;
14''(() da, Independência e 30'-' da
República.

A.

COSTA

ESILVf\

Antonio Delfim Netto
Edmundo d] Macedo Soares

DECRETO N° 63.002 JULHO DE 1968

DE

17'

DE

Deti
corno de natureza diplomática zs junções de Snosecretarío de
Cocpemcao
Sconõmica e Técnica

1 .tert-acional dn

Secreturic-Gercl

dl M11/.lsfériodc Planejamento
Coordenação Geral.

e

A Precic ente da "República, usando
das atrfbuíções que ühe confere 'o' ar-
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taco 83 item lI, da Constituição,
d~creta:'
Art. 1Q As funções de Subsecretário
ele Cocpcraçào Econômica e Técnica
Ir.te-nacional, da Secretaria-Geral do
J"ll(inist{'·"i<,;' do Planejamento e Coorde-

nação Geral, são consideradas de 11a-

tureza diplomática, cabendo o seu
exerciclo a funcionário da Carreira
de Diplomata, ao qual não se aplicarã o disposto no Artigo 5° do DecretO·i~:

11

69, de 21 de novembro de

::'·966.

Art. 2° O presente decreto entrará

em vigor na data de sua publtcacão,

revogadas as disposições em centrá-

r-o.

Brasília, 17 de julho de 1968;
147 0 da Independência e 80° da
Repúbnca
A. COSTA E Sn,VA
.rose de Mag.alhfies Pinto

ueu- Bal-ráo
DECRETO N° 63.003 JULHO DE

DE

17

DE

1968

Cria a
Superintendência de Apoio
a:
órgáos de Direção Geral e de
Ascessorumento do Ministêrio d,a

Aeronauiica.

c Pt-eaic'ente da República, usando
das atr-ibuícôes que lhe COnfere o art.
83, item II, da Constituição, e nos
tcrm-. dos artágo» 46, 145 e 146, do
Decreto-lei 11° 200, de 25 de
reiro
de !.96'1
parágrafo único do art. 76
do Decreto uc 60.521, de 31 de marçu d. 196'1 decreta:
AI'. Iv b criada a Superintendência de Apoio aos órgãos de Direção
Ger- e dE; Asessessoramento do Mi-nstérío da Aeronáutica, diretamente
sucor-tir-ada ao Comando da '6<). Zona
Aérea.
An., 2 A Superintendência de que
trata o artigo antar-or compete exe-

cutar as tarefas de apoio aos

Ó"2'ã'8S

de Dtrecâo Geral ede Assessorament-. do Minístérío da Aeronàutíca,
sediados em Brasília r-c-'
A
3' Este decreto entra em vigor
11? ....a ta de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Bras.ilia, 17 de julho de 1968;
'"ia Independência
e 80 rl da
1470
l.i,epúbl'ca.
A. COSTA T~ 8n.VA
Márc"ir;. de Souec e ,Mello

EXECUTIVO

DECRETO Nrl 63.004 JULHO DE 1968

DE

17

DE

.Cric: o Núcleo da
Superintendência
A r-oto aos
órgáos de Direcão
Gerai e de Assessora,mento do Mi~_ist" ir, da Aercncuiica.

_ Preslcente da República, usando
aas atríbuições que lhe confere o art.
8~) ítell~ II da
Constituição, e nos
ter.no. (10< artigos 4€ 145 e 146. do
Decreto-lei n'' 2ÜO, de 2,5 de fevereiro
...te 106 l parágrafo único do art. '76
do De. fot! no 60.521, de 31 de março de 1'.967 decreta:
A'
:ic E criado o Núcleo da Supermtend encía de Apoio aos
rgã- de
Direção Geral e de Assessoramento
de .Mú-Ist-erio da Aeronáutica.
Paràe-atc uníco , O Núcleo funcionará em' Brasília, DF, 'e será subordinac, c.íretamente ao Comando UJ. 6'!,ZOJ:
Aer ea .
A
'J," . AI, Núcleo de que ta o
artigo anterior compete promover (,s
estudos e elaborar 02 atos necessários
à organização e inst üaçáo _da Superm tenc.er.cia de Apoio aos órgãos de
Lu.eç.. Gv-a' '" de As"'''''·c;'w mente do
TVIi:1jstd'; '; 0" fi.-vonáutica .
L," JO O, Chefe do Núcleo é oficial
sc.p-río: etc Corpo de oficiais da Aeronantic.. da ativa, com o posto de
Corou-..
Art. 4° O pessoal designado para
Í!.Lt;:grar u Núcleo será J.isc"lrLl~'O, 1;01'
3CU ch-re em Grupos de Trabalho e
:12
~"r('onera 1. cargos v gos
que
ocorram na 6:). Z.ona Aérea,
Art. 5° Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ~'8VG~',",{
«s cu.posicoe., em contra J.

Brasília, 17 de julho de 1968;
h7<:>
a Independêncía e :::0° da
Repúnuca .

COfTA

E

Srr v;..

]iiu1·cw de Se-uva e Mello

D:LChETO N

li:).

005
1968

DE

17

DE

JULHO DE

Crz« a

Ministàio àa Aeronáutica o
SerVlCI de
Informações da
0nautíc'-l e aá cnttr ,. ]Jrrmidcncias.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferem o
art. 83, item II, da Constituícâo. e
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tendo em vista o disposto nos al'tiS'Üs

44, 46 e 146 do Decreto-Ieí n? 200, de
25 de fevereiro de 1967, e parágrafo
único do artigo 76 do Decreto núrnero 60.521, de 31 de março de 196'l,
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Art. zr, Ao Núcleo do Serviço de In-

tormacoes da Aeronáutica compete os

estudos relacionados com 'i ríeriníçao.
o estanetecimentc e a mtegraçae cas
normas relatavas ao SIstema de jrncr~ mações oc Aeronautaca, em sua rase
decreta;
de rmprantaçào, bem como a eíanoraArt. 1° Fica criado, no .l'.1imsU;riD
çac e proposta de reguiamento do serda Aeronáutica, como órgão norma-o
víço de jntormações da Aeronautaca
üvo de assessoramento do Ministro
previsto no Decreto nc 63. J05 de 17 de
da Aeronáutica, o Servíco de InforjUlho de 19li3.
~ 1° O anteprojeto de R:og"ulamento
n.acôes d:'. Aeronáutica. do Serviço de j ntormacôes da Aerol;ara~n:3.lO único O Servico de Innáutica, após aaprecl.ação do Estormacõcs da Aeronáutica é, no Mitado-Maior da Aeronáutica, será enmstcrí.: da Aer.mautíca, o órgão de
caminhado à aprovação do Ministro
lígacao cem o Serv.co rqacuna. de
da Aeronáutica que ·0 submetera ao
Informações, a fim de permitir a
Presidente da República cara deciacâo ccordenadora daquele órgão. nas
são final,
atividades de ínformacão ,8 contra~20 As normas relativas ao Sisteinformação.
ma de Intormacões da Aeronáutaoa
serão encammnadas pelo Onere co
Art. zo Ao Serviço de Informações
Gabinete do Mmrstrc da Aeronáutica
da Aeronáutíca compete superintena aprovação rmnísteríat.
der e coo-rdenar no âmbito do Minisceric dn Aeronáutica as atividades de
Art. 3" O Chefe do Núcleo do Seríruorma-ao e contra-tnformacáo que
viço de Informações da. aer.ciautíca e
interessem à Segurança NaC1Ó~]aL
Brrg.adeíro, do Quadro- ele 01lCIalS
Aviadores da Ativa.
Art. go O Serviço de Intormaçôes
dó Aeronáutica é subordinado -ireArt. 4° Este Decreto entrará Em vitamente ao Chefe do" Gabinete do
gor na data de sua pubtícacao, revoJJi:i:~istn CÜ1, Aeronáutica.
gadas as dísposrçóes em .ontr arro.
A~'c'. ';0 astc Decreto entrará em viBrasüia, 17 de julho de 1968;
gor na data de sua publicação, revo147" da Indepenuéncía e 30'? da Rcgada as dísposícões em contrário.
pubnca..
Brasília, 17 de julho de 1963;
A, COSTA E SILVA
e 30°
da
147' da jndependêncra
Marcia de SO'lf_za e MeU!]

República

A. COSTA, E SILVA

DE-:RETO N9 63.007 -

Marcia de Souza e Mello

DE

17

DE

JULHO DE 1968

Prorroga o prazo de que trata o
Decreto nO 61.991, de 23..12-67

DECRETO N° 63.0ÜG

DE

17 "DE

JULHO DE 1968

Cria no Ministério da Aeranónuice o
Nucleo do Serviço de tn.tormações

aa Aeronáutica e dá ou-~ra~ providencIas.

O Presidente da República u ando
da atrrbuicâo que lhe confere O ar,
tigo 33, item II da C81Ft:t."cá{) e
tendo em vista o que consta do processo M.M.E. - N° 600.111-68, 18ereta:

o Presidente da República, usandO
das aunuuicôes que lhe contere c artigo 83, item n da Constatmcao e tendo em viste o parágrafo i1D1cO do artigo 76 do Decreto no 6D.321, de 31 de
março de 1967, decreta;
Art. 19 Fica crtarto o Núcleo do Serviço de jntormaçôes da Aeronautíca,
suborumado diretamente ao Ohete de
Gabinete do Ministro da aeronautrca.

Art. 1° Fica prorrogado; por 60
(sessenta) dias a partir da data ela
publicação deste Decreto o prazo previsto no artig-o I'' dú Decreto número
61.991, de 28 de dezembro de 1967 que
cria um Grupo de Trabalho, no Mi-.
nistérto das Minas e Energia com <lo
incumbência de elaborar proj ato ua
r _ lamentação dos serviços de abasteoimente, de gás. combustível, canaIizado ou engarrafado.
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Art. 2t} f;ste Decreto entrará em
vigor na data da. sua publicação, ceV02'9das as disposições em contrário.
Brasília 17 de julho de 1968;
147 Cl da' Independência e 80° da
República.
A.

plementar de Ncr$ 4.000.000.00 (quatro milhões de cruzeiros novos), para
reforço de dotação orçamentária consígnada ao Suba nexo 5.01.04, a saber:
5.01.04
262.2.0189

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

3.0.0.0 3.2. O.O

DECRETO Nv 63. D08 - DE 18 DE
JULHO DE 1968

3.2.9.0

Correntes,
NCr$ 4.000.000.00

Abre, à Preeiaéncia da RepúbLICa, em
favor do CGnselho tcacionat de pesquisas, o crédito suistemenun de
NCrS 4.000.00000, para retorço de
siotução consignada no oíçenie Or-

camenio

o presidente da República, usando
da atribuição qU2 lhe confere o arugo 83, item Il, da Ccnstitulçao e da
autorrzacáo contida no art. 11 da :'.lei
nv 5. svs, de 6 de dezembro de W67,
decreta:
ArL. 10 Fica aberto à Presídencía
da República, em favor do Conselho
Nacional de Pesquisas, o crédito, suDECR.ETO N"

e:~

OU9 -

Conselho Nacional de
Pesquisas
Concessão de Auxilies e
Bôlsas relacionadas à
pesquisa
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Diversas 'I'ransrerências

Art. 2° A despesa decorrente da
execução do presente decreto será
atend.da com os recursos previstos no
art. 43, § 1°, item n, da Lei nv :L320,
de 17 de marco de 1964.
Art. 3° Êste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasíha, 13 de julho de 19G8;
14,7 0 da Independência e 80° da
Republíca.

A.

COSTA E SILVA

Antonio nel/i'tn Netto
Helio Beltrão
DE;

18

DE: JULHO DE

1968

Aprova as TalJelas ae Etapas e dos Complementai da Racão Comum e
das Rações operaciOnai,'das ;"01ças Annaaas, para o segundo. semestre
ae 19G8, e da outras proniáências .

o Presidente da Repúbnca. usando da atribuição que lhe confere o A!tígo

1);)

i;:CiSÚ 11,

da ,COnstltult:9v decreta:

Art. 1\' .e'rcam aprovadas asv.raneías de Etapas e dos Complementos oa
Ração Comum e das Rações Op-rar-ivnais das i-orcas Armadas orgamza-tas
na-conrormioane «o que jucce.tusm o para-n'ar o uníco do Artigo 88 e ae
alíneas b e c do Artigo 80, tudo da LeI nv 4.328, de 30 de abril de 1964 CCÓdigo df' vencimentos d0S' Mtntares.
Art , 2-? Para execucao das rer-rrdas Tabelas que se acham anexas :1,
êste decreto, serâo obedecidas. na Marinha, Exército e Aeronáutica.
as Instruço es de que t' r ata a ArtigG 2Cldo Decreto nv 62.130, de 16 de I;;'
néirc de 1808.
ArL. 3'·' O presente decreto terá vigência a partir de 1° de julho de .t.!:l:3~.
revogadas as drsposiçôes em contrario.
Brasília, 18 de julho de 19$3; 147 0 da Independência e 80 Cl da República.
P,. COSTA· E SrL VA
Augusto Hamrmrc -Raüetruücer Grünewald
Aurélio de Lyra 1'avaTC."
lV1 arczo ete Souza c 11'1 cito

Os anexos a que se refere o arb. 20 foram publicados no Di(trio Oficial
de 18-7-63.
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DE:CRETO N° 63.010 -

DE

18

DE

JULHO DE W68
Aprova o Plano Nacional de Estatísticas Básicas.

o Presidente da República, usando
das atrrbuéções que lhe cünfere· o
artigo 83, item lI, dtt Constitulcao
tendo em. vista o disposto no ar-tigo W<
mciso X'vff, item' -u, da mesma COTIi:itituicâo e nos têrmos do artigo 2°
do Decreto-lei nv 161, de l.3 de fevereíro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica aprovado o Plano Nacional _de Estatísticas Básicas, constante do Anexo a êste Decreto.
Art. 2° O Plano Nacional de Estatíst.ícas Básicas compreende as informações estatísticas consideradas de
ínterésse para 8 planejamento e a
segurança nacional.
§ 1
As lnformacões esta.tistícas
constantes de Plano "Nacional de Estatisticas Básicas terão a periodicidade e o âmbito geográfico mínimos
indicados nó Anexo.
~ 2° A classmcacáo das informaçôes estatísticas constantes do Plano
Nacional de Estatísticas- Básicas obedecerá a critérios que assegurem:
a) a comparabilidade histórica:
b) a oomparabütdade internacional,
notadamente no que se refere às estatísticas de mão-de-obra e ocupação.
~
3° As ínformacões estatísticas
constantes do Plano~ com amplitude
mínima estadual serão coletadas de
modo a assegurar subsídios para o
planejamento regional e o local.
~ 4Y As ínformacões resultantes de
levantamentos censttártos serão díscrimínadas além de por munícípíos
também pelos quadros . rural e ur~
bano, quando tecnicamente possível.
~
5° As classífícacõas utilizadas
para distribtucão das estatísticas
constantes do ~ Plano serão válidas
para todas as ínrormaçôes congêneres embora provenientes de fontes
díversaa, cabendo à Fundação IBGE
promover a coordenacâo necessária
a essa homogeneízaçâc.
Q

Art. 3° A execucão do Plano Nacional de Estatístlcas Básicas terá
lugar sob a supervisão e o contrôle
diretos da Fundação IBGE.
S 1° A Fundacão IBGE incumbe
promover as -provioencms 'necessárias

ao cumprimento do Plano, nas periodicidad-es e nos prazos indicados no
Anexo.
~ 2° Para desincumbrir-s-e das .tarefas executivas ou de coordenação,
que lhe são atribui das neste artigo,
a Fundacâo IBGE poderá celebrar
convênios - ou contratar servicos especializados, com entidades públicas
e privadas.
Art. 4° Enquanto não fôr autorizada por Decreto, a transferência das
atribuições dos Serviços Centrais Federais de Estatística, prevista no artigo 3°, §~ 1° r- 2° do Decreto-lei número 1G1, de 1.'3 de fevereiro de 1967,
esses Servicos continuarão a realizar
todos os trabalhos estatistícos de sua
competência, inclusive aqueles relacionados com o Plano Nacional de
Estatísticas Básicas, sem solução de
continuidade.
Parágrafo único. Os Ministérios aos
quais estejam vinculados os Serviços
referidos n-este artigo, continuarão a
proporcionar-lhes o pessoal, material
e recursos financeiros necessários ao
cumprimento de suas atribuições, sobretudo aquelas vinculadas ao Plano
Nacional de Estatísticas Básicas.
Art. 5° ~st-e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1968;
147° da Independência e 809 da
República
A. COSTA E SILVA
Hélio Belt1'ão

o anexo a que se refere:o art. F'
foi publtcado no Diário Oficial de 250
de julho de HHi'8 e retificado no de 1
de agóstc de 1968.
DECRETO N° 63.011
JULHO

DE 18

DE

DE 1963

Retifica o Decreto nO 61.935, de 22 de
dezem'bro de 1967, que âeclcroti
-crioritória ao desenvolvimento .do
Nordeste, para efeito de isenção de
impostos e taxas federais, a imsxirtacão de equipamentos novos, .ccnsignados à envorésa "Lruiústrías A!imenticias Carlos de Brito S.A."
de Recife (PE).

o Presi Jente da República, usando
das atribuições que lhe confere o a1"tigo 83, item II da' Constituição e
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diante do que expõe a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), sôbre a necessidade da
retificação de Decreto nv 61.935, de
22 de dezembro de 1967, relativo a
projeto industrial da emprêsa "Indústrias Ahmentícias Carlos de
srrto
S. A. ", de Recife (Pe.), decreta:
Art. 10 Fica retificado o Decreto
n« 61.935, de 22 de dezembro de 19m
para efeito de indicaçâo do modelo
dce "grupos de pré-aquecimento" cí.,
tados D0 artigo primeiro, que se .den.,
tifica péta referência H.13-40 marca
Manaini .
Art. 2° f:ste Decreto entrará 8-11
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições- em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1968;
147 0 da Independência e 80° (ta
República.
A.

COSTA

E SILVA

Afonso A. Lima
DECRETO N° 63.012

DE

18

DE

JULHO DE ~9i:'3

Dá nova

redacào ao artigo 7° e ao
panigrajo único do artigo 11 do Decreto ns 61. 775, de :d4: de nOD8mbro
de 1967.

o Presidente da: República, 110 uso
da atríbuícáo conferiüe peto art.igc
83, item ri, .da Oonstatuiçàc, deoreba:
Art. 19 O artigo 1° <20 parágrafo
único do artigo ll~do Decreto número
61.775, de 24 de novembro c e HIG'l,
passam a. Vigorar com a, segumte redação:
"Art.. 7° As propostas e os pedidos de afastamento para o exterior serão submetidos a decisão 00
presidente 'da Repúbnca
rue.ndo
acarretarem ônus D<I1'R Os cotres
públicos e. nos âeinais casos, a
decisao dos Mírrien-os de Estado
OU dos dirigentes 0.E' orgács in tegrantes da Presidência ~la ReplIblíca e dêles, deverão constar, expressamente:
r - nome e cargo d;) funcionário;
Ir - natureza da missão ou da
atividade de aperfeiçoamento, com
indicação do item d~ artigo 1'·' em
que se enquadra;
IIr - prazo de duração da per-.
manência no exterior, íacluíndo o

EXECUTIVO

período de trânsito, de acôrdo com

o meio de transporte utilizado;
IV -

mdicacào.

C>3So de

quando for o

afastamento

com onus

para os cofres púb.icos, das vantagens a serem coneedícas acompanhada dos respecnvos quantitativos, discriminados em cl',J.~e;ros;
IJ - dotações »-eamentanas ou
quaisquer outras rontes de rccurSOs a conto. das quais correrào as
despesas, indicando-se s existência de sa'do:'
VI - indlcacáo circunstanciada
do interesse da Aemimvu'acào,
nos casos dos itens n e III do 31'tigo iv,
Vil - documenr.acàc i-eiativa à
concessão de bolsa-de-estudo, con-.
vite ou outra forma de iniciativa
do afastamento, -om resumo em
Português, quando vasada em
língua estrangeira;
VIII - índicaçâo, se tôr o caso,
do Díurio Djicial 11Je publicou a
autorização do último afastamento
do funcionário uarn o extertor,
bem como a data da posterior
reassunçáo do exerrrcio'
"Art. 11 ".
parágrafo único. Quan(!o se
tratar de servidor de Autarquia, o
afastamento sem ônus para os
cofres da Entidade sei-á autorizado pelo Ministro <1 quem a mesma
estiver vinculada",
Art. 2° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubücaçao,
revogadas 0,-5 dísposícóes em onu'arío.
Brasília, 18
de julho de 1!168;
1470 da Independência e '-{Qo da
República.
A.

COSTA

E gtr.va

Luis Antônio da Gama e Silva
Augusto
Hcmansi
rouienuüzer
Gríincuiaíâ
Aurelw ae Lyra Pa?Ja,"es
José 'de Magalhaes pinto
Antônio D!!tjim neito
M ária David Ant1reazro:a
Ivo Ar;~lla Pereira
Tarso Dutra
.Jarbas G. pusecrintia

1111 creio de Souza e

,r~i dlo

Leonel Iâirusuia

Jose Costa Cavalcanti
Edmundo de Macedo Soares
li éuo .pettrôo

Alfonso A. Lima
Carlos F. de

ssmae
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DECRETO N° 63.013 JULHO DE

DE

18

DE

1968

Inclui a representação da Ccmieüera-.
ção Nacional da Açríciütura 1W·
Conselho Deliberativo do Lnetit-ato
do Açúcar edo Alcool.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-.
tigO 83, item II da Cc n ".LU_GelO c
tendo em vista exposição de Motivos
do Ministro da Indústria e do Comércio, decreta:
Art.. 10. O Conselho Dehberauvo
do Instituto do Acúcar e do Arcool
(lAA), ccnstrtuído "na forma do artdgc 4° do Decrete nv 61.7n, de ~4 da
novembro de 1967, fica acresc.do de
1 (um) representante da Confedera.
ç ã o Nacional da
Agricultura e respectivo suplen te.
Art. 2° O representante da Confederação Nacional da Agricultura e seu
suplente serão nomead-os pelo presidente da República, na forma estabelecida no artigo 6" do referido Decre..
to n? 61.777, de 24 de novembro de
1967.
Parágrafo único. A nomeacâo a cue
se refere êsta artigo será feita mediante escolha entre os nomes constantes de lista tríplice apresentada
per. Confederação Nacional da Agncultura.
Art. 3°. O presente Decreto entra1'0 em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília
13 de julho de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.

A. COSTA

E SILVA

Ed'rnundo de Macedo Soares

DECRETO N° :-j3.014 -

respectiva

regulatnentaçâo,

decre-

ta:

DE

18

DE

JULHO o!'. 1968

Ar t. 1° Fica artervda. na forma aos
anexos, a ctassificacao dos cargos -te
nível superior te -<-';'L,a.-dro de .::"~;jsij8.1
Parte Permanec n. ..; Especra. ~
do Ministériu ia tsoucaçâo e c'u.tu
ra, bem como 't- re.aeac nominal dos
recpectivos ocupam.ee..

Art. 2° O ornao de pessoal competente auosvuar
_.1' titules dos "'::1'lidares abrangidos por êste decreto,
ou expedirá portai ,,:lJ.eclaratória aos
que não os pOSSUi~·'.m.
Ait 3° O disTHS\,O neste decreto
nào altera ,.I oar-ate;
provisório do
enquadramento, dos servíncres 08:12ficíados pero naraararo único do 8,ttigo 23 da l.lei no :1; 0fi~, de 11 de JUnho de .1.962, nem nomotoga situacoes passíveis de .evisão, em deccrréncia de devassa, emdicáncia JU tuà

querrto admlmsta-anvc .
Art. 4'-' A alteração prevista neste
decreto prevalecera a partir de 29 de
junho de 1964.
Art. 5° As vantagens rtnance.ras
decorrentes da exeeuçao do uceseutc
decreto vigoram a partir de 1° de
junho de 1964.
Art. 6° :f:sl.e decveto entrará em
vigor na data -Ie v ta uubllcaçao 18vogadas , as disposições em COnLICl.rio.
Brasília, 18 de julho de
d;)5g'
147° da jndepenôênc!a e 809 da
República.
A.

COSTA E .::31L"JA

TanJO Inürc

Os anexos a que se í-efere o art. 10
foram publicados no Diário Oficial
de 22-7-68.
lJECHETü N° 63.015 ,JULHO DE

IAltem a ciaeeitícucao .dos cargo,> eleruoet superior do Ministério da
Educação e Cnurara, aprovada -ooto
Decreto nO 58. I'L! de 28 de iuaüio
de 1966, e dispôe sôín:e o erunuiâramenio de .3eUS atuais ocuoam.
Les.

O Presidente da República, usanoo
da atribuí cão que de comere .> <J;r.
tig-083, item n, da Constituição e de
acôrdo com o artigo S" da Lei numa
ro 4.345, de 26 de junho de 1964, a

DE

19

DE

1968

Iteutico: o Decreto 62.821, de 5 de juni:
de 1968, que alterou a lotação
àt eernuiores do extinto Scr-oico de
Aumentucão da Previdência Social
(S PS). -

o Pre-sídente da República, usando
da aunuuiçâo vque lhe contere o artigl' 8, i~ei:n II, da Constituição, decr~ta

l-,r 19 Fica retificaqo,. na . forma
abaixo, o Decreto 62.821,' de 5 de ju-
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nt c d ~ 1968, que alterou a lotacão de

servíc o"~s ao extinto Serviço de Ali-

n-r-ntaçao da Previdência Social ....
(8.~.Pb :
No Anexo, sob o título "Do Muusten, ta Aeronáutica para o Minístériu J. Trabalho e Previdência Socía.
onde se lê:
.
M8,';3 'I'eresinha Alacoque Vieira
Leia-se:
'I'e-esmha Marg-arida de Alacoque
"vreir
I\j't 20 sste Decreto entrará em vig0:
dataide sua publícacáo, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia ,19 Q.
julho de
1968;
P,'-'
da Independência e 80° da
Repúbnca .
A COSTA E Sn.va
Jarbas G. Passarinho

DECRETO W' 63.016

DE

19

DZ

JULHO DE 1.9G8

Retifica o Decreto 61. 'i':11, .âe 29 ae
novembro de 1967, que Cizsp6s sêbre
a mctusao em outros u,g10'> da 'Lf1..mimetraçao publica teaeras de pessoal do Serviço de J!",'.lYw/i:,a.;ao da
rremaéncui Socuü (S~lPS) e dá outras providênczas.

,

O presidente da Repubüca.. usando
da atribuição que' lhe confere o ar tago
83, item II, da Constí stiíção decreta:
Art. 10. Fica retificado, na torma
abaixo, o Decreto 61. 794, de 29 de novembro de 1967, quecdíspos sobre a
ínclusâo em outros 6r5'a03 da aomtnlstraçào pública fedecal co pessoal'.
do Servíco de Alimentacào da Previdêncía Social (SAPS) - e dá outras
providências:
Art. 20 reste 'Decreto entrará em vigo-r na dota de sua PU~):ie3-Ç3{). revogadas as disposições em ccntrárlo.
Brasília, 19 de julho de 1968;
1470 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

EXECUTIVO

DECRETO N° 63.017 JULHO DE 1968

DE

19

DE

Altera o cnquaarcmenio nas séries de
classes e classes singulares inte~
çnmtee
do
Grupo
Ocu-pacional
P-l.700 MeàLcina, Fannacw e
Odontologza, do Quadro umco de
Pessoal da Escola Paulista de Medicina do Iâmistério da Eclucáção e
Cultura,

o Presidente da República, usando
da atríbuiçà., que lhe confere o
artigo 83, item II da Ccnstrtuiçào e
tendo em vista o que dispõe o
Decreto-lei nv 299, de 28 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 10 Fica alterado, na forma dos
anexos que são parte integrante deste
decreto, o enquadramento dos cargos
que compõem o Grupo Ocupacíor.al
P-l.7'U0
Medicina,' Farmácia e
Odontologia (Anexo 1 da Lei n'' 0. 7HO,
de 12 dto julho áe 1960), do Quadro
de Pessoal da Escola Paulista de M2dtcma do Ministério da .Educação e
Cultura, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes.
Parágrafo <único. O enquadramento
de que se trata abrange a situaçâo
dos funcionários ínclutdos nas séries
àe classes e classes singulares per.tencentes ao referido Grupo Ocupacional, da Parte Permanente do Quadro
único de Pessoal da Escola Paulista
de Medicina, pelo Decreto ns 60.601,
de 20 de abril de 1967.
Art. 2° O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores abrangfdos por êste decreto.
Art. 3° A modificação de enquadra;
mente a que se retere êste decreto
prevalecera a partir de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 4() f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua pubncacào,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1968;
da Independência e 80° da
República,
147 0

A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

Ja1·bas G. Passarinho

A retificação a que se refere o artigo '1° foi publicada no DiáTio Oficial
d'e 22-7-68.

Os anexos a que se refere o artigo
1° foram publicados no Diário Oficial
e retificados nos de6 e 9-8-68.
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DECRETO N° 63.018 JULHO

PODER EXECUTIVO

DE 19 DE

DE 1968

Reâíetritnü, C01n o respectivo ocupan_
te, para o Quadro de Pessoal -. . . .rte Especial - do Ministério áas
Minas e Energia, cargo orutinumo
do extinto Llouâ Brasileiro - Patrimr3nio Nacional e dá outras prooi-

âéncias,
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o J,1'tig) 83,. item II da Constituicâo 8
tendo em vista o disposto no artigo
·99, ~ 2° do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Ficá redist.ríbuido, no ~Lla
.drovde Pessoal _. Parte Especial do -Mmistérro das Minas e Energia,
com o respectivo cargo integrante cio
Quadro de Pessoal - Parte Supte.
menar do Ministério dos 'I'raneportes, o servidor áutárquíco Plàvío
.At.gustc da Arroxelas Galvâo. 'I'esoureh-o-Auxihar de P Categoria r Deereto nc 60.339, de 8 de março de
19r~7) .
Art. Sv. O Ministério dosv'I'rans.,
portes .remeterá ao órgão de Pessoal
do Mímstérto das, Minas e Energia, no
prazo de 30 dias, a contar dá oubhcação deste Decreto, c assentamento
individual do funcíoné..l'io movimentado por fôrça do disposto neste a to.
Parágrafo único. O servidorode que
.se trata continuará sendo pago, no
corrente exercício, à conta dos -ecursos orçamentários próprios existentes
para. êsse fim no Ministério dos
Transportes.
Art. 39. O disposto neste -Decreto

não homologa situaçã'Ü que, em vir,

tude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a, ser considerada nula,
Ilegal ou contrário às normas legais
ou administrativas aplicáveis à espé-

ore.
Art. 4D zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'8wogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 19 de Julho de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.
A. COSTA' E SILVA
Má1'io David

Atuireoeza

.Joee Costa cavalcanti

\5

DECRETO N° 63.019 JULHO

DE 19 DE

DE 1968

Decíura de utilidade pública o "Colégio Normal Iâcria Imaculada", com
sede em Eugenópolis, Estado âe Mi-

nas Gerais.
O Presidente da República, usando
da arrrbuícáo que lhe "confere 0;,1'_
tigo 83, item II, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 6.883, de 1968, decreta:
Artigo único. ·E' declarada de utilidade pública, nos termos" do artigo
1° da Lei nv 91, de 23 de. agôsto de
H}:35, combinado com o artigo 1o do
Reaulamen!o aprovado pejo O ereto
nc 50.517 de 2 de maio de 1961, o
"Coíeeto Normal Maria Imaculada"
com- ~ede em Eugenópohs, Estado de
Minas Gera-is.
Brasília, 19 de julho de 1963;
147 0 tta Independência e 809 ca
República .
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama

DECRETO N° 63.020 JULHO

e sa-«
DE 19 DE

DE 1968

Dispõe eõbre gratificação aos membros do' Conselho Diretor da Fundação Nacional do íruiio,
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 33; item H da Constltuíçâo e tendo em vista o que dispõem o artigo
36 do Decreto-lei no 31, de 21 de dezembro de 1966, e o artigo 9 rí dc s Estatutos aprovados pelo Decreto nú.,
mer- 62 .196, de 31 de janeiro de 1968,
decreta:
Art . 1° Fica estabelecida em 40 por
cento do valor atribuído ao- nível I,
nos termos do Decreto-lei n» 81, de
21 de dezembro 'de 19G6, a gratificação dos membros do Conselho Díretcr
da Fundacàe, Nacn.nar '.h.. L_,Ü
""r
sessão a que comparecerem, não excedendo de quatro, por mês, ov.iúmc1'0 das sessões.
'v,

Art. 2° aste Decreto entrará em
vigor na data de sua-publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 19 de julho de 1963;
-147° da
Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Afonso A. Lima
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DECRETO N° 63.021 -

DE

19

DE

JULHO DE 1968

Altera o ôccreto Óns 59'.395

de 14 de

outubro de 19"513, a fim de incluir
carqcs de Professor do Ensino Superior no Quadro do Pessoal do Ministério da Educação e Culturá, e

dá outras -prcnnsléncias,

o

Presidente da República, usando

da, atrbutcâo que lhe confere o 8J.·~
tigo 83, item II da Constituição e

tendo em vista o disposto na Lei número 4.495, de 25 de novembro de
19G4, e no artigo 5° do Decreto nú.,
mero 55.590, de 19 de janeiro de 19l:i5,
decreta:

Art. 10

Fica alterado o Decreto

59.395, de 14 de outubro de 1966.
a fim de incluir na Parte Suplementar do Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura" cargos
de Professor do Ensino Superior, gC_
502.22, nos termos do artigo 10 da
Lei nv 4.495, de 25 de novembro de
1964, -egulamentada pelo Decreto número 55.590, de 19 de janeiro de 1965,
abrangendo os ocupantes de cadeiras,
a seguir relacionadas da Universidade Federal da Paraíba:

L

Faculdade

d.]

Filosofia,

Ciências

Art. 4°. O presente Decreto não homologa situação funcional que, em
virtude de sindicância, devassa ou inquérito venha a ser considerada nula.
ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 5'-' O enquadramento decorrente deste Decreto vigora a partir de
27 de novembro de 1964 oorrendoca
despesa pertinente, à conta das 10tacões orçamentárias próprias, ,ia, prevista-s no orçamento para o órgão -es..
pectivo.
Art. 6° Os cargos de que trata o
presente Decreto ficam transferidos
'com os respectivos ocupantes, a 'oar-,
tir de 1'? de janeiro de 1966, para a
Parte. Suulementar do .Ouadro único
de Pessoal da Universidade Federal
da Paraíba, com a denominacào de
Professor Adjunto, de acôrdo corri os
artigos 57, item II, e 72, da Lei número 4.881.JA de 6 de dezembro de
1965.
Art. 70 ~ste Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação revcgadas as- disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1968;
1470 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

e Letras
1 Manuel Viana Correia Cadeira de História da Filosofia.

EXECU'i'IVO

:01'.\

Escola de Engenharia

1 - Vinicius Londres da 'Nóbrega
(Hidráulica Teórica e Aplicada).
2 - Paulo valenca Neves (Materiáis de Construção, Tecnologia e Processes Gerais de' Construcâo)
,- .
Parágrafo único. Os professôres enquadrados na forma dêste artigo 80n_
tmuaráo a reger as respectivas caceiras, com as atribuições previstas no
Estatuto e Regimento da própria íns.,

tátuicão

Art. 28 . Os cargos de Professor de
Ensino Superior a que se refere o -ar-.
tágo anterior serão, quando vagarem,
considerados automàticamente suprinudos para os efeitos do disposto no
artigo 4° do Decreto nc 55.590, de 19
de 'ianeiro de 1965.
Art. 3° Os órgãos de pessoal- respectivo apostilarâo os títulos dos Iun.,
cionáríos abrangidos por êste Dacreto .

DECRETO N° 63.022

DE

19

DE

JULHO DE 1968

Autoriza o Sermço do Patn.m.(mo ao:
Umao a accltar a etoaçao de um
terreno COJn a arca de 1. jt!urr.2. cito.
a Avenida Brasil, Munlctpw «e trn-;
tntuna, Estado de santa L'atanna.,
O Presid-ente da Repühhca. usando
da atribuíçao que lhe contere b artigo 83, mc.so II, da Ocnsnr.ulçáo. e
de acôrdo com os artigos ns 1.165 e
1.18ü do Código Civil" decreta:
Art. 10 Fica o Serviço do Patrnnô-.
mo da Uníao autorizado a aceitar a
doacão de um terreno com a area de
1.20-0m2, Iocahzaco na Avenida Brasil, cidade de Imtútuba. Estado ce
Santa õatarma. que ao Mln,s[erto da
Marinha faz a Câmara Mumctpat de
Icnbituba, e d-estina-do à mstutacao da
sede da Agência da Capltcma dos
Portos do Estado de Santa Oatarma

ATOS DO PODER

em Immtuba, conforme 0.8 l... eIS números 67-62, de 6 de dezemcrn de
1962, e 107-6,1, de 25 ce teveraírr doe
1965, da referida Câmara Munteípai,
e publicadas no "Diana OtlciaJ" ce
13 de janeiro de' 1967 do .üstado de
Santa Catarina.
Art. 2° As despesas decorrentes do
pr-esente Decreto correrão à conta dos
reCUTSOS financeiros 'dispam veis, atrrbuír'os ao Ministério da: Marmna..
Art. 3° O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua pubucaçao,
revogadas as disposições em contrar!o.
Brasília, 19 de julho de 19'58;
da Independência e 80° da
República.
147fl

A.

COSTA E

SILVA

Augusto H amann

-neuxuâ

naaemoxer Grii-

DECRETO Nfl 63.023
DE 19
JULHO DE 19,68

DE

Declara de -inuaaae punncu, 1) a r a
ttne de desapropriação, 03 inuroeís
que menclOna. necessários ao lVZnlStenc do Exercito.
o

President-e da República usando

.das atribuições que lhe contere o artigo 83,
decreta:

inciso II,

da Constdtuicáo,
-

Art. 1° São declarados doe utihctade
pública, para fins de desaproprracao,
de acordo com o artigo 6°, ccmbmado
com o artigo 5°, aímea a, do Decreto-lei n'' 3,365, doe 21 de junho de
1941, os imóveis constituídos de duas
casas geminadas e respeo.avos terrenos com ~OO,OOm2 cada J.1lY'. de proprredade de Noé Perre.rn ':'e Oliveira,
correspondentes aos lotes ns. ] 6 e 17.
da Quadra C do loteamento situado
em proj-etada, paralela à Rua Padre
Ibiapina, no Bairro de Tl,ilpió, em
Recífe: PE.
Art. 2°, Os imóveis a que se refere

o artágo anter-ior destinam-se ao Mtn.steno do Exército.
'Art. 3° Fica o Ministério do Exército autorizado a promove! a desaprcprtaçào em aprêço, correndo as
respectivas despesas à conta dos re-cursos daquele Ministério.

EXECUTIVO

Art. 4 fl O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua puollcacao.
revogadas as disposições Em ccntrár!o.
Brasília, 19 de julho de 1958;
da. Independência G 80° da
República,

147'_'

A.

COSTA

E SILVA

Aurelio de Lyra Tavarr;s

DECRETO N° 63.024
.JULHO

DE 1.9 DE

DE 1968

Concede o -proec adicional de 90 (noventa) dias para a reno'ü(u;áo das
licenças de Radioamador, a que se
refere o art. 72 do Reqvuunenio dos
Serviços de Radioanuuicr -ororrogado pelo Decreto n? 60.130, de 25
de janeiro de 1967.

o Presidente da República, usando das atribuições que Ih'2 confere o
artigo 83, item Il, da Constituição
Federal, e
Considerando que elevado número
de radioamadores não pôde renovar
suas licenças, no prazo ,estabelecido
pelo Regulamento dos Serviços de
Radioamador baixado p810 Decreto
no 58.555, de 31 de maio de 1966 e
prorrogado pelo Decreto no 60.130, de
25 de janeiro de 1967;
Considerando a necessidade de estimular e incrementar o radioamadorismo em todo o Pais;
Considerando que os radioamadores prestam serviços de grande t.tílidade pública, mormente aqueles localizados nos mais afastados rincões
do território nacional;
Considerando que seu serviço é fator de íntegracâo nacional, mereccndo todo o apoio e estímulo do Gbvêr-.
no, decreta:
Art. 1°. Fica concedido o prazo
adicional de 90 (noventa) dias, a
contar da data .da publicaçãodêste
Decreto para a renovacáo das ücenças de radioamador prevista no arbi..
êo 72· do Regulamentei dos Servicos
de Radioamador aprovado pelo Decreto nv 58.555, de 31 de maio de
1966, prorrogado pelo Decreto número 60.130, de 25 de janeiro de

1967.
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Art. 2(), O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposícôes em
contrário.
BrasílIa, 19 de julho de 1968;
147° da Independência e 809 rta
Republica.
A.

COSTA

E

SILVA

Carlos F. de Sumas

DECRETO N° 63.025
JULHO DE 1968

DE

19

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
tranetcréncia de aforamento, fração
ideal de terreno de marinha, rw

Estado da Guanabara.

Presidente da Reoúbhca. usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item TI,I da Constituição
Q

e

tendo

art.

205

decreta:

em

vista

o

disposto

adquirir, em transferência de arore-.
menta, o domínio útil 'da" fração ideal
de 56/10,000 do terreno de marinha
situado na Avenida Pastem nc 184,
co-rrespondente ao apartamento número 1.003 (com uma. vaga na garaaem: no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Mi-.
rustér!o da Fazenda sob o nc 152.565,.
de 1967,.
Art. 2° :8ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em
contrárro .
Brasília, 19 de julho de 1968;
147"

da

Independência

Art. 19 Fica Lino Mascherpa, de
nacionalidade italiana, au torrzado &
adquirir, em transferência ue aforamento, o domínio útil da fracâo ideal
de 0,240 do terreno de marinha, corresponden ta ao apartamento nv 1.2M
da Avenida Franklln Roosevelt no 39,
no Esta,doda Guanabara, conforme
processo protocolizado no Mmistérto
da-Faaenda sob o no 206.322, de 1967.
Art. 2° :8,ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçâo,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 19 de julho de 1968;
147" da. Independência e 81)° da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
DE

19

da.

A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 63.027
JULHO DE

JULHO DE

8(\9

no

do Decreto-lei nv 9.760;46,

DECRETO N° 63.026 -

e

República.

DE

1968

Autoriza estrangeiro a adquirir, em
transferência de aforamento, fração
uiecü de terreno de marinha, ,no
Estado da Guanabara.

o Presidente da. Renública. usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item' lI, daConstituicão
e tendo em vista o disposto "no
artigo 205, do Decreta-lei n" 9.760,
de 5 de setembro de 1946 decreta:
Art. 1° Fica Francesoo Isaia, de
nacionalidade, italiana, autorizado 'a

DE

19

DE

1968

Autoriza estrangeiros a aâquirtreni.,
em transieréncui de aforamento, o
terreno de marinha, 110 Estado da
Guanabara.

o Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item lI, da Constítulçâo
e tendo em vista o disposto no.
artigo 205, do Decreto-rei nv 9."760,
de 5 de setembro de 194G,'decreta;
Art. l° Ficam Benito .Loureiro Fer_
nandez e Manuela Feijóo Loeda de
Loureiro; ambos àe nacionalidade espanhola autorizados a adquirir. um
transferência de aforamento, a fração
ideal de 25/10.000 do terreno de marinha situado na Avenida Pasteur
n? 184, com entrada pela Rua Bartolomeu Portela n'' 25,' fração essa correspondente ao apartamento nv 2~6.
Bloco B. no Estado da Guanabar a,
confo-rme processo protccclizado no,
Ministério da Fazenda, sob o número'94.50D, de 1967.
Art. :2° aste Decreto entrará em
vigor na cinta. de sua publ.caçáo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 19 de julho de 1988;
147° da Independência e 80r; da.
República.
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 63.028 -

JULHO
Autoriza

DE

estrangeiro

reno de marinha:
Guanabara.

em

Art.. 2° reste Decreto entrará em
vigor na data de sua publ.cacâo,
revogadas as disposições em contráiio.

terda

Brasília, '19 de julho de 1968;
147° da Independência e 8VO da
República,

DE 19 DE

1968
a

adquirir,

co-

tmneteréncui de aforamento,' o
minic útil da tração ideal de
no

Estado

o Presidente da Repúbrica. usando
da. atribuição que lhe confere o
artigo 83, item TI, da Ccnstltuícac
e tendo em vista o dtspostc no
artigo 205, do Decreto-lei n?
'l60,
de 5 de setembro de 1946, decreta.
â

2°

fiste Decreto entrarú

em

víaor na data de sua publicação,
re~ogadas as disposições em contrário.

'COSTA E SILVA

Antônio Dettim Netto

DECRETO N° 63.029
DE 19 DE
JULHO DE 19q8
Autoriza

em
traneteréncui de atorcmeúio, à jracão ideal de terreno de acreicido de
morínlia, no Estado ,da Guanabara.

estrangeiro

a

adquirir,

o Presidente da República, usando
da atríbuicâo que lhe confere o
artígo 83, inciso TI da Constituição
e tendo em vista o disposto no
artigo 205, :::lt Decrut . .c. n'' 8,760,
de 5 de setembro çie 1946, -íec-eta:
Art..

DECRETO N° 63.030 -

DE 22 DE

JULHO DE 1968
Reclassijica cargo
de Servente do
Quadro de Pessoal do M inisterio dc.s
Relaçõ(s Exteriores.
O Presidente da República, usande da atribuição que lhe confere o
art. 83, item ÍI, da Constituição, deereta:

Art. 10 • E' reclassificado .no: cargo
de Auxiliar de Portaria GL-303 --8 B,
o cargo de Servente GL-I04;) do
Quadro de Pessoal Parte Perme-.
nente, do Ministério das Relações
Exteriores, ocupado por Waldir 'I'ei-.
xcíra, de acôrdo com o Decreto n
mero 51.633, de 19 de dezembro de
1962.
ú-

Brasília, 19 de julho de 1968;
147° da
Independência. e 80° da
República.
A.

A, COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

•

Art. 1° P'oa Ernst 'I'hcmi, de nacto,
nalídade sufca, autorizado a adquirir,
em transferência de aforamento, o
domínio útil da Ir-ação ideal de
4.9/100 do terreno de marinha situado na Avenida Pastem nO 196, corresuondente ao ar-aramento nv 502,
no' Estsd o da Guanabara, conforme
processo protocolizado no Mtmsté-io
da Fazenda sob o nO 231.227, de 1966.
Art.

79

1'0 Fica Stanley Cyril Calver,

de nacionalidade ínglêsa, autorizado
a adquirir, em transferência de aforamento, a fração ideal de 10,035%
do terreno de acre .CiCO de marmha
situado na Rua Otávio COJ.Têa no 259
correspondente ao a,pal'tamentonúmero 301, no Estado da Guanabara,
conforme prece-se protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número 91.594, de 1~67.

Art. 2°. Os efeitos financeiros desta. rectassincaçao vigoram 9 partir de
10 de julho de 1960.
Art. 3°. f::ste Decreto entrará em
vtgcr na data de sua publícaçâo. revogadas as disposições em coutrário,
Brasília, 22 de julho de 1968:
da Independência' e 80'-·) da
República,
147 0

A. COSTA E SLVA
José de Magalhães Pinto
DECRETO N° 63.031 -

DE 23 DE

JULHO DE 19-68

Declara de utilidade pública o «oenira de Reabilitacão Nossa Senhora
da Glória", coni sede -no Rio de
Janeiro; Estado da G,wnabam.

o presidente da República,usando
da atríbuícão que lhe confere o artigo 83, item Tl. da Constituição ·8
atendendo ao que consta do Processo
M.,I. nv 32.591, de 1967, decreta:
Artigo único, É declarada de utilidade. pública, nos têrmos do artigo 1
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 193'5~
[lo

80
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combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961., o
"Centro de Reabllitacâo Nossa Senhora da Glória", com sede no Rio

de Janeiro, Estado da Guanabara.
Brasília, 23 de julho de 19-58;
147 0 da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva
DECRETO N° 63.032 -

DE

23

DE

JULHO DE 1968

Ab7'e ao Mini5terio da Ed1),ca~'ao e
Cultura o credito suolernenrnr ste

NC1"S 3.870.000,00
oitocentos e setenta

(três milhões
CTUZe'0é:>

mil

nOvos),
para retorce de dolaefJ(ls
consignadas no viqe;j.te Orçame-nto'

O Presidente da República usando
da a tribuíçâo que lhe confere o ,11'tigo
83, item 11. fi> Consbituicác e
da autorizaçâo contida Do 'lr·ü:;<J 11
da Lei nO 5.~73, de 6 de dezembro de
1967, decreta:
Art. to. Fica abecr-. ao Ministério
da Educação e Cultm-a, o crédito su
plementar -de NCr$ , W,O.OOOOO (r,':ê.s
milhões oitocentos e setenta mi: cruzeiros novos) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 5.05.00, a saber;
,
5.05.16 - Diretoria
do Ensdno
Superior
254.1. 0075
Expal~",al)
do Ensino
Superior
4.1.2. O
Serviços em Regime de
Programação Especial
Nv'') 1 870.000,00.
Art. 2° A despesa decorrente da
execução do presente Decreco será
atendida com os recursos urovemcntes da receita do Salário' xducaçao
(Lei n'' 4.440, de 27 de outum-o de
1964), previsto nu Decreto n'' 62.195.
d 31 de janeiro 1.~~ '~68, tendo om
vi.' ta o excessc de arr-ecadaçáo venficado até ~. presente data.
Art. 3° sste Decreto en trará em vigOr na data de sua publicação.
Brasília, 2:.< oe julho de 1968:
147°' da
Independência e 8iJ9 da
República.
A.

~{]STA r;

HILVA

Antomo Delfim Netto
Tar~o Dutra
Hélio Beítrtio

DECRETo N° 63.033 JULHO

DE

DE

24

DE

-19ô8

Declara de utilidade pública a .. Ml~
tra Arquieinscopcú do Rio de Janeiro", com sede no -Estado da Gurz-,
nabara.

o Presidente da República, usando
da atrtbuicâo que lhe confere o artigo 83, ítem n, da Constituição e
atendendo a-o que consta do processo
M. J. n'' 11.725, de 19-68, decreta;
Artigo único.:e
c'arada vde utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
dá Lei n'' 91, de 28 d-e agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1° do Regulamento aorovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a sociedade civil denominada "Mitra
Arquíepíecopal do Rio de Janeiro",
com sede no Estado da Guanabara.
Brasilía, 24 de julho de 19i1'8:
147° da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N° 63.034
JULHO DE 19B8

DE

24

DE

Provê sôbm o aprooeíurmento, em eeiabeiecimentos de ensino supe'i'ior,
de candidatos aprov'1dns em concursos de nabilitação e amlJarados
por medidas judicia~s.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artágo 83, item rt, da Couatituiçáo, decreta:
Art. 1°· Os novos estabelecí.nentos
de ensino supertortautorízados a funcíonar.te os demais, em que haja vagas disponiveis na primeira série, deverão matricular preteruncialmr nte os
candidatos aprovados em concursos
de habl Itacào e amparados por medidas judiciais.
Art. 2° Os candidatos de que trata o artigo 1.° requererão, dentro de
15 dias, a sua matrtcuta, ao es.abelecim -nto de ensino superior, juntando prova:
a) de estarem amparados por medida judicial;
b) das graus de a.provaçào em concurso de habilitação.

ATOS DO PODER

parágrafo único.
Até o preenchimento do número disponível de 'vagas, será observada, na matrícula, a
ordem rigorosa de classiflcacâo dos
candidatos, pelos graus de aprovação
alcánçedos em concurso.
Art. 3° Revogadas 2.-8' dlspcsrçôes em
contrário, o presente Decreto entrará
em vigor à data, de sua publicaçáo.

Brasília, 24 de [ulho de 1968;
147" da Independência e 30" da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

81

Art. 4.0 f:ste Decreto entrará

em

víaor na data de sua pubhcaçâo, revobgadas as disposícôes em contrário.
Brasília, 24 de Julho de ]963;
1470 da jndependêncta e SOO da.
República.
A. COSTA E' SILVA
M ária David Andre(l2~m
Leonel Miranda

DECRETO N° 63.'Ü36 .JULHO DE 1963

DE

25

DE

a comrasuua de Czmento
rcrtuma Cauê a laVrar calCarw, ?LO
lVlumczpio ae Iâatazínnos, Estaao
de Minas Gerais .

Autoriza

DECRETO N° 63 _035 .JULHO DE

EXECUTIVO

DE 24 DE

1968

Iceâistrioui, com o respectivo ocupante, para c Quadro -ie Pessotü - Parte Especial - do éâinistério da Saúde, cargo originário da extinta autarcuia federal Lloy:l Brasileiro ~
PN, e' dá outras prc>1Jidencia-s.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item II da Constltuiçâo, e' tendo em vista o disposto na artigo 99,
§ 2°, do Decreto-lei Do" 200; de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistrrbuido, no QU'3-dro de Pessoal Parte Especial :.....
do Ministério da Saúde, com 'ó respectivo cargo, integrante do Quadro
de Pessoal - Parte. Suplementar do Mimstêríc dos I'ranspor tes, o SAJ'viôor autárquico Jacy da Rosa e Costa, Enfermeiro. Mercante, nívelv Jõ .
Art. 2° O ,Ministério'dos Tl'(i11SP0l'tes remeterá ao órgão de pessoal do
Ministério da Saúde, 110 prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
dêste decreto o assentamento individual' do funcionário movimentado-por
fôrça do disposto neste ato.
Parágrafo único.
O servidor de
que se ÚIJ..ta continuará sendo pago,
con ta dos reno corrente exercício,
cursos orçamentários próprios existentes para êsse fim no Ministério dos
Transportes.
Art. 3° O disposto neste decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérrto administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária as normas legais
ou administrativas aplicáveis à espécie.
á

O Presidente da República, usando
da atrrbuiçào que lhe contere o ar-.
tígc 83, item n, da Oonstttuiçao e
nos termos do Decreto-rei nv 227, de
23 0.8 tevereíro de 19-67, alterado po:o
Decreto-lei n'' 313, de 14 de .março
de 1967 (Código de Mineraç§.o), de-

ereta:
Art. 19 Fica autorizada a ccmcanhiu.. de Cimento Portéand ..C a u e a

lavrar calcarto, em .terrenos de sua
propriedade, no imóvel rural situado
nu dísbrrto de Mocambeíro," Mumcipio
de Matozinhos, Estado de Minas ueraas, numa área de quarenta e nove
hectares e trinta e um ares: (49,31
haj , delimitada por um quadruàtero,
tendo o vertace a oitocentos e sessenta. e cinco metros (365m). no rumó
de cinqüenta e quatro graus e trinta
e dOIS minutos sudeste (54 0 32' SE)
do canto Sudeste (SE) do ecmc.o do
Grupo Escolar de Mocambetro e as
lados, a partir desse vértace, os segumtes comprímentos e rumos veredacerros: . oitocentos e quinze met,J.'{)S
(315m), trinta e. oito graus e vinte
e oito minutos sudoeste (33°23' SW);
seiscentos e seis metros e cinqüenta
oentíenetros (606.50m), cinqüenta e
três graus e dois minutos sudeste
(539 2' SE); mil duzentos' e setenta.
e tres metros (l.273m), vin'!:.ee ores
graus e cmqüenta e oito minutos nordeste (239 53' NE); quinhentos e vtnte metros (52Qm), setenta e um graus
e. cinqüenta e oito minutos sudoeste
(719 53' S-W). 'Esta autonzacáo e outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas anneas e 51 do Código de Míneracâo,
alem de outras constantes do mesmo
Código, nào expressamente mencionadas neste Decreto.
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Parágrafo único. A execucao «e
pres.entevautci-ízaçáo fica sujeita as
esttpulacóes do Regulamento aprovado
pelo Decretou'? 51.726, de 19 de 1e-veH:!TO de 1963, e da Resolução nv :),
de 3-D de abril doe 1965, da Comissáo

Nacional de Energia Nuclear.
AI'i"

2° O concessionário da

auto-

rízaçào fica obrigado a 'recolher aos
corres públicos, na rorma da Lei, os
tributos que forem devidos fi Urúao,
ao Estado e ao Município em cumprtmento do disposto na Lei no 4.'125,
de B de outubro de 1964.

Art 3° Se o concessíonárío da autor.zaçãc não cumprir qualquer dí}S
onngaçôes que lhe incumbem a auto1'iz8.C3.o de lavrar será declarada ca-

ducá ou nula, na forma do-s artteos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades _vízmnas
estão sujeites às servidões de 'solo e
subsolo para fins de lavra, ~'1. forma
do sc-tígo 59 do Código de Mmeraçao.
Al't. 5° A autorízacác de lavra terá
por título êste -Decreto, qUE' ser:'),
transcrito no livro. C, de .Regtstro das
Concessões de - La V1'a; da Drvtsáo de
Fomento da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
A~'t

6° Revogam-se as

dísposíçôes

em contrárto .
Brasília, 25 de julho de \ 1968;
14"I'? da Independência e 809 da
República.
A,

COSTA E SILVA

José Costa cosxuconn

DECRETO N° 63.037 - DE 25 DE
JULHO DE 1968

EXECUTIVO

príaçân, diversas áreas destinadas à.
bac-ia de acumulação do aproveitamento da energia híôráulica progressivo d- um trecho do rio Pararia, na
dívísa dos Estados de .Mato .Grosso e
São Paulo, nos munícípios de Pereí-.
t"t Barreto, Castilhos e Andradína, no
Estado <.1' Sá. Paulo e Três Lagoas,
no Estado de Mato Grosso, cuja concessão foi outorgada pelo Decreto
nv 55.513, de 11 de janeiro -de 1965,
à Centrai- Elétricas de Urubupungà
S, A. e transferida à Centrai-s -Elétrtcas de São Paulo S, A., pelo Deereto no 60.077, de 16 de janeiro de
1967.

Art ,1 0 As diversas áreas de terra,
referidas no ar-tigo anterior,
compreendem
aquelas constantes
das
plantas SE-1 à SE",21, SD-2 à SD-?8
e TD-2 à TD-36, TD-38, TE-1
']'E-9 e TE-ll à
TE-l9', aprovadas
pelo Diretor da Divisão de Águas do
Departamento Nacional de Aguas (;
Energia, conforme os projetos epresentados no processo DNAE 702.66ô
à

de 1968.

Art. 30 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de São Paulo S.A. a promover a ctesapropriaçào das retertdas
áreas de terra e respectivas benreitorías, na 'forma da Jegislacáo vigente.
Paras.rato úr-Ico Nos têrmos do artígc 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de íunno tte 1941, modificado pela reí
nv 2.786 de 21 de maio de 1956, a desapropriacâc é declarada de caráter
urgente' .

Art. 40 :este Decreto entra em vigor na data da sua pubhcaçâo. revogadas às disposições em contrário.

Brasília,

25 de julho de
1968,
Independência e 809 da

Declara de utuuuute púlJlica, para
fins de desapropriação, óreae destinadas à bacia ae acunnuaçãc co
aproveitamento da energia marauliCade um trecho do rio Parama,
nos municipws cte Pereira Barreto,
Castilho e Andradinn, 1W Estado de
São Paulo e Trée Lagoas, no Estado de Mato Grosso.
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O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigr, (1;::, ítorr II de. Constituição e,tendo em vista o disposto no artigo 151
letra bj co' Códíao de Acuas e no Deereto-lei. na 3.365, de 21 de junho de
1941, decreta:

Reasstrünu. com o respectivo ocupan-

Art 1" Ficam declaradas de utilidade púlica para fins de desapro-

o Preaídent- da República, usando
da atribuição que lhe contere o artd-

d~

da

Repúulíca.
A. COSTI\, E SILVA
JOIiC Costa Ccnxucanti

DECRETO N° 63.038
DE 25 DE
JULHO DE 1963
te. 1Jarí o Quadro de Pessoal
Parte Especial -- dp Ministério da
Justiça, .carço originário ,do extinto Llol/à
Brasileiro ~ Patrimônioteaoíonoi.Óe dá outras. providências.

ATOS

DO

PODER

go ('3, i.":;en; II, da Constétuícào, e tend: .. 2,-'-' vista O disposto no ai-tiao 99,
-~ 2°, do. Decreto-lei nv 200, de 25 de
tevere.ro de' 1967, decreta:
Are 1 Fie; redístrítnndo, no Quadro d Pessoal - Parte Especial
de Mímsterío da .Justiça. com o res..
pecttvo cargo, tutegrante do Quadro
de Pessoal - Parte Suplementar do Mmístério d03 Transportes, o servíco autarouícc Adriana Sardinha de
Azevecr Marques, Oficial de Admjnistracào, utvet 1G (Decreto nv 60,339,
de c de rr: 81''''' rt-. 1967),
Art. 2" O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Minístértr da Justiça, no prazo de 30
dias a cor-ts da publícacâo dêste decreto l 8,<>sent:wr)pnto individual do
funcionário movimentado por
fôrça
do disposto neste etc.
Párágrafc único, O servidor de que

se trata (~(,nl -uàrá sendo pago, no
corr-n- exercício à conta dos recur-.
so» orçamentartcs próprios, existentes jkf, esse fim no Ministério
Transportes.

dos

Art. 3',; O disposto neste decreto não

nomoloaa situação que, em virtude de
sindícáncis., Inquerjtc administrativo
ou revísár dt enquadramento, venha
ser considerada nula, .ilegal ou conttária és normas legais ou adrmnístratívaaiapjícávejs à espécie.
DECRETO N° 63,'040 -

EXECUTIVO

Art. 4" ãste Decreto entre em visue publicação, revcgadas aa rüsposíçõeg em contrário.
Israstü»,
25 de
julho de
1968;
gru na data de

147 0
ela
Independência e 80°
Rcpúblíca .
l1..

da

CC;STA E Sn.vx

Luiz Antônio da Gama c Silva
stcrío Dama AlIdrcazza

DECRETO N° 63.03'9 - l)E 25 DE
JULHO DE 1968
Autoriza o -tunctonamcnto da Faculdade de Ciências Sccnómicus, COntabel,s e AdministratiVas da tmmersi-:
tícuie Católtcade petrópolis - R,}.

() presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 6 item
11 de artigo 83 da Constátu.çào, de
acordo com. o disposto no artigo 23 do
Deoreto-Ieí nv 421, de 11 de maio de
19)~ e tendo em vista o que consta do
Processo nv CFE 933-67, do Mtnísterro
da Educaçã-o e cultura, decreta:
Art.. l° Fica autorizado o Iuncíonamenta da Faculdade de Ciências Econo-rocas, Contábeis e Adrninístrattvas
da Universidade Católica de Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro.
A:rt. 2° :Este Decreto entrará Em vigor na data da sua publícaçào.

Brasília, 25 de julho de 1968;
da Independência e 80° da
República.

14';';

A. COSTA E SILVA
Tcrso Dutra
DE 25 DE JULHO DE 1968

Retifica a cíaseitícacão dos cargos de nivel superior da Universidade
Federal de MInas Gerais, apropada pelo Decreto. nO 55.608, de 20 de
janeiro de 1965, e dispõe eõore o enquadramento de seus atuais
ocupantes,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 9
artigo 83, item II, da. Constituição e de acôrdo com o artígo 9° da Lei
n? 4.345, de 26 de junho de 1964, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. to Fica retificada. na forma dos anexos, a clasoíf ícaçâo dos
cargos de nível superior do Quadro Q'e Pessoal - Pa.rte Permanente - da
Universidade Federal de Minas Gerais, bem como a relação nominal dos
respectivos ocupantes.
Art. 2° A retificação prevista neste Decreto prevalecerá a partir de
29 de junho de 1964.
Art. 3° As vantagens financeiras decorrentes da execução do presente
Decreto vigoram a partir de l° de junho de 1964, salvo quanto às readaptaçôes efetuadas posteriormente a' essa data.

ATOS DO PODER ,EXECUTIVO
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Art. 4° reste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em eontrárro.
Brasília, 25 de
República.
A. COSTA E

julho

de

1968;

1470

da

Inde:cendência.

e

80°

da

SILVA

rorso Dutra
Os anexos a que se refere o art. 1° foram publicados no DiáTio Oficial
de 2-8-68.
DECRETO N° 63. Q41 JULHO DE 1968

DE

26

DE

Dá nova redw;;ão ao § 2° do artigo 44
do Reg,iJarnentú aprovado pelo De-

creto nO 61. 324, de 11 de setembro
de 1967.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item H, da Constituição,
decreta. :
Ait. lO O § 20 do artig-o 44 do Regulamento para Oontrôle Aduaneiro
de Bagagem procedente do Exterior,
aprovad- pelo Decreto nv 61.324, de
11 de setemliro. de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 2° Na ooerança de tributos
e gravames cambiais para fins de
transferência de propriedade ou
uso, serão reajustados, pela aplicação dos índices de correção monetái.. Ia. fixados pelo órgão éompetente, os encargos dispensados
por ocasião da trazida dos bens,
ressalvados os que tiveram o seu
desembaraço aduaneiro efetuados
até a data da vigência dêste regulamento. "

Art. 2° O presente decreto entra-

rá em vigor na data da sua pubIicac....
çâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1968;
147 0 da Independência e 8{)o da
República,
A.

COSTA E SILVA

AntoniO Delfim Netto

DECRETO N° 63.042 JUUI-O DE

DE

26

DE

1968

Reâsetrítnu, com o respectivo ocupante, para, o Quaaro de Pe<;soal
rorte Especial - do neporramento
dos Correios e Tetegratos do Mzmsteria das Comunicações, caroo OTl-·
gmário do Quaaro Bxtouo do Mzmstério dos Transportes _
Parte
11: _ Rêde Minezra de Vidçáo.

o Presidente da Repúbuca usando
da atríbuíçâo que lhe contere o ar ti-.
go 83, item II, da Constituiçàu e tende- em vista D disposto no artigo 99,
§ 2'-', do Decreto-lei nc 200, de 25' de
fevereiro de 1967, decreta:
A,L 1° Fica redistribuido para o
Quadro de PessÜ>3J - Parte Esp-ecial
---'- do Departamento dos Correios e
'I'olegrafos, com o respectivo c::ul6 integrante do Quadro Extinto do Mimsterío dos Transportes - Parte III
-- Rêde Mineira de Viação, o Doutor
N{'wton Fernandes Branc.àc Médico
neve: 22.
Art. 29 O Ministério dos 'I'ranspor-.
tes remeterá ao órgão do pessoal do
Ministério das Ccrnunícaçôes 110 prazo de 30 (trinta) dias, a contar da pu-.
bltcacâo deste decreto, o assentamento . indívídual do funcionário movimentado . por fôrça do disposto· neste
ato.
Parágraío único. O servidor de que
ee trata continuará a ser pago pelo
Ministério dos Transportes, até que
seja prevista a despesa no orcamento
do órgão em que está sendo rectisrnbuído.
Art.

39' O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em. virtude de sindicância', inquerrto admtmstrativo ou revisão de enouadramente, venha a ser considerada nula,
il-egal ou contrária às normas legais
ou edministratívas aplicáveis à espécie.

ATOS DO

PODER EXECUTIVO

Art. 4° Bste Decreto entrará em vi..
0"01' na data de sua pubucacao re~(j;:\·~<d.as as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 19-68;
H'To da jnôependencía e 80° da
R.:pública.
A. C-oSTA E SILVA
Iâuric David r1nd1·ea".'~a
Carlos F. âe Simas

DECRETO N° 63.043 JULHO.

DE 26 DE

DE 1968

ATiraVa o Plano Gera·l de Ccmvocacao
'para . o Serviço Militar Inicial nas
Fôrças Armadas em 1988.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe conte-e o artgo 33, Inciso 11 da Constituição 'de
conformidade com: o disposto no pa-.
rágrafo único do ac-tlgo 26 do Decretà
nv 57.654, de 20 de janeiro de 1966,
decreta:
Art. 10 Fica aprovado o Plano Geral de conv-ocaçao para o Serv.co MiJnar Inicial nas Fôrças Armadas em
10,~j, elaborado pelo Estado-Maior das
porcas Annadas, que com êste baixa.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puohcacáo.
jjrasílía, 26 de julho de 1968;
1~7'·J
da Independência e 80° da
Repúhlica .
A. GOSTA E SILVA
Augusto 1:1amann tc a a e m a tce r
Grunewald
Aurélio de Lyra Tavares
Marcio de Souza e Mello

ESTADO-MAIOR DAS FóRÇAS
ARMADAS
PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO
FARA O SERVIÇO MILI'l-'AR
INICIAL NAS FôRÇAS
ARMADAS EM 1969

-

rntroa-ução

O presente Plano Geral de Convocaçao, para a prestação do Serviço MtInar em 19S9, atende ao imposto no
art . 18 da Lei no 4.375, doe 17 de agôst-: oe 1964 (Lei do Serviço NlílitarLSIv'D, e no § 30 do_ art. 9° da Lei núP:;(;)'O 5.292, 'de 8 de Junho de- 196'[
rque dispõe sôbre a prestacào ao SerVl(,T' Militar pelos estudantes âe Merucma. joarmacía.; Odontoiogiae Veteiínár.a e pelos Médicos, Parmaceu-:

25

tacos. Dentistas e V e t e r in i r i o f,LMI"DV), e está elaborado cor-soantc
o prescrito nos artigos 27 e 67 do Dec-etc n'' 57.654, de. 20 de janeiro de
196G (Regulamento da Lei do gervrçc
Militar - RLSM) .
-

Finalidade

2.
Destina-se a regular .'J.,
execução de recrutamento de conscrrtos da classe que, na contorrmdarte
dos artigos ts, da LSM, av, da ~MFDV
e fi2, da RLSM, está con vocada para
Pf2SU,.lr O' Serviço .Miütar Inicial, nas
Percas Armadas, no próximo ano de
19G9.

2.2 - As peculiaridades e 0S porm2:J,I}T,eS de interesse restrito .te cada

Porca serão regulados nas mstruçócs
coninlementares de conzoorcdo nora o
Scrmco Militar Inicial, dos Mm-stros
Miltrares, enquanto que Os de ir. teres-

partacurer das Regíôes Militares
(Ri\:I), Distrrtos Navais {DN) e Zonas Aéreas (ZAé), o serão TIOS corres-

S'~

pendentes planos reaununs de COn1)Ü~
CaCa0 e nas instruções para a ~'_'.'ecuçao
Cio convocaçáo, aqueles, da alçada das
Reg-ões Míhtares e estas, da dJS Dísti'lto~

Navais e Zonas Aéreas.

3 -

3.1 -

Execuçâo
Classe COnvocada

3.1.1 - Os brasileiros na Classe de
1951). bem corao os que, pertencentes a.

classes anteriores, ainda estejam em
débito com: o Serviço Mrl ita'", estão
convocados para a seleçâo no segunde semestre do corrente 'ano, a fim de
prestarem o Sermco Miiitor nas Fôrças Armadas, em -19-69. üt)
.
3.1,2· _. Os brasileiros estudantes
do último ano dos cursos dos Jnstitutos de Ensino, oficiais ou reconhecidos, de formação de médICOS. "armacêutícos, dentistas ou vetertnarros.
bem como os médicos, farmacêuticos,
denustas ou veterinários portadores
d- Certificados de jceservista de 3"
Categoria ou doe Díspensa fte ~·.lCOTPO
racác que obtiveram adiamento o.r
incorporação até o presente ano, e os
.Jormados entre 17 de agõsto v-te 19-64
e 12 de setembro de 1967; estàc oguaímente convocados para a Seleçiw, na
seeundo semestre do corrente ano a
ti~;; de prestarem' o serviço MilÚar
Art. 13 e respectivo par agraro
art. 17 e respectivo ~ 1° da
LSM;' art.. 43 e respectivos §~ ·1'-' e 2';
(a)
Ull.'CO

e ano In e -respec tívo parúgruro único, uc RLSM.
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ATOS

Inicial nas
19t;::: o»
3.2 -

Fôrças

DO

Armadas,

PODER

em

VoluntariOs

A aceitação de v-ol,mtários
pcrmítída pelo § 5"0 do art. 4° e
l°
de art. 5° da LMFDV, e auroriaaoa
p~]os *§ 4° e 5'-' do art. 49 e q:t. 121,
do RLSM, pocera ocorrer excJusrvaê

mente, durante a época, da selecáo
gerar, respeitadas as segumtes percontagens, relativamente aos efetives
a incorpornr ou a unatrícular ,
-~ de 15%, para o Exército. ,E'
- de :-:l'Ü%, para a Marinha e a
Aeronáutica.
-- de 10 % de medicas, !árrr:acêutiCO~ dentistas e vetermártos, por RM,
DN ou ZAé.
A

aceítacâo de voluntários

perrrutída no § 39 dovart , 'W'e § I'' do
2.It. 5°, da..LMFDV, tícara a carao de

cada Ministro Militar, consitlera,das as necessídades da rormaçao da
R:e~eJ'va de cada Fôrça dentro da po-

lítlca de contenção das despesas.

x. 2.3 -r- Os brasileiros em débito
C0m.o serviço Militar não poríerao ser
considerados, nem acertos, como voIuntàr-íos .
32.4 -:- Os pertencentes a Classes
amda nao. convocadas, que forem
acertos COmo voluntários. prestarão I)
Serviço Militar nas mesmas condicões
r-xactas, pela- LSM e respectivo :aegulamento para os conscritos.
3.2:5 ~ Os pertencentes a classes

anteríormenre convocadas prestarão o

Serviço Militar em condtcões ídêntíc:-,s as do militar engajado. se reser-.
vina~ _de p ou 2"" catagcc-ías e em
condícôes análogas às do conscrito se
!?l:rtador:s do .,certificado de Dlspe'nss,
oc TncOlporo,çao ou do de Reservista
de 3o Categoria.
:.1. 3

~

"Munícipjos 'J'rtbutários de 0,'_
de
Pormaçào da Reserva"
(CPOR. .EFORM, EAM, TG); e

gàcs

,0:;,:1.1 -

3,:.!,.2 -

EXECUTIVO

Tributação

. 3:3.1 nesígnados
.õnexo I QO
J. 3.2 -

A reíaçao dos cn'mícípícs
tributários constará do
presente Plano. lI'.)
Os planos regiOrwis de
ccnsocuçéo, das RM, e a.') instrucõe.s

pora a execução da convoca-::âo.·dos
DN. e ZAé. deverão discriminar, obrí-

g:ltoriamente, em separado. os-- "Munícípíos 'I'rtbutaraos de 01'garnzaçôes Militares da Ativa". I:) Art. 3° e respectivo parágrafo
umcc letra a), art. 4° e respectivos
§::: 1';:' 2° e 4°, art. 9° e respectiv:j

§ ~?" e art. 12 e respectivo ~ te da.
LMFDV e art.. 1° da Lei nv 5.399' de
2\; ele março de 1968,
'
r c.' k 2° do art 67, do RLSM.

"Munícipíos,

símunâneamente.

'I'vibutàríos ·de Orgamzaçóes Militares
ca õ.tíva e orgaos de Pormecâo dJ,
Rl'S8rVa" (Os municípios constante"
dessa díscrmunacão figurarão também
nas outras duasj .
z. :l. 3 - Os munícípíos não tributários deverão ser discriminados, apenas,
planos reüunuus de ccmrocacao .

UGS

3,:3.4 - A desrgnaçao «os munícijnos 'considerados como integrantes dt'
Gu arnição de oroaos de F'orrnaçao aa.
Reserva, do EXército, constara 'do
Ar:..BXO II ao presente Plano _ (d)

::;.4 -

seleção

3.4. 1 ~ Exigência de apresentação
de Certtfícado Militar
Nenhum brasileíro poderá ser submetido à Seleção ·S1Om que apresente
o Certitrcado Militar respectivo
Ao;;, conscritos e aos voluntários
pert..encantes a classes ainda nào con..
v-ceadas será indispensável a apresen.,
tacao do Certificado de Alístamerito
(comprovante de
estarem alísta.,
d0S) ,

(e)

AOf demais voluntários, conforme o
caso. será exigida a apresentação d.,
respectivo Certificado de Reservista
de P ou de S» Categoria, do de Dispensa de Incorporação ou do de J'1.
Categoria, ora extin-to,
3.4,2 - Seleção dos MFDV
03 estudantes do último ano dos
cursos de Institutos de Ensino, ortc.ats ou reconhecidos, Iicam otmga-.
dos 2. apresentar-se nas mesmas épo..
cas estabelecidas para os ria Classe de
18;)0,
,,\ Seleção será realizada. por COruíssões de Sei-eçào Especiais CC SE) .
K-;t<:!;, Occmssôes, formadas por eje.,
mentes das trêsFôrças,~.er§.c O1'g'3mzadas sob a responsab.Jídnde das
R.M com a partácípaçáo dos Distritos
N<\ValS (DN) e gonas Aéreas (ZAé)
ccrrespondenteg (f)
As CSE serão constituicras no minnuo. de tres oficiais; dos quais pelo
menos um médico, e das pracas au---,
xxuares neceSSárias. Pcderâo 3,:-1' Irxas
ou volantes.
.
ü1/ !i§ 1° e 2° do art. 22, da LSM;
1" do art.. 89, do RLSM
('8)
L5:i1/í
CJ:')

Art.. 41 e § 3° do art. 48, da.
Art. is, da LMFDV_

l7
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Os Ministérios Militares carxarao
Instruções às RM, DN e ZAé, para
orientacào das CSE e rnstrrbu.oào doa
s-nec-onados, com especmcecao das
O:·~·<:tnizaçôes Müitares para fins de

u.corporaçâo.

Ao comparecer à seleção, o estudante deverá apresentar, além do docuniento comprobatório de situação
nnhtar, mais os seguintes, CO:;1 firma
reconhecida:
a)
Atestado de boa conduta, passado por dois ofíciais das Fôrcas Arcriadas ou por autoridade policial ou
judiciária competente com declaracão
dI. tempo em que o interessado reside
na zona de sua jurrsdíçac:
()) Atestado de bons antecedentes.
sccíaís e POlitICOS, passado .por autortdad·f. policial apropriada.
A. Seleção dos estudantes de .....
IFMFDV será realizada dentro dos
aspectos fisico, psícológíco e morar , (g')

A Seleção compreendera:
a\ .inspeçâo de saúde que comprove
aptícâo física para o otíctalatc.;
b) aprecíaçào das ínformaçôes pr·o;...
venientes dos IEMFDV, dos atestados
de bOa conduta .e de bons anteoeôen1.8s, sociais e pohtrcos, além de outros
elementos disponíveis;
() testes de seleção, sempre que
possível e necessário;
d'. entrevista.
li seleção de que tratam as letras
"'b" "c". e"d" .serào submetidos, apenas. os Julgados aptos em inspeção de

saúce.

3.4.3 -

Seleção Geral

Executada nos moldes precunízcdos
pelo Capítulo VIII do RLSM.a SeleçJ..<.) Geral será reahaaría durante o 211
semestre do corrente ano. -tevenoo
estar conctutda:
- na Marinha e na Aeronáutica até
fi de novembro de 19-68;
- no Exército até 10 de dezembro
de 186'8.
~:1.<1...4

-

Pai-a

a Seleção Suplementar d-eV'8-

Seleção Suplementar (h)

rao ser instaladas apenas as CormsSÕi:S d-e Seleção que forem considera-

das necessárias.
(2,')

Art. 12, da LMFDV

(11)

Art. 79, do RLSM

Para atender a d-eterminadas situa-

çoes Iege.rs especificas, incíusrve as de
convocados que tenham deixado de
comparecer à seleçáO Geral, :.:01' ímpedímentos justificados, serâc r8a11zadas Setecôes Suplementares, nas segulntes épocas:

a; Na Marinlui:

1/.' época:
19f:9
2\i

i»

de

8

a

15

janc.ro de

época; de 7 a 14 de maio de 1959
No ExércitO

11' época: de 7 a. 14 de janeiro de
l%Çl

21). época: de 7 a 14 de maio de 1969
c) Na Aeronáutica:

F' época: de 1 a 10 de janeiro oe
19G9

2/, época: de 1 a 10 de Julho de 1969
3.4.5 -

Seleção Complementar O)

Os convocados selecionados designados, seja para íncorporacáo nas Organrzações Militares da~"'..tiva, seja
para matricula nos órgãos -de Formação de Reserva, serão submetidos, am ...
'da .antes do ato oficial de Incorporação ou de matrícula a uma última
triagem de complementação e revisão: a Seleção Complementar.
A seleçáo Complementar dos desig·nados para a íncorporaçac será 1"2ahxada nas própriasOrgamzaçC,es :N1llit>ar(c-s- da Ativa, de destino, durante
a época de apresentação para a mcorporacào. A· dos designados para a
matricula s-erá feita nos orgaos de
Formacâo de Reserva, na. contormídacc do que dispuserem os R·eg-ulamentes correspondentes..e de ecôrdo
cem o que constar dos Planos das respectivas RM e das Lnstrucóes dos DN
e ~Aé.
-.
3.4.6 -

Inspeção de Saúde

" Inspeção de Saúde da Selecào S'8rá realizada obedec-endo às. Instrucõce
Gerais de Inspeção de Saúde de COns-

critos (IGISC), aprovadas pelo Deereto no 60.822dr) 7' de junho de 1967.
3 :5 -

Dietríouiçao

:3 5.1 -

Ortterro
A distribuícáo dos
selec.onadcs
aptos. obedecido o prescrito no RLSM,
(i)

Art. 78, do RLSM.
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deverá processar-se segundo os crtté-

rios

até

então adctadoe em. cada.

F;)l'ça.

3.5.2 -

EXECUTIVO

..- N ü Exercito

:a época: de 7 a 14 de janeiro. de
19U;J;

Limite 6e majoração

(j)

majoração dos efetivos 3. serem
distribuídos às OM e 80s üFR não po;
dera ultrapassar de 30% ao "Contingente-tipo" necessário à incorporaçao ou à matricula, dos mesmos.
;~.5.3 Excedentes da Marinha J3;
da eronàutíca O)

2" época: de 7 a. 14 de maio de 19-69;

~t..

é

Os conscritos, julgados aptos na SeIecao que excederem às ~ec'e;:;sidades
ti,:.. mcorporacáo ou de matrát-ula dá
Marmha e da Aeronáutica, .reverãc
ser apresentados aos órgâvs de gerví-.
ç" Militar adequados do trxérctto, ate
o dia 8 de novembro de :1968. a fim
de concorrerem à mccrpcração ou à
matrícula dessa Fôrça.
Caso algum motivo superior ímpeca
a apresentaçâo até o dia 8 de novembro de 1968, esta deverá ocorrer. ímpreterivelmente, até o dia 10 de janeíro de 19ô9.
3, ti, 4
Excesso do Contmgen-

te

rm)

Os conscritos julgados aptos na, se"
leçê.c, que não forem -ncorporados.
nem matrtculados, serão índícados
peros órgãos de exeeuçáo ela selt:ç6JJ
aos Comandantes da Regiào Militar
para inclusão no Excesso do oontmgente. Idên ticamente Os prníerencíados ê.a Marinha' e da Aercnautíca e os
residentes em municípios trtuutartos
exclusivos dessas Fôrças, serão incluí(lOS no Excesso do Contingente das
mvsmcs, pelos resp-ectivos COmandantes de DN e ZAé.
3.6 -- Incorporaçao
3.6.1 -- f:pocas
incorporaçáo

de

apresentaçao

p~ra

-- Na ,Marinha

F' época: de 8 a 15 de janeiro de
1909:
2a época: de 7 a 14 de maio de

Na Aercmúuiica

:'.\ época: de 1° a 10 de janeiro
de 1969;
2'1. época: de 19 a 10 de julho de
1859.
;-f . 6.2 -

Datas de íncorporeção

Serão fixadas, precísacnente em cada p'ôrca , nas Lnstrucõee COmplementares de Ccmoocacâo, dos respectivos
Mimstros Milit.:tT·es. A cada época da
mcorporaçào corresponderà uma unica data para incorporação geral da
Fôrça, marcada após o último dia da
época de apresentação dos convocadoe, no destino de incorporaçào .
3 . 7 - Matrícula
'Época de apresentação para matr.ou!a
As datas de matrícula em órgãos de
Povmaçâo 'da Reserva estão condícíon0cJ8." a prescrtcões de regáslacào esprcífica. Assim, as épocas d-e apreSfl1taçao'e as datas precisas P:?]'3 este
fu'! constarão nos Planos Regionais
d(Convocaçào, das RM. e das tnstru-

coes

para

execução

da

cOnl.'Ocaçao,

dos DN e ZAé.
Consumaçao da Ineuinnissãc
Acuêle que, designado po.ra .ncorporacáo ou matrícula, deixar• de apresentar-se na Orgaruzaçãc Míiitar de
d-stmo. dentro do prazo que Jhe tenha sido mercado, será, na forma da
L~L declarado Lneumrussa,
A. Insubrnissão
consuenar-se-á às
24,00 (vinte e'quatro) horas do último dia das épocas de aprnsentaçâo
para mcorporaçâo OU matrtcu'a. Iíxadae neste Plano.

3 g -

4. Prescrtçóee Diversas

19ôfJ;

Canauiatos à matricula em
Estabelecimentos de Ensino IlIllZtar

Art. 77 do RLSM.
(1) §§ 2° e :3° do art. 74 e ~ 1° do
art. 79, do RLSM.
rm) Art. 93' e respectivo § 1° do
RLSM.'
,

Os convocados que, por qualquer
motivo, não trverem-obtado adiamento
de Incorporaçáo e que; durante a época d-eSeleçâo Geral, provarem estar
Inser-tos nos exames de. adm issão à
Academia Muítar das Agulhas NegT6..s.à Escola Naval, à Escola de

(J)

,L I -
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Aeronáutica, à Escola Preparatória de
Cadetes de Campinas, à "Escola prec..
pai-atórta de Cadetes do Ar, ac Oolégtc Naval, ao Instituto Militar de En-.
genharta, ao Instituto 'I'eonológico da
Aeronáutica, à Escola de Especía.listas
da Aeronáutica. à. Escola de Sargentos das Armas, às Escolas de Formacao de Oficiais das Policias Militares
e Corpo de Bombeiros a Escola de
J\'óG.l'inhü Mercante e Escola de. Aprendizes- Marinheiros, deverão ser designados para organizações Mrhtarex-tnteg rantes do Grupamento da '2:' época
dI" Incorporação, das Fôrcas , Os rere, rtctos Estabelecímentos de Ensino informarão à RM, DN ou z.c'-é interes-,
sada. até 15 de abril doe 1969 quanto
<.1.,-'.., convocados, nas condicôes acima,
que nêles tenham sido matr-iculados,
cem vistas ao cancelamento das respectrvas designações pat-a a incorporaoáo e demais providências acrmrnstrativas que devam ser tomadas, no
('.),')0.

1.2 Icctôrco à incorporação de
Tropas Especiais
A. fim à-e atender às pecullr.rfdades
de incorporação das Tropas .Especias,
poderão ser distribuídas. ás mesmas.
na medída do indispensável, conscrrtos julgados aptos na seleção. de out.ras áreas jurisdicionais, inclusive de
cce-entes RM. As provtdêncías e as
lIlled;das gerais que. devam ser tomadas em decorrência da adocâo do reCurse acima. serão fixadas p-elos Mi-rístérros Mílítares, nas respectivaa

é9

EXECUTIVO

4.4 Organizações Icetacionuaas
com a segUJ'ança Naciotuü
'1 4.1 - Somente poderá ser conce-.
rude Dispensa de Jnoorporaçao. nos
têrmos do n'' 5 do art. lD5 do RLSM,
a conscrrtos que desempenhem atavidueles civis em Organizações .rue ..lo':"

re.n

declaradas

n-uuie com a

diretamenterelaCio-

Seçnmmca

ntuncmat,

pelo EMFA. A divulgacão dessas 01'-"garnzacões será feita 'em documento
espectttco a ser díatríbuído oportunacueute .
4,4.2 -

OS . DN, RM e ZAé devem
qu~ forem
declaradas, a. pedido ou ex otticio, di7_
rer.amente relacionada com a Seguranca Nacional, procedam na. for-o
rr.a prevrsta nos parágrafos 6° € 7° do
art. 105 do RLSM-66, quanto aos p(j~
dídos de "dispensa de uicorporecáo"
nu empregados conscrttos .
4.4.3- O DN EM' ou ZA8, Que
ajuizar como necessário a "dispensa
r.'" -mcorporaçâo" de conscritos, em-.
pregados em -organízações ('ivL~' consider acas como de "interesse mtlnar"
para os respectivos encargos. mas que
tenham sido declaradas, pelo EMFA,
d.retamente relacionadas com a Seguranca Nacional, poderá. para .atender casos especiais, determinar a
inclusão dos conscritos no "Excesso
d{, C-ontingente", com case no que
dispõe o .art , 93 do RLSM.
exígir que as Organizações

vh:~ação,

4.4.4 - A dispensa de íncorporacão
dor, empreg-ados de organlzacôes' -declaraôas, pelo EMFA, como relacionadas diretamente com a Sesruranca
Nacional. não atinge indistintamente

truções pora E,Tecução de eonrccecco.

a todo e qualquer empregado ; mas só-

instruções

complementares

âeÓcon-

e constarão, com tnQOS OS
pormenores C'2 execuçâo, dos Planos
Regionais de COnvocação, e das Ins-

das respectivas RM, DN e ZAé interessadas.
4.3 -

vocaçâo

Instruções e Piamos de con-

Tanto as Fôrças como as RM, DN
e ZAé deverão efetuar remessa de um
exemplar das respectivas Inetrucôes e
~i,rl!!OS .de Convocação, aos seguintes

orgaos ínteressados-

EMFA
EMA, EME, __EMAer
DPM, DSM, DPAer
DN, RM e ZAé
EGN, ECEME, ECEMAR
Escolàs de Aperfeiçoamento d·::'
Oficiais das respectivas Fôrça~.;.

mente, àqueles que exerçam ou desempenhem atividades peculla-es vtécnico-especíalízadas da organizacào Ou
empresa. Os empregados não especíaüzados, da. área: de· serviços comuns,
nào estão, pois, compreendidos entro';
o.., conscritos que Jazem jus à "Dispensa de jncorporaçáo"; sob ésse am.,
paro legal.
Deslocamento de Comissões
Seleção Volantes (CSV)

4. [1 àl~

4.5.1 - Na medida do necessárto.
autorizados os deslocamentos
ce Comissões de Selecão V018,11 tes. a
partír de 10 (dez) dias antes da data
fixada para: o inicio da selecâo, na
Põrça considerada.

Lcam
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creceonc elo

Seroiçc Militar
As Forcas Smg-ila-es,

valendo SI:'.
em particular, dos elementos de RelaÇ',Ü~5 Punhces dos órgãos de Díreçao
e' de Execuçáo do serviço Müuar, deveráo promover ampla dívulgacào dos
pi8.Z0S, locais e tôdas as demais inrormaçóes que, não só, propiciem as

índicacões e os esclarecimentos necessários "aos brasileiros convocados, corro, possam contribuir para o melhor
e mais proveitoso desenvolvimento' dos

trabalhos de recrutamento da classe
convocada.
Impõe-se, outrossim. esclarecímentos ao conscrito preferencial, de moloe a orientá-lo para a Fôrçaadequada .

O "slogan" para. o corrente ano:
"serviço Militar - neceesario a segurança da Pátria", deverá continuar

s-endo difundido em tôdas as oportumdades, 'pelo rádio, jornal, televísáo:
em Ja'xas cartazes expostos para o
público; em carimbas nas correspon-

via da relação ao Prefeito do Município oorrepondente, tudo para efeito
da Lei nv 5,400 de 21 de março de
1%8(D. O. de 22 de março de 1968).
4.10 - Relatório
As Fôrças Singulares remeterão ao
EMFA até o dia 30 de abril de 1970,
o eegu!nte:
- "Relatório sôbre a conscrição da
classe de 1950", de acórdo com o previsto no § 2 9 do Art. 61, do RLSi\tI.
no qual constarão, por DN, RM e
ZAé e por espécie de seleção:
- Ef'etrvos necessários;
Conscritos apresentados (destacar os "preferenciadcej :
- ,populações teta s tributadas;
- Totais dispensados;
- Excesso do Contingente para a
"Chamada Complementar";
- Observações e outras sugestões.

PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO
PARA O ANO DE 1969

dências ete.
4-,,] -

Recrutamento da Tropa Ae-

roterrestre
A critério da Fôrça interessada, o
recrutamento para a Tropa Aeroterrestre poderá ser realizado em todo
o trr'rttórín nacional, independentemente de Zona de Serviço Militar.
4.8 -

Lnstrucôes Gerais (Prouieónas) para accol'denacão da
conscrição nas Fôrças A1'madas '

Permanecem em vigor, para a execução di.) presente Plano. as jnstrucões provisórias constantes do Anexo
Il ao Plano <Geral de Convocação para
o Serviço Militar Inicial nas Fôrcas
Armadas, em _1967 (PGC-1967), api'ovado pelo -Decreto nv 58.760, de 28 de
junho de 1966,
4.9 -

.Alfnoetieacão de Adultos em
Idade de Serviço Mildar

Os Presidentes de Comissão de Seleção deverão mandar relacionar, por
município. todos os conscritós que
forem analfabetos e remeter, por ín..
termédío do Comandante de DN, R11i
ou ZAé. uma via de tôdas as relações, à Secretaria de Educação do
(s) respect.ívo (s) Estado (8) f) uma

ANEXO 1
Tributação dos Municípios
1. Legenda

-- Município Tributário da Marinha:
Assinalado COm a letra. (M)
- Mun:eípio Tributário do Exército:
- Assinalado pela simples Indica»
ção do município ou pela letra (E)
quando o município fôr tributário de
mais de uma Fôrça.

- Município Tributário da Aeronáutica:
Assinalado pela letra (A)
2. Municípios

não tributários

reste plano prescreverá apenas os
municípios considerados tributários.
Os não trioutorioe, contudo, deverão
constar dos Pla-nos Regionais ele
Convocação, a serem baixados pelos
Comandantes de Região Milrtar .
3. Municipios recem-cricuios

Os municípios criados após a aprovação dêste Plano, serão considerados para efeitos de tributação. igualmente aos municípios de onde hajam sido desmembrados.
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4. Méàl:éos,

Farmacéutócoe,

.:Jen-

tis tas e Veterinários
A tributação dos municípios de que
trata (I. presente anexo não é consi-.
derada para os méd.ccs, farmacêuticos, dentistac e veterinários.
5. Municíp!-c"s

Tributários

oorueacoce Militares da'

de OrAtiva

Acre: Rio Branco - I Munícíplo.
Alagoas: Coruripe (M) Maceió
(M. E. A) - -Maragogt (M) _!?ão
de Açúcar (M) - Total: 4 Mun1cí'pios.
Amazonas: Atalaia do Norte
Benjam.m Constant -'-- Manaus (M.
E.) - Total: 3 Municípios.
Amapá: Macapá Bahia:
Dantas clides da
na (E, A)

Caravelas

1 Município.
(A)

-

CíCfJ:'O

Coração de Maria - EuCunha - Feira de Banta- Ilhéus' - (M. E, A) tt.úba
Jeremoabo - Lauro ao
Freitas - Monte Santo
r-seno
Afonso (E, A) - Ribeiro do pombal
- Salvador (M, E, A) - São 30nçalo dos Campos - Tucano - rotal:
15 Municípios.
C-eara: Crateús (E, A) - Fortaleza
(M, E, A) - Jguatu (A) - Independência - Ipu
Ipueiras - Nova
Russas- - Pedra Branca - Quixadá
(M) Senador Pompeu - SOO1'al
(M) Total: 11 Municípios.
-

Distrho Federal: Brasília (M, E, A)
I Município.

Espirito Santo: Cachoeh-o do Itapemh-im (M, A) Cariacica
Guaraparf . (M) Vila Velha (M.
E) Oariaclca Guaraparr (M)
Vila Velha (M, E) - Vitória (M, E)
- Total: 5 Municípios.
Fernando de Noronha: Fernando de
Noronha (E, A) - I Munícipio.
Goíáa:

Alexãnia

(A)

-

Anápons

-

Bela Vista de Goiás - Catalão Ceres - Cristalina - Formosa tE.
A ) - Goíandira - Goiânia (M, E.
A) Goiás - Inbumas - lnalrteri
- Itumbíara - Jataí - Leopoldo de
Bulliões Luziânia (A) Morrf-

nhos -

Orizona -

Plrenópolis (A)

Píracanjuba --

- Pires do Rio (E,
A) - Ríalma - Rio Verde (E, A)
Silvânia - Trindade
Total:::-:5
Municipíns ,
Guariabara: Rio de Janeiro (E, A)
- I Município.

Maranhão: São Luiz - I Município.
Mato Grosso: Amambaí - Anastácio - Aparectda do Taboado - Aquidauana (E, A) - Bela Vista - Bonito - Cáceres - Camapuã - Campo Grande (E, A)
Corumbá
(fE, A) Coxim - Cuiabá Dourados - Fátima do Sul - , Glória de
Dourados - Guia Lopes da Laguna
- Jguatemí - Itaporã - Jardim Ladárro - Miranda -- jcioaque (E,
A) - Nossa Senhora do Livramento
Paranaíba - Poconé Ponta.
Porâ - Pôrto Murtinho - Rio Verde
de Mato Grosso - Rondonópolís -Sidrolándía (A)

-

'I'erenos (A) -

Três Lagoa.'> (E, A) ....;.. Total: 32 Municípios.
Minas Gerais: Andrelâridía (A)
Araguarí (E, A) Barbacena
Belo Horizonte - Borda da Mata
Brazópolis - Caxambu (A)
Cristina _ Fruta] Ibíturuna (A) -Itajubá - Itapecertca (A)
Juiz
de Fora - Lagoa Santa (A) - Leopoldina
Maria da Fé -~ Mame
Alegre de Minas - Nepomuceno {A)
Pírangumho Pouso Alegre Prata - Presidente Wenceslau Braz.
- Santos Dumont- São João Del
Rei _. Três Corações - Três pontas
-'-- 'I'upaciguara - Uberaba - UberIándía (E. A) - v argmha - Total:
30 Munícípíos ,
-r-.

Pará:
taré.n -

Belém (M, E, A) ,-- SanTotal: 2 Munícíp.os ,

Paraíba: Alagoa Grande (A)
Bayeux -,------ Cabedelo (E, A) - Campina Grande (E, A) - . Catolé (.10
Rocha -- João Pessoa (E, A) - Pombal -'Santa Rita - Souza - Total:
9 Muuícípios ,

Paraná: Altônia - Ampêre - Antonina (E, A) - Antônio OlintoApucarana- (E, A) Arapongas rAraruva - ver Marilândía do SUl)
- Araucária (E, A) - Assai - Bandeirantes ~ Barbosa Ferraz (A) Bituruna - Bocaíuva do Sul - Califórnia - Cambé - Cambira - Campina Grande do Sul - Campo Largo
- Campo Mourão -' Cascavel - :::::astro (E A) Céu Azul Clavelândta ' - contenda --- Cornél'o r-rocópio <E, A) Cruz Machado ~
Curitiba (E , A) - Dois Vizinhos -vEnéas Marques - Foz do
Iguaçu
(M, E, A) Francisco Beltrão
Gotc-Erê
Guaíra (M, E, A) --

92

ATOS

DO PODER

Guarapuava (E, A) ~ Ibaiti Ipíporá Imbituva - Iptranga
Iporã - Iratí - Iva.i (A) - Ivaiporã
:-'- .Iaguaríaíva ----, Jandaia do Sul Lapa (E, A) - Laranjeira do Sul Londrina

(E, A)

-

Mallet -

Man-

daguaçu - Mandaguari .- Mandu-ituba - Marechal Cândido Rondou Marialva - Marilãndia do Sul, exAraru-:a - Maríngá ,(E, A) - Marmeleiro - Matelãndia - Medianeira
---: Morretes ---=. Nova Esperança
Ortigueira - Palmas (E, A) - Pàlmaira "- Palotina - Paranaguá -

Paranavai Freitas Pinhã-o -

Pato Branco -

Paulo

Paulo Frontin(E, A)
Piraf do Sul - Plraquara

Pitanga -Ponta Grossa (E, A)

Pôrto
Vitória Quatro Barras -

Realeza -

Prudentópolls
Quitandinha

Rebouças -

Renascença

- Rio Azul - Rio Branco do Sul RiQ Negro - Rolãndía ~ Salto do
Lontra ~ São José dos Pinhais ~
São Mateus do Sul --.:... São Miguel
do .Iguaçu ~ Siqueira Campos .
Teixeira Soares ~ Telêmaco Borba .:..Terra Roxa - Tibagi ~ 'I'oledo Umuarama ~ União da Vitória (E,
A)
Venceslau Braz Vel'ê
Total: 98 Municípios,
Pernambuco: Barreiros (M)
Cabo (M, A) -:- Caruaru - (E, A)
Garanhuns (E. A) -

Gravata (A)'

Ipojuca (M) - Jaboatão (M, E, A)
- Olinda (M, E, A) - Palmares CA..·)
- Paulista (A) - Recife (M, E, A)
~ São Lourenço da Mata (A) Vitória de Santo Antão (A) - Total:
13 Munícipjos ,

Piauí: Campo Maior (E, A) r-iano

(E, A)

Elo-

-

Parnaíba (E, A) Teresina (E, A), ~ União

Piripiri tA). - Total: 6' Municípios.

ElG de Janeiro:
Angra dos Y~elf
IM; ~ Araruama (A)
Ba-ta do
Plral - Barra Mansa ,- Campos Duque de Caxias -- Engenneu-c Paul'; de Pront'm - Itaguat
VI(.'!,c~-.{; ~
Magé - Mangaratiba ._- Migl1el Peren-a - Nil()pOlis - Ntterót (M E)
- Nova Frtburgo (M). - ~Ova IgU8~
çu - Paracambi - Paraíba do Sul
- Petrópolis' (M. E) - ' Pifai -- Resende - Rio das Plôres - São GOn~
çatr- (M. E) São João de Meriti

-- Saquarema (A) -Três Rtos Valenç-a ~ Vassouras .- Voltq l~e
donda ' - Total: 29 Mnn.ctp'os ,
Rio Grande 'do Norte: 0aicõ tE. A)
- Ceará-Mirim - Extremos -~ Jcão

EXECUTIVO

Câmara - Macatba (M)
Monte
Alegre <A) - Mosscró (A) - Nata!
(JY-L. E,

A)

-

Parnarmmn (E, l\)

-~

Pedro Avelino '------o Santa Cruz
Sâo
Goncalo do Amarante
<ao .10,";(' de
NllpiÍJU - São José' do Campestre
Total: 14 Muníctpíos ,
o

0-

Ric GI'ande do Sul
Ag"!(~0 Ajurtcaba - Alecrim - Alegrete (E,
A.' -.-:: Antôn'o Prado
Arroio co
Meio - Arroio do Tigre -- Arroio
Grande - Augusto Pestana - Ba~'é
(E, A) - Barão de Cot.unpc _. Barrcs Cassai ~ Bento Gonçalves m,
A) - Boa Vista do Burícà - Boçoroce Bom Retiro do ;:)'-1 - B1'3;c:a
- Caçapava do Sul
Cacequí ' Cachoeira do Sul (E, A; - Caibatá
Campina das MiSSÕeS - 'Campo
Bom ,------- Campo -NOYo - Candelaría
(E A) Cândido Gorloi Cangussu - Canoas (E, A)
C'aràzinh. (E, A) - Ca-rlos Barbosa - Casca - Catuipe - Caxias do SuJ I.F,
A) Cêrro Largo ~ Chapada
Chiapeta , - COlmado ~- C'ondorc cCoronel Bícaco - Crtssrurnal - Cruz
AlL3 (E, A) Oruzelro do 3(1!
Dois Irmãos - Dom Pednto Cc. Ai
Encantado
Encruzflha.ta do
SUl Erechim (E, A) - ESPUi11ü,i,J
Esteio Es.trêla Farrnup.Iha
- - Faxina! do Soturno - Flô"(-;-s da
Cunha Frederico We.s-phalen 'l'::,
A) Garibaldi (E, A) - Ga urama
- General Câmara - Genera" 'li6.:'gas - Getúl'o Vargas (1'::, A) .- Gi0-

rua - "Grava.tai (E, Ai Guatba
(E, A) -- Guaporé Guarani das

Missões - Herval do Sul - Hcrizontina --------' Humaitá - Ibirubá - Ijut
(F, A) Independência
Ir ai
Itaquí ~ Jaguaráo (E. lU
.Jaquari - Julio de Oastilhos
Lagoa.
Vermelha -r- Lageado m. ~) -' Lavras do Sul - Livramento (A:
Marau -,Marcelino Ramos ~ Mata

- Montenegro (E, A) _. Mucurn ,-Nau-Me-Toque - Nova Palma - NoV8 Petrópolis - NOVa PC'lÍa - Novo
Hamburgo (E, A) - Osór!o (E,
A) Palmeiras das Missões (E, A) Panambi - Passo Fundo (E A). ~
Pedro Osório
Pelotas (M. E.
Piratdní - Pôrto Alegre' (:M, E, A) ~
Pôr to Lucena - Pârto Xavier - Gua-,
raí - Redentora - Restinga Sêca Rio Grande CM, E) - ' Rio Pardo (E,
A) - Roca Sales - Rodeio Bonito ~
Roque Gonzalcs Rosário do Sul
(E, A) Saranduva - Santa Bárbara

ATOS
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do Sul - santa Cruz do Sul (E, A)
- Santa Mar~â (E, A) - Santana do
Livramento - Santa Rosa -sa·ntiace.
êo - Santo Angelo (E, A) - santo
Antônio das Missões - SantD Augusto
- Santo cristo - São Borja (E, A) São Francisco de Assis - São Gabriel
- São Jarônimo -: São Leopoldo (E,
A) - São Luiz Gonzaga -- sã( Mar Unhas - São Nícolau .~ Sáo Paulo
das Missões - Bao Pedro do Sul Sãc Sebastião do Cai - câo '3~pe Sao Valentim - Sapiranga (A) -~ Ba-.
pucaia do sul - Sarandi - Setoacn
Sertâo - Sobradinho ~ Soredade
- 'I'apejara - . Tapera - Taquara 'I'aquarí - Tenente Portela -- Três
de Ma~o - Três Passos --- 'I'rt-mío Tucunduva - 'I'upanclretà T~lJa~

Palmitos _ papanduva
Pedras
Grandes _ penha - Piçarras -- Pomerode - pomeAlta -- Ponte 0e1'raoa - Pôrto tjnjão ~E, >\) - Pou-.
se Redondo - presrdence Geblió -Rancho Queimado - }ü) das Antas
\.E, A) - Rio do Sul -- . '.-tio dos ,;e··
drve Rio Negrmhc - RC0.elO Santo Amaro da jmperatrrz São
Bento do Sul - São Carlos (A) I::~'a() Francisco do Sul \M.. E) -- São
.roao Batista Sáo Joao do Sul -S8,:"" Joaquim - São .rose - S'lO Ludgero - São Martinho - gchroeder -

rendi

Xanxeré -

-

tjruguarana

t.l-vt

E

Vacaria - venâncio Aires
Cruz - 'veranópolis (E. A)

mao (E, A) -

A)

-

'ç'era
Via-

vrctor Graeff -

To-

tal: :58 Municípios.

Rondônia: Guajará-Mirím Velho - Total: 2 Murucrcios.
mcipío .

cate-me:

110 (E;, A) -

Agronômic-a

Ag uas M,)Lna8 - Angelina - Antônio Carlos - !\::'D,~Uf~
ri (E A) - Araranguá {M, !!J

Água Dóce -

Armazém - Ascurra - Atalanta
~\ urora Balneário de Cambortú
Bana Velha
Benedito ':\lovo
Bíguaçu - Blumenau (M, E, A),
1::S0m Jardim da serra -- jsotuveru
Braço do Norte -: Brusque (ft.., A)
oamboriú
Campo Alegre _.
Campos Novas - Canencha - Canoínhas - Capmzal - Oatanaúvas Chapecó - Concórdia (E, A) - Corupá -- Criclúma (E, tu - c.urttíoanos - Florianópolis (M, E AI
Ganchos - Gaspar
Governador
Celso Ramos - Grava.tal - Guaciruba - Guaramirim - Herval D'Oeste
-- Ibícaré - Ibírama
. jçata
Ilhota - Imaruí - jmoituba - - 1ndalaJ- jrmeópolís Itaáópolts Itajaí (M, E, ·A) Jtuporanga - .]a·cinto Machado - Jaguaf:llla -_. .Iar-aguá do SUl (E, A) - Joaçana (E,
A) ~. .romvne (E, A) - Lages (E, A)
Laguna (M E, A) - Lauro Müller _ Marra (E, A) ~- Major G21'cn ..o _ Massaranduba -- Matos Costa
-- Meleiro Mondai - MOf1'0 da
Fumaça - Navegantes - NOva veneza - Orleâa -- Ouro - Palho~a -v-.

'I'angarà (E, A)

Oruesanga -

Xaxím -

Viae~J.'::t

-

'Total: 110 1\1u-

mcrpíos ,

São Paulo: Adamantí aa cana (A)

Pôrto

Roraéma: Boa Vista -- rotar ~ 1 MuSanta

Sombrio _. 'I'aio -

- Tijucas (E, A) - 'r'nnnó ~ 'Ir es
Banas - Treze de Mal(} ~ 'I'romnu(;(1 Central _
'punarão ,E, A) ~ 'I'ur-.

C3

Aparecida (E, /l.; -

Ameri~:;J.bala

~ jsaruerr Bauru - BraganPaunsta - Oaçapava (E, A)

Oacnoeíra Paunsta (E, A) - Cateíandia Campinas - Campos do JOl'dão (E, A) - Cananeia i.M) - Uarapicuíba - Casa Branca - cruzeiro
(.l!.i A) DescalVado' (C;. A ) - ..)U"

cena -

Getulma

(E, A) -

Guaratr-igveta

Guarujá (M, E) -

0uaru-

lhos (E, A) - Lndasatuoa - Iguapé
0\11) jtu - .Iacarei - Jun.nai Junqueíropohs - Leme (A) - Lins
- Lorena lE, A) ~ lVI8,.CJlia - Mvgi das Cruzes Osasr.o(E, A)
Orswaldo Cl'UZ Pínrtamonhanguca
\.l!., A) Piquete
p-rassununga
(l!;., A) Poá (A) _POI'to ti'Cljz -Porto Ferreira (E, A) - Praia Gi:alh
de (E, A) - Registro (.LVI) - R;.belrao Preto (E, A) Salto - Santa
Cruz das Palmeiras - Santa RIta de
Passa Quatro (E, A) -- Santos \.11'1:,
E, A) Sao José dos Campos \J:!;,
A) São Paulo (M, E, A) São
Sebastião (M) - São Vicente M, E,
A) -

Sorocaba (E A) -

Suzano

~.'E

Taubaté - Tietê - Tremembé
rE, A) - Tupi Paulista .- Vannncs
(E, A) Vinhedo (E, A) Votorantim - Total: 61 Mumcípjos,
A)

_

gergipe: Aracaju (E, A) - rtuporanga da Ajuda - São Cristóvão Total: 3 Municípios.
Nota: Da dísorimínaçâc acima cons-

tam. sem exceção, todos os municípios
tributários de Organízaçáo Míhtar da.
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Ativa, inclusive os que, concomitantemente também o ~ão de órgão de
Pormaçao de Reserva.
6.

Mum:;íplOs trünitórios de 0TUáos
de jormaçao de reserva

Alagoas: Maceió Parmeíra dos
Indios - Penedo - São José da L2.Jc - Total: 4 Muníeiprcs .

Amazonas: Manaus Amapa: Macapá -

1. Muntcípío.

1 Munícípto ,

Bahia: Alagomhas - Cachoeira Cruz das Almas _- Feira de Santana

-

Ilhéus -

Je'quié _

Itabuna -

.tuazeiro -

Iacouna _.

Poções -

Sal-

vaoor -santo Amaro -- Santo Antônio de Jesus -

Serrinha Conquista -

Senhor do Bonfim

varenca -

v.tonn da

Pará: Belém (M, E) - Bragança
_ Cametà _ Bantarem
ToUd: 4
Municípios.
Paraíba: Cabedelo (M) cajaaerr as - Campina Grande DA) .- João
pesso8, (M, E) - Mamanguape <M)
_ Patos (M, E) - Rio Tinto - T::J"
tal: 7 Mumcipios ,
Paraná: Antonina (M) - Camna-.
ra - cornélio Procóp:o Ouritsba
Guaratuna (M) j acarézinno .Laranjeh-as (M) - Lon.rrma - Paranaauá (M) _ Ponta Gl'o,,::à -ft.UJelÜ10 Claro - Santo Antônio da F1Ul:ir'_2.
_ Total: 12 Mumcípíos .

Total: 17 Murncipíos .

Ceará: Camocim - Crato - :F'orfalesa - Juazeiro do ~Ol'te limoeico do Norte -- Sobral
Total: 6
Mumcípros ,
Espírito Santo: Alegre
Oacuoeirc uo jtapemsrun - Carmetca -- Cu>
latina - Guaçur
Vila Vel~]a -Vitória - Total: 7 Mumcipícs ,
Goiás: Anápoüs - Go;~'tnia
dro Afonso - Pôr-to Nacional
tal. 4 Municípios.

pe'1'0-

Guanabara: Rio de Janeiro
1
Mun-cípio.
Maranhão: Arari (M)
Caxias

(M E) - Oodó - Oururupu Ywo Humberto de Campos (M l - Pedreiras -;--:- Rosário (M) - São Bento (M)
- Tutóía (M) - Total: 9 Muníciproso

Mato Grosso: Campo Grande
Corumbá (M) Cuiabá (M E)
Ladárto (M) - Pôrto Esperança. (M)
-

tiaodo Paratzo f:'ie~e Lagoas
Teó1'~.lo Oton! Ubá -- UberalJa
Viçosa _ Visconde do r~10 Branco
Total: 3B Municlpibs.

Pôrto Murtmho (M)

'I'ctal: 6

Munjcípíos ,
Minas Gerais: Alfenas
Araxá
Belo Horizonte - Bom Despacho
Campo Belo - Carangcla - Conse1hej,ro Lataíete Ourveto. Dia:mantína - Dívmópohs.v-. Formiga Governador Valadares - Guaxupé Itaúna - Ituiutaua - Juíz de I<~.')ra
- Lavras Montes Claros -- Mur.aé - Oliveira - Ouro Fino ---'- pas'sos - patos de Minas - Patrocínio
- Pu'apora (M) - Po~1JS de Caídas
- POnte Nova - São .Ioào Ne aomuceno - São Lourenço -- São Sebas-

t'emcnuruco :
(.!.Vi.)

...:-

Arcoverde -

Cabo 0\11) -

Barreiros
Caruaru - Ca-

tonoc -- Goiana,
(l\iI)

-

(M, E) Ipojuca
J<1boatáo· eM) - Olindo (M)

Paulista pesqueira - Recife
Sirinhaém (M) ----:-,. Vitória
de Santo Antão - Total. 14 Municipios .
Piauí: Oeíras - Picos Total: 2
Municípios.
(M. E) _

Rio de .Janeir.o: Araruama (M)

-

Bom Jesus do Itabapoama - Cabo
Frio (M) - Duque de Caxias - Itacurussá (M) - .ítaperuna - Mangaratiba (M) -

Miracema _. Nilópohs

_

Nova Iguaçu -

Niterói -

Frtburgo (M. E) -

Parati (M) -

Nova.
Pe-

trópolís _ porcíúncula -- Santo Antônio de P0cWa - São Frdefis - São
Gonçalo São João de MeritiSão Pedro da Aldeia (M) - 'I'eresópohs - verta Redonda- Total: 22
Munícipíos.
Rio Grande do Norte: Areia Branca (M) -- Macau (M) - Mossoró Natal (M, E) - Total: 4 Mumcípios.
Rw Gmnde -do Sul: Bagé - Canoas
__ Esteio -" Jaguarâo (M) - Nôvo
Hamburgo - Pelotas'(M, E) - 'párto
Al-egre (M, E) Rio Grande (M)
_. Sal) ta

'V1aria Santo Ângelo
Leopo-nc - Sapucaía -do Sul
T-ütal: ·12 Municípios.
f;:l.f1

_

Santa Catarina:
Araranguá
(M)
Bieuacu (M)'- Brusque ~- Ca,-

<.-'ador"'- "p'orranópous - Itajaí (M)
Laguna (M) - São
Francisco do Sul (M)
- Total: 9
Municípios.

--=- Joaçaua -

ATOS DO PODER EXECUTIVO

São Paulo' Agudos - Americana
Andradtna Araçatuba
Araraquara Araras - Assis -

Amparo -

Avaré - Bartr! - Barretos - Batatais - BauIU - Bebedouro - Bil'iguí - Botucatu - Bragança Paulista
- Campinas - Cananéia (M) - Ca=jnvart Casa Branca - Catanduva
-- Dois Córregos - Franca - Gar(;a - Guararapes - Iguapé. (M) Ieapetáninga - Itapeva -- Itápolís ~
Itararé - Itatíba - Ituverava - Jaboticabal - Jacareí - .Iaú - Leme
-- Limeira - Lucélia - Marília Mirassol - Macaca - Mogv das Cruzrs - MÚ[:';1 Mirim - Monte Aprazível- - Olimpía - Ourmhos - Pacaembu - Palmital
Paraguaçu
Paulista - Pederneiras _. Penápolís
- Pinhal - Piracicaba: - 'Pírassullllllga

(A)

Pompéia -

-

Piraju _.

Presidente

Pírajuí -

Epítácic (M)

-- Presidente Prudente - Presidente
Wenceslau - Promissão - Ribeirão
Prêto - RlO Claro - Santa Cruz do
Rio Pardo Santa Rita do Passa
Quatro - Santo André - Santos São Remamo do Campo - São CaeUl,110 do Sul -.-:- São Carlos São
Jo::i..o da Boa Vista :....- Sac Joaquim
da Barra -- São José dos Campos (E,
A) - São José do Rio Pardo - São
José do Rio Preto - São Manoel S8.ü Paulo - São Sebasnac (M)
E.ãc Vicente Sorocaba Tanabi
-- 'I'aquarttínga - Tatui - Tupã Valparaíso - Total: 86 Municípios.
Sergipe: Aracaju
(M; Estância
0\11 E) Lagarto - Neopohs (M)

-- Prop.ná (M, E) -

-

São Cristóvão (M) -

mcipíoa.

Riachuelo (M)

Cartacíca Total. 3

Goiás: Anápolis - Goíânía
tar: 2 Murucipíos ,
Guanabara: Rio de Janeiro

Vila
MuniTo1

Munícípío.

Campo Grande
fatal': 2 Mumcípros.
Minas Gerais: Belo Horizonte
Juiz de For", - Total: 2' Mumciptos .
Iâato Grosso:

Cuiabá -

Pará: Berem (M, E) '1.'{·tal: 2 Municípios.
Paraiba: João Pessoa -

Santarém 1 Município.

Paraná: Comélio Pl'OCÓPlC -r- Curt-

tába - Londrina - Ponta Grossa Total: 4 Munícipíos ,
Pernambuco: Barreiros ~M) - Cabo
0\1) ~ Caruaru Ipojuca (M) -

.Iaboatáo (1\11) - Olínda (M) - Recífe (M, E) - Total: i Mumcípíos-

ar- Caxias - Niterói - Nova Friburgo
I.M) Nova Iguaçu - Petrópolist-eSão Gonçalo - São João de Merití Volta Redunda - Total; !:l Munícípíos.
Rio de Janeiro: Duque

Ni~ópoIis

Rw Grande do Norte: Natal i.M,E)

1 Municrpio ,
Canoas
-, Esteio - Nôvo Hamburgo - Pelota" (M, E) - Pôr to Alegre (M, E)
---Río Grande ( M ) - Santa Maria
- Santo Ange.o - São Leopoldo Sapucaia do Sul - 'I'otai: 11 Mumcípios ,
Rio Grand.e do Sul: Bage -

Total: 7 Mu-

Santa Catarina: Araranguá (M) -

Florianópolis ~ It.ajai (M)
Laguna <M) Sá{)
Francisco de Sul (M) - Total: 7 Municípios.
São Paulo: Americana - Bauru
Bragança Paulista Campinas
Oananéía (M) Casa Branca
Iguapé (M) - Jacareí -Marília
Mogi das Cruzes - Pirassununga (A)
- Ribeirão prêto - santa Rita do
Passa QuatJ'c - Santos - São Jose
dos Campos (E. A) - São Paulo s'ão Sebastíâc (M) - São Vicente Sorocaba - Total: 19 Mumcipíos ,
Bursque -

Nota: A rnscrlminaçâo supra íncluttodos os Municípios Tributários de
<)tg-2.0S

Rspirito Santo:
velha _ Vitória
cípíoa.

de Formação de Reserva, in-

c.usive daqueles que, por serem tamcén- tributários de Orgamzaçóes Mihtares da Ativa, já constam do item

anteríor .

'7
Municipios trioutórws, eimuttãneamente, de
oroanizacóee militares
'da ativa e de órgãos de formação de

reveria :
Alagoas: Maceió 1 Município.
Amazonas. Manaus - ) Município.
Jtmapa: Macapá 1 Mumcípío.
Bania: Feira de Santana - Ilhéus

-- Salvador -

Total: 3 Munícípros .

Cearú: Fortaleza -

1 Mumcípto .

---

Joaçaba -

Nota: Os municípios acima discrtremados constam tanto do item dos

Muníciplos Tributários de OrgamzaGóes Militares da Ativa, como no dos
Munícíplos Tributarias de órgãos de
Formação de Reserva.

8.

Resumo da Tributação de Jl1unicípios. para as Fôrças Singulares

QUANTIDADE DE lvIUNICíPJOS TRiBUTARIOS Dl!;

-

---ESPECIFICAÇoES -

FORÇAS

Organlzaçôes Milltares da Ativa
(OMA)

(1)

IvIARINHA

EXl>RCITO

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

.... ... .. . .. . . . .. ..
:

.......

50

091

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

órgãos de Formação
d~ Reserva
PR )

Ca

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

168

I
I

I

I

I Slmultâneamente de

I
I
i

(2)

I

OMA

E OFR

(3)

I,
,

I

i

60

I
I

19

I
I

223

I
I
I

53

I

I

I

AERONAUTICA

I

I

2

I
I

2

I

I

-,Todos os Muníeípíot "I'rrnutártos 1~-, OMA.
(2) - Todos os 'Munlcípíos ".i:"Tlbutál'ios de OFR.
(3) - As quantidades desta Coluna estão computadas, tanto nos de Municípios Tributá rios de OIVIA, como nos
de -Munícíprcs 'I'rfbuaáríos de OFR.

(1)

ATOS DO PODER
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n. Resume Integrado elas Q;wnLidades d'3 Mumcipios (ta Classe de
19'50
-- Murucipros t~·jb~.1tál'itls de O!v1A -'- 640
- Mumcípíos tributários de ü:F'H - 271
- Muntctplos s;mulü~nt::nne!ll~ trrbutàrios de üMA
Total de Munrcípios abrangidos pela trrbutaçào: 8~,r:

2

OFR -

7~

PLANO GERAL DE CONVOCAÇ.ilO PARA O' ANO DE 1969
ANEXO Ir

Guarnicóes ele órgãos de Formação de Reserva (Do Exército)
(0 lOdo Art. 89 do RLSM)

:Ê:ste Plano indicará as guarníções de orgács de Fcrmacâo de Reserva,
apenas, gener.camente . Os Planos Re monais e as Instruções dos DN e ZAé,
todavia, além de indicá-los, deverão díscrnn.nar cs ótgâcs de Formaçê o da
Reserva (OFU) e as Guarrucões a que os mesmos estão destinados a atender.
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Sao Paulo -
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I Campinas - SP
I
I
I
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I
I Silo Vicente - SP
I
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OM

EM

GUARNlÇAO

I

Canoas -

:

Pórto Alegre -

1

CPOR/FA

RS

- - - - - - - - - 1 -- .

RS

-------

I

Dsteío _. RS

NPOR;l o /19 0 RI

I

Nov-. Hemburgr -

NPOR/9" RI

I Pelotas I

RS

I .sâc. Leopoldo - RS
I Sapucaía dú 8'1 j - RS
- - - - - - - - 1 -1

RS

-----1
NPOR;l') R Rec Mec

I

I

Santo Angelo -

RS

---------1

1

i NPORj7° RI -

39 RO 1051 Santa Maria -

I

RS

1

I

I
NPOR/12° RC

4"

I CPORjBH

I

I
I BelU Horizonte -

1

1

I

MG

1----------I

NPORjlOO RI -

4° RO 1051 J"uiz de Fora -

MG

_ _ _I
CPOR/Curitiba
NPOR/13° Ri

NPOR;14° BC

6"

NPOR/19° BC

1

I

I
I
1

Ourltiba PR
Ponta Grossa - PR

Fforianopolís -

I
I
I Salvador -

SC

B1\

1

CPOR; Recife

I

-

PE

I 1'1.:.1.ceió I
I

AL

I

Rlyjte

1
1

NPOR/20o BC
7':

NPOR/lo/15° RI

I

1

1

I

NPOR/lo/16° RI

João Pessoa -

I
I Natal -- RN

I

PB
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:fiM

I

I

OM

I

I

I

I

8'

I NPOR/26° BC
I
lI
I NPOR/27° BC
I
I
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I
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I

fl
I NPOR/16 BC

I

I
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CPOR/Fortaleza

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Belém -

PA

Manaus -

AI\IL

Campo Grande -

CUiabá Fortaleza

MT

MT
-

CF

I

I
I Goíânta -GO
I

NPOR/10o BC

DEGEETO N? 62.044 - DE 26 DE
JULHO DE 1868
E:rliw/Ue a Comissão Bxecutina de
Assistência à Cafeicultura

O Presíoer tr da República, usando
da atrtnuícào que lhe confere o artigo
83 ítei- IL da Constituicáo, decreta:
Art. 1 Fica extinta a Comissão
E">:ecutrva de Assistêncía à Cafeiculturc (CB~'\C). criada pelo Decreto
n.c 41.651, d-e 4.6.1957, mcdrücada pelo Decroto n? 51.9'9ü-A, de 10 de maio
de 1953.
Art. 2°. O Instituto Brasileiro do
Café assumirá o Ativo e Passivo da.
CE \C' cr» exceção dos saldos disponívcts «m Baneo~ e Caixas Econômícas, que revei-terâo ao "Ftm60 de H ;7_
serva de Defesa do Café" junto ao
Banco Central do Brasil.
Art. J
Para
Levantamento do
acervo da- CEAC, o Ministro da Indústrta e de Ccínércío designará com!.s_~a"
Inregrada por representantes
autorzados elo Ins'Huto Bras leiro do
Café e cio Banco Contra] do Brasil.
Art. 4°. O presente Decreto entra",
rã em vigor na data de sua publicacão revogadas as disposições em con-

trá... to

Brasilia.

GUAJRINlIÇAO

I

2·6

de

julho

de

147° da Independência e 80°
RepubiwJ..
A. CeSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares

1968;
da,

DECRETO N° 63.045 JULHO DE 1963

DB

2G nu

Extingue
junções gratificadas no
Quadro de pessoal do Ministério da
Indústria e do Comercio.

O Presidente da Repúbüca.. , no um
daatribuiçào que lhe contere o artigo 83, item II, da Cons.tltuicân e
tendo em vista o que consta 'ia Processo nv MIC-G.ü91-ü3 decreta
Art 1° Ficam extintas, no Qu~-tdr{}
dePessüal do Ministério da Indústria
e do Comércio. as seguint.es funoôes
gratificadas, criadas p2]OS Decretos
nss 51.411 e 56.900, respectivamente,
de 14 de fevereiro de 1962 e 23 de
setembro de 1965, para 2,~~IIde:' aos
encargos de chefia,
secretariaoo e
assessoramento, do então Departamento Nacional de Segures Prrvados
e Capitalização, da Secretaria do Co-

mérctc:
a) Criadas pelo Decreto no 51.411,
de 15 de fevereiro de 1962;

1 Chefe da Assessoria co .Jontrôle
Económicc e Financeiro - símbolo
l-F.
1 Chefe da Assessoria de Orientação
e Fiscalização - símbolo l-F,
1 onero da Assessoria Técnica de
Seguros e Capitalização

--- símbolo

l-F.
I Chefe da Assistência Jurldíca símbolo l-F.
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1 Chefe da Seção de Investimentos
da Assessoria de Contrôle Econômico
e Financeiro - símbolo 2-F.
1 Chefe da Secâo de Análise e Planejamento da Assessoria de Contróle
Econômico e Financeiro s ímbolo
2-F.

1 Chefe da Secâo Atuarial ela Assessoria Técnica de Seguros e Capitalização - símbolo 2-F.
1 Chefe da Sacâo de Contabilidade'

da Assessoria de' Contrôle Econômico

e Financeiro -

símbolo 2-F.

1 Chefe da Seção de Inspeção de

Riscos da Assessoria 'I'écn cc de Se."
guros e Capitalização - símbolo 2-F.
1 Assistente do Diretor-Gera:
símbolo 2-F.
1 Chefe da Secão' de Estatística ca
Assesscría 'I'écn-ca de Seguros e Cap.tahzação - str bolo 3-F.
1 Chefe da Secão de Admínlsbracâo
- símbolo ·5-F. 1 chefe da Seção
de Cadastro e
Registro da Assessoria de Orten tacâo
e Físcahzaçâo - símbolo 5-F. 1 Chefe da Seção de Divulgação e
Propaganda da Assessoria de Orientação e p'Iscalizacâr, - símbolo 5"-1".
1 Chefe da Seção de Enquadramento e Coordenação Fiscal da Assessoria de Orientação e Piscabzaçâo
símbolo 5-F_
1 Secretário do Diretor-Geral
símbolo 9-F.
1 Secretário do Delegado de Segu-.
1'08 no Estado de Sâo Paulo - simbolo ll-F.
1 Secretário do Delegado de Seguros no Estado da Guanabara - símbolo ll-F.
1 Chefe da Turma Admlnlstrativa
da 10 Delegacia Regional de Seguros, no Estado do Pará -- símbolo
12-F.

1 Chefe da Turma Admmistratáva
da 2~ Delegacia Regional de Seguros,
no Estado de Pernambuco - símbolo
12-F.

1 Chefe da Turma Administrut.íva
da 30 Delegacia Regional de Seguros,
no Estado da Bahia - símbolo 12-F.
1 Chefe da Turma Administrativa
da 40 Delegacia Regional do" Seguros,
no Estado da Guanabara - símbolo
12-F.

1 Chefe da Turma Administra ttva
da 5:). Delegacia Regional do seguros,
no Estado de São Paulo - símbolo
12-F.

1 Chefe da Turma Administrativa
.da 6~ Delegacia Reg-ional de Segu-

no Estado do Rio Grande do Sul
símbolo 12-F.
1 Chefe da Turma Admmístrativa
da 7:1. Delegacia Regional de Seguros.
no Estado de Minas Gerais - si:n..
bolo 12-F".
1 Chefe da Turma Administrativa
da 8:1. Delegacia Regional de Seguros,
no Estado do Paraná
stmoolo

1'08,

-

12-F.

1 Secretário do Chefe ia Assessoria de Contrôle Econômico e Fmanceiro - símbolo 15-F.
1 Secretário do Chefe da Assessoria de Orientação e Píscalízaçào
símbolo 15-F.
1 Secretário do Chefe da Assessoria Técnica de Seguros e Capn.aüzaçâo sim bolo 15-F.
1 Secretário do Chefe ca Assistência Jurídica - símbolo 15-1".
t» Criada pelo Decreto nO 56.900,
de 23 de setembro de 1965:
1 Chefe da Secâo de Hablütaçào e
Registro de Corretores da Assessoria
de Orrentaçâo e Fiscalização - símbolo 2-F.
Art. 2° reste Decreto entrará em
vigor na, data de sua puoücação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1968;
1470 da Independência e-80° da
República.
A COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares

DECRETO N° 63.046
JULHO

DE 29 DE

DE 1968

Renove a declaração de utilidade publica a que se retere o Decreto número 50.068, ae 25 de Janeuo [Lê.
1961, para tins ae desapropriaça/)
pelo
Deportamercto Nacional ele
Obras Contra : as sécae, nccessoria
à construção do açude público p{J~:o
de Pedras, no Iâumscvpio de Campos Stües, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usan ia
da atribuição que Ü1e confere o ar-tigo
150, § 22, da Constituição, e nos termos do Decreto-lei nv 3.365, de 'H de
junho de 1941, modificado pela Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956, e
Lei ne 4.519, de 2 de dezembro de
1964, decreta:
Art. In Fica renovada a declaracão
de utüídade pública a que se refere

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decreto n? 50.068, de 25 de janeiro de 1961, para fins de desaproprracâ.. pelo Departamento Nacional
de Obras Con tra as Sêcas, da área
de terreno com 32.204.000 m2 (trtnta
e dois milhões, duzentos e quatro mil
metros quadrados). reor-v-> a-ta na
planta que com este baixa, devidamente rubricada pelo Secretáí-ic-Geraj
Ministério do Interior, necessária
à construcâc do açude público Poço
de pedras, no Muructpío de Carn.ios
Sales, Estado do Ceará, cujos ororeto
e orcamento foram aprovados pela
Portaria nc 9B2, de 23 de novembro
de 1953 do an ttgo Ministério da viação e Obras Públicas.
I

ArL 2° f:ste Decreto entrará <'TIl vigor na data de sua publícacâp, revogadas a-s dtsposicôea em contrário:

culados por defeito im;<,1~J5vC'1 e inábeis,
por conseqüência, a produzir
efeitos juridícos, decreta
AJ.'t. 1°. Fica sem eteítc, por motivo de nulidade, o enquadrumcnto
constante do Decreto no 51.633, de 19
de dezembro de 19()2, que benericíou
o servidor João Barreto de- Souza,
do Quadro de Pessoal -tn Mtnistérto
da Agricultura, tornada msubs.stcnte a sua condição de f-mcíonátio público federal.
Art. 2°. :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publíoacáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1063;
147 0 da Independência f' 80'-' da
República.

A.

Brasília, 29 de julho de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.
A
COSTA
Afonso A.

DECRETO N° 63.048

E SILVA

JULHO DE

Lima

DECRETO N.() 63.047
.JULHO DE 1968

COST/\ E SILVA

Ivo Arzua Pereira
Afonso A. Lima

DE

29

DE

Torna
sem
efeito
P'lJ.!?'adrc.mení:J
conetctu» do Decreto 51.633, de 19
de dezembro de 19f:i2.

o Presidente da Repubbca no uso
das atríbuicôcs que lhe confere o artig-o 83 item H da Constatuícào e,

Considerando o que consta ela Exposição de Motivos número 135, de
25 de julho de 1968, do wtm.stro do
Interior, na qual se evidencia ter
ocorrido fraude na atríbu-câo dos benefícios sucessivos das Leis números
3.483, de 1958 e 3.'i30, oc 1960, que
resultou a assunção índóoita da qualidade de funcionário OÚ'oIlc0:
Considerando oue a fraude ('011sistíu na alteracâo e ristu as ele papéis públicos, para o fim -se conferír;
falsamente o tempo de snrvico que
seria necessário à incidência dos favores legais;
Considerando que, realizado em
tais condicões e com a erva de Ilíci-.
tude, o ato de aproveitamento está
viciado de nulidade absoluta por falso documento;
Considerando que é inerente à Aclmímstraçáo o poder de declarar, em
qualquer tempo,a nulídace dos atos
por ela pratícados, 'tesde que ma-

DS 30 DE

1968

Declara de utilidade pública o "Centro Espirita José Busetno" cem. sede
em Mace.á, Estruio de 4laqoas.

O Presidente da Repúbüca. usando
atrrbuícâo que lhe contere o
artigo 83, item II, da Constitu.çào e
atendendo ao que consta do processo
M.J. 57.256 de 19ô5, decreta.:

da

Artigo único, É declarado de utnídade pública, nos têrmos do artign 19
da Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,
ccmbinaco com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto uúme1'0 50.517, de 2 de maio de 1961 o
"Centro Espírita José Euséb:o". com
sede em Maceió. Estado ea Alagoas.
Bras ilia, 30 de julho de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama

DECRETO N° 63.049 -

e Suoa

DE

3{)

DE

JULHO DE 1968

Declara de utfi'1·ade -mü.t-ca 1Jrt1'(j tine
de tieéuprotmação
pelo nenortumenta Nacuma de Estradas de RO~
daaem, área de terreno sitiuutu no
MunIcípio de Miracatu, Estado de

Silo Paulo.

O Presidente da Rapúbl.ca. usando
da atribuição que lhe contere o
artigo 83, item H, da Constatu.cáo e
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no.'; têrmcs do Decreto-lei nv ,3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela LeI nv. 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art.. 19 Fica declarado de u~ili'aade
pública, para fllb de d2Sapl'l.,;Priaçáo

pelo Departamento Nac.onal de &;_
tradas de Rocagem, o terreno s-tuado
na faixa de domtní., da rodovia Bfc116, no Mun;cip1o de Miraca.u, Estado

de São Paulo (km 115 + 197 e 118 +
197) com a área oe 224.770 m2 (du-

zentos

2

vinte e quatro mil, setecen.o,

e setenta e sete metros quacra.. dosr ,
de proprtedarte de Hamle.o Starna,.o,
constante da planta respectiva, Ievnntad? pela R-8/S do 10° D.R F. e que,
devidamente rubrrc d t pelo Se-vice
'Técnico daquela res íôênora se acham

arourvacas naque.e Distrito Rcd-;v a-

rio.
'
Art. 2° Nos termos do art. 15 d'>
Decreto. lei n? 3.365. de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei CO 2,786,
de 2~ de maio de 1956, poderá o 02-·
part-nnent-, Nacional de E",lrad",s de
Rodavem alegar urgente a desap~'o
prra-âo nara efeito de r-ecuercr 8,
imissão provisória na p'Jsse' do bem
indicado no art . 10 dêste Decreto,
Art. 3° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em cont.rárío

Brasília, 30 de julho de 1968;
147° da Independência e 809 da
República.
A, COSTA E SILVA
Mário David Anfreazza
DECRÉTO N° 63.050 JULHO

DE

30

DE

DE 1968

Autoriza a Cornpanh a de Cimento
Portland Paraiso a lavrar caléário,
no município de Campos, Estado do
Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
aa-tigo 83, item TI, da Constituição e
nos termos do Decreto-lei n" 227, de
28 de fevereiro de 196!, alterado pelo
Decreto-lei n'' 318, de 14 de março de
1967 (Código de Mineração), decreta:
Art. 10 é.utcnasr a Companhia de
Cimento Portland Paraíso a lavrar
calcário em terrenos de sua propriedade no .ugar denominado "Paraíso,
distr-ito de Italva, municítuc ie Cem
1>8S, Estado do Rio de taneir.. numa
área de cento e sessenta lê: dois bectares sessenta e cmco ares,: trinta c:
seis centiares (162,6536 ha) , delimi-

EXECUTIVO

tada por um retângulo, que tem um
vér uce a dois mil trezentos e cinqüenta metros (2, :350 m) , no rumo
verdadeiro de qua-renta e cinco g. aus
dez minutos nordeste (45'-' 10' NEJ, da
cabeceira esquerda da ponte do desvia que liga a estaçâc de Paraíso da
E F. Leopoldína á fábrica ele cimento Paraíro sõbre o rio Mui-iaé, e
os 1ao05 drvergentesvdêsse vértice, os
seguinte". comprímentcs e rumo" verdadelros: oitocentos metros (880 rol,
quarenta c um graus ci-vqüenta mí-.
nutcs noroeste (41 0 50' NW'; do s mil
e trinta e três metros e dezessete centimetros (2.03317 m) ; quarenta e oito
gr-aus dez minutos sudoe-ste (48° 10'
SW) ,

Esta autorizaçâo é outorgada medi;
ant- às ccndjcõ'es constantes dos
arngcs 44, 47 e suas alíneas e 51, do
Código de Mlnervcào, além v» r utras
constantes do mesmo Cód.go. nâo ex
pressa mente mencionadas nes:v D~·
ereto,
Parágrafo único, A execução (la
presente autorizacâo fica suielta as
estipulacões do Regulamünto apro.,
vado pelo Decreto ne 51.726. de HJ de
fevereiro de 1963 e da Resolucão n'' 3
de 3'0 de abril de ]985 da Comissão
Nacional de Eneraia Nuclear.
Art. 2° O concessionário da autorizacâo fica ebrig'do a r-ecolher aos
cofres públiccs 11a forma da lei, os
tributos que forem devidos à unif.o,
ao Estado e ao Município, em cumprimento dó disposto na Lei nv 4.425,
de 8 de outubro de 1964,
Art. 3° Se o concessicuãrto da autorizacâo nào cumprir qualquer d~l..s
oo-jeacôes que lhe incumbem 8 3Ut·Orrzacâo de tavra será óectararta ca6vu, ou ri-na, na forma dos 8.!"ig-\:s C5
e 6G de Código de M'neraça..
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-selo ·para fins de lavra, na fama
do artigo 59, do Código de Mine-

racâo.

Art. 5° A autorização de lavra te-á
por título éste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das

Concessões de Lavra, da D'visáo de

Fomento da Produ cão Mineral, do
Ministério das Minas e Energia,
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1968;
147° da
Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

ATOS DO

DECR,ETO N° 63.051 JULHO DE 1968

DE

PODER

30 DE

Autoriza: a ltaoira Agro-Industrial
S. A. a taorar calcário, no municipio de Cedo, Estado do M a1'a-

níuio .
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 33, item 11, da ConsllLUlçaü e
nos termos do Decreto-Ieí n'' 2J'i, oe
28 de fevereiro de 196" alterado pele
Decreto-lei nv 318, de 14 de ma.ço de
1967 (Cóuigo ri'e Mmeraçào) , decreta:

Art. 1° Fica autorizada a It.ab.ra
Agro-Industrral S. A., na qualidade
de cessícnaría dos direitos do Govêrno do Estado do Maranhão, a lavrar
calcário em terrenos de prcpr _eda-,e
de Mozart Novaes, Porfirío Rosas,
João 'Lemístocles e outros, no lugar
denominado Cenzrmo, oista-ito e mumcípio de Corro, Estado do Mara.rhao.
numa área de quatrocentos e noventa
e sete hectares (497 hai , dal.nritada
por um retângulo, quê tem um vér-üca
a cento e sessenta metros 0&0 rm , no
rumo verdadeiro oeste (W), do mar o
quilométrico duzentos e oitenta e um
(krn 281), da Estrada de Ferro São
Luiz-Teresina e os lados, dívergent.es
desse vértice, Os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: hum mil
quatrocentos e vinte metrcs 0.420 m) ,
este (E); ta-és mil e quinhentos metros (3,500 m) , sul (S).
Esta autorização é outorgada mediante às condições constantes dos
a-rtigos 44, 47 e suas alíneas e 51, do
Código de Mineração, alem vte outras
constantes ,do mesmo Código, nãD ex
pressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execucão da
presente autorrzacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprcvadc pelo Decreto nv ·51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3
de 3D de abril de 1965 da Cormssâo
Nacional de Energia Nuclear,
Art. 2° O concesslonárro da autorização fica obrtg ado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei. ::>3
tributos que forem devidos à UT'i50
ao Esta-do e ao Município, em cumprimento do disposto na Lei n'' 4.425,
de 8 de outubro de 1964,
Art. 3° Se o concessionário da autorização não cump-rir qualquer daa
obvigaçôes que lhe incumbem (J autorb.acâo de lavra será declarada l'~-

t03

EXECUTIVO

cu-c ou nula, na forma dos artigos 65
e 60 do Couigo de rct.neracãc
Art. 4° As proprieucdes vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineraçâo.
Art: 5° A autcrízaçào de lavra terá
por título êste Decreto, que sera
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Drvisào de
Fomento da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1963;
147" CUl Independência e 80° da
República.
A, COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N:O 63.052 JULHO DE 1968

DE

30

DE

Autorizá aS. A. Cimento Mineração
e Cabotagem "CIMIMAR", a uunar
m·gila no município
Estado de Silo Paulo.

de

Taubaté,

o Presidente da República, usando
da

a.tnbuiçâo que lhe COnfere o
arngo 83, item 11, da Constltuiçào e
nos termos do Decreto-lei n" 227, de
28 de fevereiro de 196'i, alterado pelo
Decreto-lei n» 318, de 14 de março de
1967 (Código 6'2 Mineraçào) , decreta:

Art. 1° Fica autorizada a 8'. A.
Cimento Míneracâo e Cabotagem
"CIMIMAR" a lavrar argila em' terrenos de sua pronriedade no lugar
denominado Bairro oc Barr-anco. d.strito e município de Taubaté, Estado
de São Paulo, numa área de oito hec..
tares,vinte ares e sessenta cenüa.es
(S,206Ü ha) . delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice a
cento e sessenta e nove metros (169
m) , no -rumo verdadeiro de sessenta e
três graus e trinta minutos nordeste
(63° 30' NE), do canto noroeste (NW)
da casa à'e alvenaria do Dr, Kurt
I'ohtzer e os lados a partir desse vértice. os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e oitenta
e dois metros (282 rm , setenta e nove
graus e trinta e dois minutos .sudoeste 79° 32' SW): duzentos e OItenta
e dois metros (282 m) , nove graus e
trinta e dois minutos noroeste (90 32'
NW); cem metros (100 m) , setenta
graus e trinta e um minutos nordeste
(70° 31' NE); setenta metros (70 m) ,
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sessenta e um graus e trinta e um
minutos nordeste (61 0 31' Net ; oito
metros (8 m r , sessenta e o.to graus e

deaesseis

minutos nordeste

(68 0

18'

NE); cinqüenta e cinco metros (55 m) ,

sessenta e oito graus e trinta mínutcs
sudeste (68 0 30' SE); cinqüenta me-

tros (50 m) , sessenta e dois graus e
quinze minutos sudeste (62 0 15 1 SE);

o oitavo e úl.Imo lado é o trecho de
córrego dos Judeus que vSÍ do vértrca
do últ.mo lado descrrto ao ponto de
par tida, vértice inicial do primeiro
lado descrito.

Esta autorização é outorgada medicondições constantes dos
47 e suas alíneas e 51. do
Mineração, além - de outras
do mesmo Código, rào expressamente mencionadas neste Decreto .
Pô-l'ÜgT8.f.O único. A execuoáo da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprc-.
vado pelo Decreto n'' 51. 726, de L9 de
fevereiro ci:e 1963 e da Resolução nv 3
de 30 de abril de 1965 da Comissa.",
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2" O concessionário da autorização fica cbrtg rdo á recolher aos
cofres públicos, na forma da lei. 05
tributos que forem devidos à União,
no E tado e n.. Munrcipío, em cumprimento dó disposto na Lei nv 4.425,
de 8 de outubro de 1964.
Art. 3° Se o concetsionárro da autorizacâo não cumprir qualquer das
obrrgacôes que lhe incumbem 9. aut.oríza cão de laV1'2 SP1",L "1'<2ci",.;ada caduca ou nura. na forma dos arogos 65
e fiG do Cóúígo de Mmern cáo .

ante às
artigos 44,
Código de
constantes

Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
do 1_ artigo 59, do Código de Mine-

racao .
Art. 5° A autcrizacãc de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da D'visào de
Foment-a da Producào Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1968;
147° da Independência e 809 da
República.
A,. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

EXECUTIVO

DECRETO N° 63.053
.JULHO DE 1968

DE

30 DE

Autoriza Itobira Agro-Industrial S. A.
a lavra?' calcário, no município do
coao, Estado, do Morantuio,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago
83, item II da Constdtuícàc e nos têrmos d') Decreto-Ieí 1]0 227, de 28 De
fevereiro de 1967, .alteradn pelo Decreto-Ieí n? 318, de 14 de março de
1967 (Código de Mínerccão) , decreta:
Art. 1° Fica autorizada a Itauíra
Agro-Industrial 8. A. na qualidade
de concessionária dos direitos de Govêmo do Estado do Maranhão, a lavrar calcário, em ,e1"1'E'n03 davolutos,
no
lugar "denominado Cabeceira do
Jacu distrito e muru.upio de co.'.-,
Estado do Maranháo, numa área de
quatrocentos e noventa e sete hectares (49'7 haj , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a hum
mil quinhentos e oitenta metros (1.580
m) , no rumo verdadeiro oeste (Wl r,c.
marco quilométrico duzentos e oitenta
e um (Km . 281), da Estrado de Ferro
Sã,o Luiz-Terezina ~~ cs lados dií', \'gentes ôêsse vértice, .os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: hum
mil quatrocentos e vmtr metros (1,,20
m) , oeste (W); três mil e quinhentos
metros (3.500 m) , sul (8). Esta 4,['
torizacâo é outoraada mediante às
condlcões constantes dos artigos '14,
47 e suas alineas e 51, do Código oo
Mmeracão, além "de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parúgrefo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às estípulacôes do Regulaman t-o aprovado
pelo Decreto nv 51.726 de 19 de fevereiro de 19133 e da Resolução no 3 de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário da. autorização fico obriga-do a recolher aos cofres públicos. na forma da lei, os tributos que forem devidos à Unlâo ao
Estado e ao Município, em cumprimento do disposto na Lei nv 4.425, de
8 d-e outubro de 1964.
Art. 3° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a auto-
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rjzacâo da l-avra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 65
e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas ;';c;
tão sujeitas às servidões de so:o e
subsolo para fins de .(.2' vra. na for-ria
do art. S9 do Código de Mineração.
Art. SO A e.utorízacào de lavra terá
por titulo éste Decreto. que será
transcrito no livro C do Registro das
Concessões de. Lavra, da Divisáo do
jnomen to da Producào Mm-ral do Ministério das Minas· e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em

contrárro .

Brasília, 30 de julho de 1968;
14,/0 da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

José Costa Caoaicanii,

DECRETO N° 63.0'54 JULHO DE

DE

30

DE

1968

Retifica o a,rtigo 19 do Decreto numero 27.117, de 31 de açosto de 1949.

o Presidente da Repúbnca, usanoc
de atrrbuíçào que Ih'8 contere o artigo

83, item II, da Oonstrtuiçao e nos termos do Decretc-Iei no 227, de 28 d-2fevereiro doe 1967, alterado pelo decreto-lei n? 313, de 14 de marco de
19-37 (Código de Mineração), decreta:
ArL 1° Fica retatícado o artíg.o 1"
do Decreto nv 27.117, de 31 de agosto
de '_949, que passa a ter a segumta
rertaçào: Fica autorizada a Minerecào Atlánt.ca LWa .. na quahdade c-e
cessíonárra de Armmdo Ramos a lavrar areia quartzosa em terrenos de
propríedede deste, no lugar denominado Samarrtá, distrrto e enumcíp:o
de São Vicente, no Estado de. 8~l'O
Paulo, numa área de noventa e neve
hectares cinqüenta e nove ares e vmte centrares (99,5920 ha) . deümita.ta
por um políg'ono irregular que tem
um vértice no marco qu.Iométríco uumero 19 rKm. 19) da linha férrea.
Eantos-Juquta da Estrada de joerro
Sorocabaua. nas proximidades da ES'-·
tacao de Samarrta e os lados a partir
dêsse vertace, os seguintes comprrmentes e rumos verdadeiros: duzentos
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e cinqüenta e sete metros e cmqüenta centímetros (257,50m), vinte e 01tO
graus quarenta e cinco minutos sudeste (28°45' SE); trezentos e setenta
e nove metros (379m) ses-enta e um
graus nordeste (61 0 NE), trezentos e
noventa e nove meti-os (399m), vinte
e nove graus sudeste (29° SE); cento
e trinta e quatro metros \l34m) leste
tE); duzentos e c.nqüenta e oito tr'etros (258m), cinco graus sudoeste <5'·'
eW): trezentos e noventa metros
(3S,Qm), vinte graus trmta rnmutos
sudeste (20°30' SE), cinqüenta e cínco
metros (S5m), oitenta e um graus
cinco minut-os nordeste 181°05' NEi;
o-tau-ocentcs e oito metros (408m),
dois graus trinta minutos nordeste
(2° 30' NE); .cento e oitenta e qua--o
metros 1184m) , quinze graus cmco
minutos noroeste GSo 05' NW); duzentos e noventa e quatro metros
(294m), vinte e quatro graus omco
minutos nordeste (24° OS' NE)' cento
e quarenta e quatro metros e cínquenta centímetros (l44,50m), setenta e·
três graus nordest-e (73 0 NE); oitocentos e quinze metros (315m). trinta e seis graus trinta minutos sudeste
(;36° 30' SE); duzentos e cinqüenta 2
dois metros (252m), trinta graus
trinta minutos no-deste (30° 30' NKI;
seiscentos e vinte dois metros e emqüenta centrmetrcs (622_50m), trinta e
oit.o m-aus e quarenta minutos noroes-.
te (33 0 40' NW); quatrooentcs e vinte
metros (420m), trinta minutos nnrceste (3G' N\iV); na,i. no rumo veroacei1'0 cinqüenta -e dois graus trinta ml-,
nutos noroeste (S2° 30' NW), até encontrar a margem da linha férrea e
desta margem, com o rumo verttauei1'0 sessenta graus trinta minutas sudoeste ~60o 30' SW); ate o vértice de
Partida.
Art , 2° A presente retíficacâo d·e
Decreto não fica sujeita ao pagucnen-.
to da taxa prevista pelo Código (te
M'neraçao e sera transcrita no livro
C ôe Registro das concessões de Lavra, da Drvísào de Fomento da Producào Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 30 Revogam-se as disposíções
em contrário.
Brasília,
147 0

do,

30 de julho de 19G8;
Independência e 30° da

Repúblil:a.
A.

COSTA E SILVA

Jose Costa Cavalcanti
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DECRETO N,Q 63.055 -

DE

30

DO PODER
DE

,JULHO DF 1968

Autoriza Catinco -

Catcarto Iruius-

iria e Comércio Lida. a lavrar calca1"io no murucipío de Matosínhos,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da, República usando
da atribuíçâo que :hl~ confere o artigc
83, item lI, da
Constituiçâr, E' Dc.S
termos d-o Decr2[.1J-~8" nv 227, 08. ;:8
de fevereiro de lHo7 (COLllgO de Mineração), alterado pelo Decreto-rei r.úmero 318,

de 1.4 de março (te 1967

decreta:
Art. 1° Fica autorrzada a Cahnco
~- Calcário Indúshna e Comércio 1.,1mitada. a lavrar calcário em terrenos de sua procr.edadc no lugar cenominado Pazenda Palmeiras, distl'i-to de Prudente ue )\:I01'lU5, município
de Matozánhos, Estado de Minas Geraís, numa área cc qua tcxze hectares
e setenta e oito ru'es 04,78 11a), delimitada por «m polígono .rregutar,
que tem um verti-c a cento e scssenta e seis metros (166 n) no rumo
verdadeiro de quarenta e' seis graus
e trinta minutos
noroeste ('169 3;)'
NW), do marco
quúometríco emqüenta e nove .Kro ,nn da rodovia
Sete Lagôas - Matcsinhos c 0.'3 lados
a partir desse vértáca.
(J!')
seguintes
comprimentos 8 1'um'JS verdadeiros:
trinta e cinco metros (35 m) , çuarenta e três graus 'cinqüenta e cinco
minutos sudoeste (43 0 55' swr : sessenta e cinco meu-os C65'm), oitenta
e sete graus e ClcZ minutos sudoeste
(87 0 10' SW); s.esscn ta e cinco metros
(65 m) , vinte <~ três graus cinqüenta
minutos noroeste, (230 5)' '::iW); cento
e noventa e cinco metros (195 :0),
oitenta e nove sl'2',US € ormt.a minutos
noroeste (89 0 :y)' NW); duzentos e
sessenta e Cinco metros (~65 mj , vin~
te e cinco graus e quinze rmcutos sudeste (25° 15' SE): -essenta e dois
metros (62 mj , cinqüenta graus e
cinqüenta e cinco
minutos sudeste
(500 55' SE); quatrocentos e setenta
e cinco metros (47:::'
mr , sessenta
graus e quarenta e cinco minutos "Sudeste (60° 45' S.E); duzentos e trinta e cinco metros C335 m) , Trinta (~
dois graus c trinca e cinco minutos
nordeste (32° 35' NE). noventa e sete
metros (97 mj ,
cinqüenta e !lOV8
'graus e cinqüenta minutos noroeste
0
,(59 50' NW),; noveutn e ci~1CO illf'-
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tros (95 mj , sessenta e dois graus e
vinte minutos noroeste (62° 20' NW) ;
oitenta e quatro metros (84 m) , 0'38-'
tenta e um graus e cmqüenta minutos noroeste (71° 50' NW); cem metros (100 mj , cíncüenta e tres graus
e trinta minutos nOJ.'D-esL (53 0 30'
NWl; cento e dez metros (110 mj ,
trinta e nove g'~'a~:·':. quarenta c cinco
minutos noroeste (39 0 45' rv.W). Esta
autorização é cuuorgada mediante às
condições constant..'\,;; dos arte. 44, ,17
e suas alíneas e 51, do <órügo de
Mineração, além de o-utras constantes do mesmo Coct.go. nào expressamente menclonad.rs neste-Dcereto ,
Parágrafo umco.
A execução da
presente autortzaçâo fica sujeita 88
estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto na, 51. 7~)6, de 19 de
fevereiro de 1963 t da Rescluçáo número 3, de 30 <1~ aurrl de 1965 da
C-omissão Nacional ele Energia Nuclear.
Art. 2° O conceasrcnár!o da autr-rfzaçâo fica obrigado a recolher 8GS
cofres públicos, lia forma. da .ei. os
tributos que f01'e:-.:1 devidos à Irmào,
ao .Estado e a-o Muníc'pto, em cumprimento do JiSp0-,;~0 na Lei ÚO 1".425,
de 8 de outubro lle "'964,
Art. 3° Se o ~')nC2s;~j-8"láTiJ da autorização não cumprir qualquer das
ohngaçôes que lhe incumbem ';1, alitorizaçáo de 'avra será ceclaraôa ca~
duca ou nula, na forma <los artigos
65 e 66 do Código de Mineração,
Art. 40 As
,::;ropri2d2.dcs vízmhas
estão sujeitas as servidões do solo e
subsolo para fins de .avr« na Iorma
do art. 59, do CÓ2''';"J de Minera-.
ção.
Art. 5° A autonzacêo de lavra terá
por titulo êste Decreto,
que será
transcrito no hvro C de Registro das
Concessões de Jravca. da Dtvlsào de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. '60 Revogarn-s.e as disposlçôee
em contrário.
Brasília, 30 de- julho de 1963;
1470 da Independência e Soo da
República.
A,

COSTA E SILVA

José Costa

Cxumlcasüi

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 63,056 - DE 30 DE
JULHO DE 1968
Declara sem efeito o Decreto número 25,181, de 7 de julho de 1948.

o Presidente da República, usando
da a.tríbuícão que lhe confere o
artigo 83, nO Il, da' Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
-de. fevereiro de 1%7 (Código de Mineracác) . alterado p210 de nv 318, de 14
de marco de 1967 e tend-o em vista o
que consta do Processo DN,PM 6.471
de 1943, decreta:
Artigo único, É declarado sem efeito o Decreto n? 25.181, de 7 dejuiho
de 1948, que autor ZOl1 a Companhia
Paullste de Mmeracâo a 'lavra!' argila
no município de Ubernba, Es.Vdode
Minas Gerais. em virtude de renúncia de seu titula-r.
Brasília,

30

de

julho

147° da Independência
República.

de
e

1968;
309 da

A. COSTA E SILVA
JOsê Costa Cavalcanti

DECRETO N° G3.057
DE 30 DE
JULHO DE 1968
Autor2za tnncsonamento do Escola
Superior de Agrimensura,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
item II do er tígu 83 da Constitu-câo,
de acôrdo com o díscosto no artigo 23
do Decreto-lei nv 421, de '11 de maio'
de 1938 e tendo em vista o que consta
do· Processo nv 12,112-63, do Ministério da Educação e Cultura; decreta:
Art. 1° Fica autorzadc o funcionamento da Escola Superior de Agrimensura Governador Mvgalhâes Pinto, de Be10 Horizonte, em Minàs Gerais.
Art. 2° :Éste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília,

30

de

julho

147° da Independência
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

e

de 1968;
80° da

DECRETO N° 63.053 JULHO DE 1968

DE 3{} DE

Regulamenta o artigo 65, e seus partiçratos da Lei nO 4.504, de 30 de
novembro de :964, ccmonuuto com
o artigo 11 do Decreto-lei nS' 57, ae
18 de novembro de 1966.

o Presidente da Repúnnca, no uso
das atrrbuiçóas qu-e lhe contere o aro.
tigo 83, nem I1 da Oonstittnçao e
Considerando que a LeI nv 4.304.
de 30 de novembro de 19tH, veoa. em
seu artigo 6[) e no art. 11 do Decieto-lei n'' 57, de 18 de novemnrc oe
1966, a divísào de Imóvel rural em
área mterror à consntutrva do modulo de propriedade rural;
Consoerando que os herdeiros ÜU
Iecatártos que adqumrem por sue-ssão o domínio de' imóveis rurais não
pouerao dividi-tos em outros de dimensão inferior ao módulo de- propríecade rural;

Considerando que no caso de um
ou mais hei-deu-os ou legatários dasejar explorar as terras assim hav:da,s
o lERA. de acordo com o Estatuto
da Terra, poderá prover no sentido
do requerente our,equerentes oorerem
financiamento que lhes faculte {J nucnera.no para indenizar os demais
condôminos;

Considerando que o ttnancramento
acima retertdo só poderá ser concedido mediante prova de que o requerente não possuí recursos para adquirir o respect.vo lote, decreta:
Art. 10 Fica o Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária autonsaoo a conced-er, cccn r-ecursos próprios ou prover junto a outros órgãos públicos e

estabelecimentos de crémto, tmanciamenta a um ou mais herdeiros ou
que najaen adquirido ou
venham a adqutrrr, por sucessáo. o
domímo de traçao de unover ruca.
msuscetrvel de ser dividido, conforme
prescrito no al'tigo 65 e parágrafos da
Lei no 4. 5ü4-64 e art. 11 C'Ü Dec-e-

legatários

to-Jeí nc 57, de 18.11.66 a Itm oc
serem índemzacíos os demais oondômínos que concordarem com a cessao
das parcelas írteaís que lhes cacem.
~ 1° A concessao de Itnancamento
aos herdeiros ou jegatáraos. provtrta
junto a estauejecímento de crédíto o.i.
outro órgão público, dependerá de
convênio previamente realizado entre
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aquelas entidades e o Instituto Bra.-
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DECRETO W' 63.059 -

811ei1'O de Retorma Agrária.
~ 2° O convenio de Imancíamento
firmado entre o Instituto Brasileiro

de Reforma Agrar ia e cada uma nos

entidades 'reteríctas neste artrgo está-betecerá a rorma de reemoõíso a SeI"
feita nelas nenenc.anos e as con :',1çôes nasrcas que devem reg-er os contratos de credito.
Art. 2° O lEHA, através de 0811--

beracac de sua Dn-etona Plena, esTabeleeera os requisitos necessarrcs a
eret.ívacào dos r.nanctamentos a se-'
rem concedidos na forma
creto e fixara. a lorma do
podendo os mesm-as ser
fera das áreas prtorttarías

deste Dereemoolto.
ccnc-dtdos
de R2f.or-

ma Agrárra.

Art. 3° O pleiteante ao nnancramente autorizado neste Decreto ':ieverá dirigir requerimento ao lERA
fazendo. prova da anuência dos demais eonrícmíncs, para o 11m a que
se propõe.

Art. 4° O financiamento só poderá
ser concerndo se o requerente ou r;tqueren tes provarem carência de secursos para adquirir:
a) fi parcela ou as parcelas
qüe
adl~icnqrJ'ls à rracào que
lhe colJbe
completem á r e a dentro dos hmífcs
das dimensões fíxadas no art. 5°;
b) a f'racao ou demais Iracões aU!buídas a outros QUo::: não o l'é"uerent8
ou requerentes. quando o imóvel ndqumdo por sucessão tiver õunensôes
ínfertores às do módulo a ele apll-

càveí .

Art. 5° o nnanciamento coneedio»
na forma deste Decreto. em nenhuma
hipótese _poderá soe destinar a aqutsição de ar-ea superior a dois módulos
do imóvel partilhado, por herdeiro ou
legatário.
Art. 60 os encargos tmance.ros decorrentes da. execucao deste Dec1'0to
quando com recursos próprios do
rB~A, serao custeados atraveg de de,-

taçoes orçamentarras especrncas.
Art. 7° :Este Decreto entrará ecn vi-

g-or na data da sua pubncacao, revo.
gadas as tüspoaiçôes em contrarro ,
Brasília, 3D de Julho de 18G3;
da Independência e 800 :ia
República.

14"]0

A.

COSTA E

Ivo

Ar;~ua

SILVA

Pereira

DE

30

DE

JuLI-lO DE 1968

Abre ao Mmisterio da Indústria e Co-mérco o credito
5Uplemen'/'CtT
de
NCrs 166.560,00 (cento e seeserua e
eeis mu, quinnentos e sessenta c-ueeíros novos), para retorço de dotações consignadas no vigente orça-:-.
menta.

o Presidente da República, usando
da atrrburçao que lhe confere o artigo
8::;, ii-o P1 n. da Constltuioào e da autorfzacàr, contida no artôgo 11 da l..et
n'' 5.373, de 6 de dezembro de HlWI,
decreta:
Art 10 Fica aberto, ao Ministério
da Indústria e comércio o crédito suplementar de NCl'S 166.560,DO (cento
e sessenta e selS mil. quinhentos e
sessenta cruzeiros novos), para reterÇO das dotações oonstgnadas ao subanexo 5.08.00, às seguintes Unidades
Aomíntstratrvas:
5.0(\.07 - Departamento de Actnuu.stracao
114.2.122-6 _ Coordenação dos 6e1'
VICOS Administrativos
3. O.O.O
Despesas Oorrentes
3~1.0.0 DeSpesas de Ousteío
Terc211'OS
3.1.3.0 - SerViços de
4

NC:r:::;

Ç·7. 44o-,.UO

'5.08.10 _ Departamento Nacional
da Proprtectaue Inoustrvai
311.2.1237 - Protecao da Propneda-t- tndustrial
3.0.0.0 - jjespesas correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
:~ .1. 3 . .l gervícos de
Terceiros
N'Cl'S 7'6.080,00
5.0B.15 - Instituto Nacional de Pe-

e Medidas
196.2.1251 - Fiscalização do CUl1lpr-ímento da Lep)SlacaO Metrológica.
3 0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. o. O - Despesas de Custeio
3.1.3.
gerv'cos de 'I'ercerrcs
NCrS 23.040,00 - .NCr$ 166.550,OG.

5C'S

°-

Art.

2°.

A

execução do

despesa decorrente da

presente Decreto será
atendida mediante contençao de -cual
quantia nos recursos a seguir dtscrtmurados:
5.02.07- Departamento de Aorrnntstracáo
114.1. 11223 _ Recuperação e Adaptacar, do Ediftcio sede
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. U O-Despesas Cie Custeio
3.1.3.
gervícos de Terceiros.

°-

NCrS 67.440,()O

-
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5.08.10 Departamento Nací..nal
da Proprxertade Industrial
311.1.1239 - Mecamzaçâo dos Ser'V1ÇDS

3.0.0.0
Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3. O - Serviços
de
Terceiros
NCr8 76.080,00
5.08.15 - Instituto jcacional de pesos e Medidas
196.2.1252 - Amparo à metrologia
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Jnstaía-cões -- NCr$ 23.040,00 - NCrS ....
166. 5-60,UO.

Art. 3°. :Este Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação,
Brastlía, 30 de julho de
J.968;
147" da
Independência e 80° da
'Repúbl'ca..
A.

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Edmundo de Macedo Soares
Helio

eeurao

DECRETO NÇI 63. ü60
DE 30 DE
JULHO DE 1968
Abre ao M inistêrio da Eetucaçâo e Cultura, em favor da Faculdade _ele
Odontologia de Diamantina, o Credito Suplementar ele NC)"$ 29. tl79,DO
(vinte e nove mu, sezscentos e setenta e nove crueeiroç novos), para
retórço de dotaçâo consignada nu
vigente orçamento.

o

presidente da Repubüca, usando
da atrrburcan que lhe contere o arugo
'83, item Ij. da Constituição, da autortzaçar, contida no artégo 11 da Lel
DECRETO

N° 63.061 -

nv 5.373, de 6 de dezembro de
decreta:

:09
~8S7,

Art .. 1°. Fica aberto ao Ministério
da Educacao e Cultura em tavor da
Faculdade- de Odontorog:a de Oian..a ntina, o credito suplementar de --1C1'$
29.679,00 (vinte e nove mil, seiscentos
e setenta e nove cruzeiros novos},
para .rerorço de dotação consignada ao
sunanexo 5.05.00, a saber:
5.05.:% - Faculdade de Odontologia de Dtamantma
2,54.2.087,2 - Admmístraçâo e Ma-

nutençâo

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0 o-Despesas ce Custeio
3.1.3 O - serviçds de
'I'erceiros
NCr$ 29.679,00
Art. 2°. A despesa decorrente da
execução do presen te Decreto
ser a
atenojoa mediante contencao de wual
quantia. nos recursos o. seguir discriminados:
5.05.3'3 - Paculdadede Odontologia
ar Diamantina
254.2.0872 - Admtnistraçào e !VIanutenção
3.0.0.0
Despesas Correntes
3.1.0,(1 - Despesas do Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3, 1 . 1 . 1 - Pessoal Orvíl
ü2.00 - Despesas Variáveis - NCr8
29.679,{)O

Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brastüa, 30 de julho de ]968;
147° da Independência e 80° da
Repúbl'ca..
A.

COSTA F SILVA

Antônio Delfim Netto
Tarso Dutra
Helio Beurao

DE 30 DE JULHO DE 1968

Abre ao MZnistério da Educação e Cuitura em jàvor do Instituto Nacional
do Linra, o crédito suqitemcntar de NCrS 35.000,DO (trinta e cinco mil
crueciroe novos), para retorço de àolação consupuuia no vigente
Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuiçã-o que lhe confere o
.a:<tigo 83, item H, da Constituição e da autorízaçâo contida no artigo 11
da Lei n'' 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
fio Instituto Nacional do Livro o crédito suplementar de NCr$ 35.0íl'O,OO

aros no
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(trinta e cinco mil cruzeiros novos), para refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.05.00, a saber:
5.05.24
258.2.0826
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.'3.0
3.1.4.0

-

Instituto
Edição e
Despesas
Despesas
Serviços
Encargos

Nacional do Livro
difusão de obras de ínterêsse cultural.
Correntes
de Cu'steio
de Terceiros
.
Diversos
,
.

NCr$

14.000,00
21.00a,OO
35.000,SO

Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida me-diante contenção de Igual quantia, nos recursos a seguir
oíscrímínados .
5.05.16.31
254.2.Q786A 4.0.0.0
4.1.0.0 4.1.2. O

universidade Federal de São Paulo (São Caí-los)
Administracâo e Manutenção do Ensino
Despesas de Capital
.
Investimentos
Serviços em Regime de Programaçâo Especial

35. Ü(Jf),O{)
Art. 3" ÊSte Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1968; 147° da Independência e SO" da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Dettim. Netto
Tar80 Dutra

Helio Bettrão

DECRETO W' 63.062 -

DE

30

DE JULHO DE

1968

Abre ao Ministério da Saúde o crédito suplementar de NCTS 5.371.433,00,
para retorço de dutações ccmnumadas no vigente orçamento,
O Presidente da República, usando da att-ibuícáo que lhe confere o
artigo 83, item Ir, da Constituição e da autorização contida no artigo 11 da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. jv Ftca aberto ao Ministério da Saúde o crédito suplementar de
.NCrS 5.371. 433,00 (cinco milhões trezentos e setenta e hum mil quatrocen tos e trinta e três cruzeiros .novos), para refôrço de dotações orçamentárras consignadas 8.D SUban2X0 5.14:.00, a Saber:
NCr$
5.\4.01 - Gabinete do Ministro
111.2.1778 - Assessoria Ministerial
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
.
30.000,00
369.2.1782 - Promoção e Pesquisa das Atividades Hemote.,
rápicas
3. O.O.O
Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.3. O
Servícos de Terceiros
.
.
30.000,00
5.14.06 - Departamento de Administração
351.2.1790 - Coordenaçâo dos Serviços Administrativos
3. O. O. O - Despesas Correntes'
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
.
250.000,00
5.14.09 - Departamento Nacional de Endemias Rurais
355.2.1823 - Campanha de Ermdícação da Malária
4.0.0.0
Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos

ATOS DO PODER EXECUTIVO

4.1.2.0 5.14.10 355.2.1835 3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1.0 3.1.1.1 02.00 3.2. O.O 32.9.0 4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.2.0 5.14.15 -

Serviços em Regime de Programação Especial
Departamento Nacional de Saúde
Campanha de Erradicação da Varíola
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Transferências Correntes
Díversast'I'ransíerêncías Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Serviços em Regime de Programação Especial
Serviço Nacional do Câncer

354.2.1853 -

Assistência Hospitalar a cargo do Instituto Nacional de Câncer
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Material de Consumo.
Serviço Nacional de Doenças Mentais

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.2.0
5.14.17

-

854.2.1865 3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.2.0 -

Manutenção de Unidades Hospitalares de Assistência a Psicopatas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Material de Consumo..

! 11

120.000,00

16.500,00
2.657,00
147.276,00

250.000,O(}

4.525.000,00
5.371.433,uu

ArL 2° A despesa decorr-ente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.14.00 5.14.01 111. 2 1778 3, O.O.O 3.1.0.0 3.1.4.0 5.14.06 351.1.1791 -

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Encargos Diversos...
.
.
Departamento de Administração
jceequípamento dos Orgâos Centrais de Admtnistracâo
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 ~ Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
353.2.1795 - Assistência Hospitalar a cargo da Pundacâc
Hospitalar do Distrito Federal
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2. O.O-Transferências Correntes
3.2:1.0 - Subvenções Sociais
..
..
5.14.09 - Departamento Nacional de Endemias Rurais
355.2.1822 - Combate às Endemias
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
"
.
01.00 - vencimentos e vantagens fixas
5.14.10 - Departamento Nacional de Saúde
256.1.1827-s - Reequipamento da Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto
4.0.0.0 - Despesas de Capital

50.000,00

250.000,00

1.000.000,0(;

1. 000.000,00

~i\TOS
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4.1.0.0 4.1.3.0 ~
351.2.1828 3.0.0.0 3 1. O.O :3.1.3. O 335.~ .1835 -

Investimentos
Equipamentos e Instalações
Coordenação dos Serviços de Saúde Pública
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Serviços de Terceiros
Campanha de Erradicação da Varíola

3.2.0.0 3.2.8.0 363.2.1838 3. O.O_O 3.1.0.0 3.1.4.0 3ti9. 2.1339 -

Transferências Correntes
Contribuições de Previdência Social
.
Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Encargos Diversos
Invcstigaçôe e Pesquisa sôbre Doenças' Trans-

3. O.O.O 3.1.0.0 3.1.4.0 5.14.15
354.2.1853 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Encargos Diversos .....................•.......•
Servíco Nacional do Câncer
Assistência Hospitalar a cargo do Instituto Nacional do Câncer
Despesas Correntes
'I'ransrerêncías Correntes
Contribuições de Previdência Social
.
Diversas Transferências Correntes
.
Equipamento do Instituto Nacional do Câncer
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações
,
.
Material Permanente
.
Amplíacâo do Instituto Nacional do Câncer
Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas
.
Serviço Nacional de Doenças Mentais
Manutenção e Desenvolvimento de Serviços
Psiquiátricos a cargo de Entidades Estaduais
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Subvenções Sociais
.
Reequípamento do Serviço Nacional de Doenças Mentais
Despesas de Capital
Investímen tos
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
..
Obras de Recuperação em Estabelecimentos
Psiquiátricos
Despesas de Capital
Transferências de Capital
Auxílios para Obras Públicas .................•
Con crôte e Piscalízacào da Campanha Nacional
de Saúde Mental
Despesas de Capital
Investimentos
Serviços em Regime de Programação Especial
Servico Nacional de Doenças Mentais (órgãos
Dependentes)

3 0.0:-0 -

.

70.000,00

120.000,00

Despesas Correntes

o

••

,

..

1. 433,00

105.000,00

missíveis e Degenerativas

3. O.O.O 8.2.0.0 ~
3.2.8.0 3.2.9.0 354.1.1b55 '4.0.0.0 4.1.0.0 4.1. 3. O 4.1.4.0 354.1.1856 4.0.0.0 4.1.0.0 4.1,1.0 5.14.16 354.2.1860 3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.1. O
354.1.1861 4. O,O. O 4. 1. O. O 4.1. 3. O 4.1.4.0 354.1.1862 4.0,0,0 4.3. O.O 4.3.2.0 :355.2. 18{)3 4.0.0."0 4.1.0.0 4.1.2. O
5.14.17 -

60.000,00

15.000,00
7.000,00

40.000,00
11. 000,00

177.000,00

150.000,00

28.00000
15.000,00

150.000.00

100.000.00

ATOS DO PODER EXECUTIVO
354.1.1866 4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.3. O 4.1.4.0 354.1.1867 4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.3.0
354.1.1868

-

4.0.0.0
4.1.0.0
41.1.0
354.1.1869

-

4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.3.0
4.1.4.0
354.1.1870

-

4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
354.1.1873

-

4.0.0.0 4.1. O.O 4.1.1.0 4.1.3.0 -

Reequipamento de Unidades Hospitalares de As.,
sistêncía a Psicopatas
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos '€ Instalações
Material Permanente
.
Equipamento de Pavilhão 'I'écníco-Pcrtcíal do
Manicômio Judiciário Heitor Carrilho
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações
.
Ampliação do Manicômio Judiciário Heitor
Carrilho
Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas
.
Equipamento do Pavilhão Masculino de Tisíologia da Colônia Juliano Moreira
Despesas de .Caprtal
Investimentos
Equipamentos € Instalações
;
.
Material Permanente
.
Obras de Recuperação da Oolônza Juliano
Moreira
Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas
.
Recuperação e Equipamento do Centro Psiquiátrico Pedro II
Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas
.
Equipamentos e Instalações
.
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145.000,00
3.000,00

60.000,00

300.000,00

120.000,00
14.000,00

1. 000.000,00

200.000.00
170.000,00
5.371.433,00

Art. 3° 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1968; 147° da Independência e 80 da República.
A. COSTA E SnNA
Antônio Delfim Netto
Leonel Miranda
Helio Beltrão

DECRETO N° 63. 063
JULHO DE

~

DE 30 DE

1968

Dispõe eõore a aplicação ao
temporário da C.E.M. do
tomento salarial decorrente
n(} 5.368, de 10 de dezembro
e dá outras proviaéncuis,

pessoal
reaius-:
da Lei
de 1967,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos 7°, ~ 3°, e 22 da Lei nc 5.026, de
14 de junho de 1966, e da autcriaaçâo

contida no art. 9'?, da Lei no 5.363,
de 1<:' de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1° :f: extensivo ao pessoal t·.m~
porárlo da Campanha de Erradicação da Malária o reajustamento da
salários de que trata o art. 1° da Lei
1..,·1 5.368, de 19 de dezembro de 1967,
conjugado com o artigo 7<:' dessa lei
e com o artigo 10, e seu parágrafo
único, do Decreto-lei no 81, de :21 de
dezembro de 1966.
Art. 2° O disposto no artigo B..nte..
rlor somente se aplica aos servidores
temporários e especialistas ternporá-
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rios regularmente reconduzidos pela

4.0.0.0 -

Campanha de Erradicação da Malàrra

4.1.0.0 - Investimentos
4.1. 2. O ~ Serviços em

no corrente exercício, com estrita ooservánc.a .<0 disposto no artigo 4°, ""
seus parágrafos, do Decreto nó 57.630,
de 14 de janeiro de 1966.

Art. 3° Para atender às despesas
decorrentes do reajustamento ora autorizado, fica aberto ao Ministério d::.
Saúde o crédito suplementar de Ncrs
1.822.664,05

(um: milhão,

oitocentos

e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro cruzeiros novos e emco centavos), para refôrço .da do.acão orçamentária consignada ao Subanexo 5.14.00 ~ Ministério da Baúde, a saber:
5.14.09 - Departamento Nacional
de Endemíaa Rurais
355.2.1823

e.-...

Regime de
Programação
NCJ.'$
ESipecial.
1.822.664,05
Art. 4° O crédito aberto no aruso
anterior será proveniente dos cecur..
50S de que trata o artigo 10, da Lei
no 5.368, de 1° de dezembro de lS67.
Art. 5° f:ste Decreto entrará em vjgor na data de sua pubhcaçâo.
Brasília, 30 de julho de 1988;
da Independência e 80? tia
República.
147°

A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Lecmet Miranda
Helio Bettróo

Campanha de Erradicação da Malária
DECRETO N° 63. (6'1- -

Despesas de Capital

DE

30 DE. JULHO DE 1968

Abre à Justiça do Traíiaúio o credito suplementar de NCr$ 9.139.020,00
para refórço de dotações consignadas no vigente orçamento.
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83,_ item lI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 1",
da Lei nv 5.429, de 30 de abril de 1968 -decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justiça do Trabalho o crédito suplementar de
NCr$ 9.139.020,00 (nove milhões, cento € trinta e nove mil e vinte cruzeiros
novos), para rerôrço de dotação orçamentária consignada ao Subanexo
4.05.00, a saber:
4.05.01 - Tribunal Superior do Trabalho

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
vencim-entos e vantagens fixas
Despesas variáveis COm pessoal
civil ................ ...........

NCl'$
898.400,00

NCr,$

8.200.00

006.600,00

334.000,00
10.200,00

344.200,00

NCr$

Transferências Correntes
. . . .. . . . . . . .
Inativos
Salárro-familia .................

1. 250.800,00

Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação
e Julgamento da 1~ Região
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
NCr$
NCr$
NCr$
1. 206.000,00
Vencimentos, e vantagens fixas
Despesas variáveis com pessoal
civil
,..
13.600,00 1. 219.600,00
4.05.02 -

ATOS

no PODER ExECUrI.,ro

Traneieréncias Correntes

Inativos

73.200,00

Salártc.família

22.200,00

4.05.03 -

95.400,00

1.315.000,00

Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação
e Julgamento da 2a Região

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
NCr$
Vencimentos € vantagens fixas ..
Despesas variáveis com pessoal
civil
.

NCrS

NCrS

1. 896.600.00
20.000,00

1. 916.600,00

78.800.00
34.000,00

112.800,00

Transferências Correntes

Inativos
salário-família

.
.'

.

2.029.400,00

4.05.04 -

Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação
e Julgamento da 3:). Região
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
NCrS
NCl'$
NCl'$
Vencimentos e vantagens fixas
990.000,00
Despesas variáveis com pessoal
civil
_. __
23,600.00 1.020.200,00
Transferências Correntes

Inativos _
Salário-família

.
.

33.000,00
29.800.00

62.800,00

1.083.000,00

4.05.05 -

Tribunal Regional do Trabalho e Juntas d€ Conciliação
e Julgamento da 4? Região
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
NCl'$
NCr$
NCr$
Vencimentos e vantagens fixas ._ 1. 268.000,00
Despesas variáveis com pessoal
_
.
318.000,00 1.586.000,00
civil
Traneteréncias Correntes

Inativos . _. . . .
Pensionistas
Salárto-Iamiha
4.05.06 -

.

.
.
_

_.

22.000,00
1.200,00
23..60000

46.800,00

1. 632.800,00

Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação
e Julgamento da 5::0 Região
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
NCrS
NCr$
NCrS
578,600,00
Vencimentos e vantagens fixas ..
Despesas variáveis com pessoal
46,200,00
624.800,00
civil ..........................
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Transferências Corrente.';

Inativos
Pensionistas
Salário-família

,.

.
. ..

.

39. SOO,OO
2.600,00
20.000,00

o •••••••

.

4.05.07 -

Tribunal Regional do Trabalho
e Julgamento da 6a Região
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
NCrS
Vencímentos e vantagens fixas ..
414.000,00
Despesas variáveis com pessoal
civil
.
14.000,00

62.400,00
€

687.200,00

Juntas de Conciliação

NCrS

NCr$

428.000,00

Truneterénciae c-orreiztes

Inativos

.

Salário-família

:

_

.

22.200,00
7.200,00

29.400,00

457.400,00

4.05.08 --: Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação
e Julgamento da 7'~ Região

Despesas Correntes
Despesas de CUsteio
Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens fixas ._
Despesas variáveis com pessoal
,
.
civil

NCrS

NCrS

NCrS

316.000,00
3.000,00

319.000,00

Transferências Correntes

Inativos ,
Pensionistas

_

Sa'áric-famíha

_
.

.
.

.

~6.000.00

200.00
2.000,00

.

28.200,00

347.200.00

Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação
JulgD.mentoda 2~' Região
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal Civil
4.05.09 -

Vencimentos e vantagens Iixas
Despesas variáveis COm pessoal
civil
"c••.••••••••••••

NCrS

NCrS

NCrS

299.800,00
20.200,00

320.000,00

14.800.00
400,00
1. 020,00

16.220,00

Transferências Correntes

Inativos
Pensionistas
Salário-família

,
_

_

.
< •••••••

, .'.

Total

336.220,00
9.139.020,00

Art. 2° A despesa decorrente de presente Decreto será atendida com os
recursos de que trata a Lei nc 5.429, de 30 de abril de 1968.
Art. 3° t;:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1968; 147() da Independêncle, e 30() da República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva
Antonio Delfim Netto
Helio Beltrão

ATOS
DECRETO N° 63.065 JULHO

DO PODER

DE 31 DE

DE 1968

Utilização de l'eC1USOS de que trata
Decreto n'_' 62,102, de 11,1.68.

o

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
Considerando o estatuído no artigo
g,} do Decreto n'' 62.102, de 11 de janeiro de 1968, Decreta:

Art. 1° A utilização dos recursos
de que trata o' aludido Decreto número 62.102, far-sc-á mediante ordem bancáría ou cheque nominativo,
contendo duas assinaturas, na forma prevista no parágrafo 2° do artigo 74 do Decreto-Lei nO 200, de 25
de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. Estão isentos desta obrigatoriedade os órgãos dos Podêres Legislativo e Judiciário, bem
como as Exa.torras lotadas com apenas um funcionário credenciado.
Art. 2° este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1968;
147° da Independência e 80° da
Repúbhca.
A. COSTA E

S"ILVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 63.066
.JULHO

DE 31 DE

DE 1968

Attera a

l'cdação do artigo 29 do Decreto nO 58.932, de 29 de julho de

1966.

o Presidente da República, USando
da atrtbuícâo que lhe confere o artago
item' II, da Constituição, decreta:
83,

Art. 1°. O artigo 2° do Decreto n°
58.932, de 29 de julho de 1966, passa
a vigorar com' a seguinte redação:
"Art. 2<1 A licença de importação poderá ser concedida pela
Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil S. A., desde. que
s a tis f e i tas pelos beneficiários,
cumula.tívamen te,
as
condícões
abaixo enumeradas:
a)
comprovaçâo de capacidade éconômíco-fínanceíra do inte-

EXECUTIVO
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ressado para, a ímportaçâo pretendida, mediante apresentação
de copia da última declaração de
bens e de rendimentos, autenticada pelo Departamento do Imposto
de Renda, elou outros documentos julgados necessários pela Carteira de Comércio Exterior;
b)
apresentação. de laudo de
perícia médica, fornecido exclusivamente pelo Departamento
de
Trânsito do Estado onde residir
permanentemente (f interessado,
especificando o tip-o de defeito fisico e atestando a total incapacidade do requerente para dirigir
au tomóveía comuns, bem como sua.
habírítaçâo para fazê-lo em veiculo com adaptaçóas
especiais,
discriminadas no laudo;
c)
apresentação de cópia autenticada. de Carteira Naci-onal de
De":
Habilita,çãü, expedida pelo
partamento de' Trânsito do Estado onde residir o beneficiário,
e da qual conste restrição equivalente à especificada no laudo de
pertcía médica;
dr apresentação doe certidão,
fornecida pelo Departamento de
'I'rànsíto, comprovando não ter sido registrado em nome de interessadc. em nenhuma ocasíâo a partir da data do inicio de seu defeito físico, qualquer automóvel ou
veiculo semelhante sem adaptações idênticas àquelas
recomendadas no laudo- de perícia médica, bem como nâo ter o beneficiário obtido, no mesmo período,
Carteira de Habtlítaçáo para dirigir automóveis sem 'adaptações
especiais;
e)
apresentaçao de oeclaraçáo
oos fabricantes de carros nacionais de que não podem fornecer
imediatamente veículo' com as características .exigidas pelas condiçôes físicas do interessado, tendo em vista o díspcsto no artigo
9 0 dêste Decreto.
~ 1°.
A licença deverá abranger exclusivamente o automóvel
pretendido com as adaptações essenciais ao seu uso pelo interessado, excluídos quaisquer outros
acessórios cu melhoramen tos.
~ 2°.
Para os efeitos da letra,
"a" deste artigo a licença não
será autor-izada )·eh Carteira de
Comércio Exter-ior a soltcitan tes
que não sejam con tnbumtes do
ímpôstc de renda, devendo, ainda,
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a declaraçâc de rendimentos e de
bens comprovar de maneira inequívoca pOSSUll' o
beneficiário

condições necessartas e compatíveis à aqulsícâc e manutenção do
veiculo importaao."
Art. 2°

:8ste Decreto entrará em

vigor na data de su,i publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1968:
1470 da Independência e 88° da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 63.067

DE

31

DE

JULHO DE 1963

Dispôe eõore 08 requisitos exigidos
para aprovaçâo dos projetos específicos relacionados com a conces-

são de estímulos ao turismo e dá

outras -proniâéncias,

o Presidente da República, no uso
de suas atribuições, contidas no artigo 83. item FI, da Constituição e
tendo em vista o que consta do artigo 6° do Decreto nO 62.006, de 29
de dezembro de 1967, decreta:
1° A concessâc dos incentivos
previstos no Decreto-lei nv
13 de novembro de 1966, alpelo artigo 17 e seus parágratos do Decreto-lei nO 157, de 10
fie fevereiro de 1967, e regulame-ntado pelo Decreto nv 62.01]6, de 29 de
dezembr-o de 1967, ficará condicionada à satisfação dos requisitos fixados no presente decreto.
Art
fiscais
55, de
terado

Art. 2° São requisitos para aprovação dos projetos relativos à oonstrueâo, ampliação. reforma ou melhoria, de hotéis de turismo:
I - registro na Emprêsa Brasileira de 'I'unsmo (-EMBRATUR) da emprêsa que Iôr proprietária, executora
e responsável. pelo empreendimento;
II - localização do empreendimento em área prioritária fixada pelo
CNTur em conformidade COm o Plano Nacional de Turismo;
In - existência de isenções físcais ou outras facilidades fiscais de
estímulo ao turismo já concedidas
pelo Estado e Munlcipio onde seja
localizado o empreendimento,
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IV - comprovação de ooediéncia
às exigências das normas municipais.
estaduais e federais reguladoras de
licenciamento de obras e atividades
envolvidas, bem como de pronunciamento da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, Quando fôr o caso;
V - comprovação de ter a emprêsa. por Si ou por sua administração,
tradição e experiência no ramo:
VI - inexistência, nos atos constitutivos da empresa, ou através de
compromisso de qualquer espécie, de
cláusula ou condição que posstbihte
a pessoas ou grupos de pessoas, mesmo par ncipantes do capital. o uso e
gôzo de facilidades e serviços sem
que haja o mesmo pagamento ou remuneração exigido dos usuários em
geral, bem como qualquer tipo de
compensação ou vantagem pelo não
exercício de prerrogativas dessa natureza.
Parágrafo umco O certificado de
aprovação de projeto somente será
expedido após a apresentação de:
a)
Prova do titulo definitivo de
propriedade ou de escritura de promessa de compra e venda irrevogável e irretratável do respectivo ímóvelou titulo comprobatório da .eessáo,
de uso do terreno outorgado por órgão federal, estadual OU municipal,
nos têrmos do Decreto-lei nv 271, de
23 de fevereiro de 1967;
b) Prova do licenciamento das obras
pelas autoridades competentes;
c) Prova. de atendimento de outros
requisites da legtslaçâo vtgente, quando pertinentes.
Art. 3° Verificado que a emprêsa
titular do empreendimento não está
aplicando os recursos liberados na
execução do projeto apr-ovado, a ....
Ki\1BRATUR proporá ao CNTur o
cancelamento do respectivo cei-tirí-.
.cadc de aprovação e, cancela-do êste,
providenciará a recuperação dos vaIôres correspondentes às quantias já
utilizadas.
§ I'! Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, fica o CNTur autorizado
estaoelecer penas de multa proporci-onais aos recursos liberados e juros legais para o caso comprovado de que não estão sendo- atendidas as condições e específícaçoes
do proj-eto aprovado.
ã

§ 2° A aplicação das multa-s é da.
competência. da Diretoria da .... ,.
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EMBRATUR, depois de apurada afn..
tração em processo administrativo,
cabendo recurso para o CNTur, sem
deito suspensivo, mediante {) depósito do seu valor, no prazo de quinze
\.15) dias.
Art. 4° Os recursos provenientes
dos inc-entivos riscais previstos nos
artigos tv, 2° e 8° do Decreto nv '.
G2.Ú'ü'6, de 29 de dezembro de 1967,
Só poderão ser utilizados até 50%
(cinqüenta por cento) do total tio
empreendimento.
Parágrafo único. Deverão ser investidos no empreendimento recU1'SOS
próprios representados por quantia
pelo menos igual à correspondente ao
imposto .dispensado.
Art. 59 Os recursos provenientes
dos incentivos rrscais previstos nos
ar tígos 1° e 2° do Decreto nv 62.006,
de 29 de dezembro de 1967, poderão
ser aplicados pela emprêsa depositante, sob a forma de participação
soctetáría, na emprêsa titular do proJeto aprovado pelo CNTur.
§ 1° Os recursos previstos neste
artigo serão incorporados à empresa,
sob a forma de participação socíetá-.
ria devendo cinqüenta por cento ....
(50%), p-elo menos; das ações representatrvas da referida participação
ser preferenciais, sem direito a voto.
§ 2° O disposto no artigo 81 do
Decreto-Ieí ns 2.627, de 26 de setembro de 1941), não se aplica às acôes
preferenciais de que trata êste ártigu.
~ 3° O percentual de acôes preferenciais para atender à' exigência
deste . artigo, poderá ser fixado, facultativamente, em relação ao mínimo de ações de cada pessoa jurídica
subscrita ou em relacãc ao total de
ações resultantes da' incorporação à
empresa dos recursos dos citados artigos I'' e 2° do Decreto nv 62.006, de
29 de dezembro de 1967.

~ 4° As ações preferenciais orumuas dos recursos a que se refere êste
artigo, serão mtransferfveis e não
resgatáveis pelo prazo de (5) cinco
anos, 8. partir da subscrição.
~ 5° Os dividendos das ações preferenciais, aludidas no parágrafo anterior, deverão ser fixos e não cumulativos.

§ 6° As sociedades, interessadas nos
benefícios a que se refere êste artigo, cujos estatutos vedam qualquer

lHI

uma das hipóteses anteriormente previstas, SOmente' terão deferidos seus
projetos após as alterações estatutárias indispensáveis ao cumprimento
dessa exigência.
Art. 6° A aplicação dos _recursos
previstos no artigo 8° do Decreto ns
62.006, de 29 de dezembro de 1967•
compreende:
I - ampliação, reforma ou melhona das condições operacionais de unidades hoteleiras de propriedade ou
exploração da emprêsa beneüciúr-ia
do favor fiscal;
n - construcâo de nova unidade
hoteleira de proprreríade ou exploração da emprêsa, nas Suas diversas
modalidades.
Art. 7° Fica o CNTur autorizado
exercer, nos têrmos da letra uf"
do artigo 3° do Decreto nv 60.224, de
16 de fevereiro de 1967, através da.
E:MBRATUR, fiscalização sóbre pessoas, emprêsas : ou organizações de
qualquer tipo, mesmo quando não registradas nesse órgão, que usem para.
sua caracterização siglas, palavras ou
expressões que indiquem atividades
referentes ao turismo em suas díver-.
sas modalidades, ou que exerçam, de
fato, essas abivldaôes ,
<:L

Art. 8° Para os fins do artigo 4()
etc Decreto no 62.006, de 29 de dezembro de 1967, as emprêsas dedicadas a qualquer setor da indústria.
do turi&modeverão observar, onde
couberem, as disposições do presente
decreto.
Art. 9° Ressalvados os casos pendentes' de apreciação admmistrtiva
ou judicial, não será lícito aos contribuintes em débito com o ímpsôto
de renda e adicionais aplicar 02 recursos financeiros deduzidos na forma do Decreto n? 62.006, de 29 de
dezembro de 1967.
Art. 10. Não poderão utilizar-se
dos incentivos fiscais, a que se refere
o presente decreto, os empreendimentos Ou emprêsas sob regime de condomínio de uso ou sob ou tro q ualquer diverso da prática. exclusiva de
atividade hoteleira, propriamente dita.
Parágrafo único. E' vedado às empresas hoteleiras que se hajam va--:,
lido dos aludidos incentivos fiscais
de que trata êste artigo transformar-.
setem emprêsas sob regime Que não
o exclusivo de atividade hoteleira.
rícando as emprêsas infratoras desta.
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sujeitas às sanções legais
à restituição dos incentiutilizados com a correção
incidente sôbre Os débitos

Art. 11. :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1968;
14,7° da Independência e 30° da
Repúolíca .
A. GOSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Edmundo de Macedo Soares

Hélio Beltrâo
DECRETO N ,0 63.063

DE

31

DE

JULHO DE'1968

Aprova o enquadramento do pessoal
do Instituto Brasileiro do Café amparado pelas Leis ns. :3.967. de 5
de outubro de 1961, e 4.069, de 11
de junho de 1962.

o Presidente da República, USando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item H, da Const.ítuícâo
e
tendo em vista o que. consta do 'processo DASP n.o 7.622-65, d-ecreta:

Art. 1.0 Fica aprovado, na forma
das tabelas e relações anexas, que
fazem parte deste Decreto, o enquadramento dos servidores ao Instituto
Brasileiro do Café amparados pelas
Leis ns. 3.967, de 5 de outubro de
1961, _artigo 2.0 e 4.069, de 11 de [unho de 1962, artigo 2:3, parágrafo único, constituindo Partes Especiais do
respectivo Quadro de Pessoal.
Are. 2.° Os valôres dos níveis doe
vencimentos dos cargos constantes dos
anexos a que se refere o artigo 1.0 sac
os previstos, respectivamente, nas Leis
ns. 3.826, de 23 de novembro de HJGO,
e 4.069, de 11 de
junho de 1962
reajustados por leis posteriores." '

Art. 3.° O enquadramento ora aproado é feito na Referência base das
respectivas classes ou séries de elasses, e não homologa
situações que,
m virtude de sindicância ou inquérrto administrativo,
venham a ser
consideradas nulas. ilegais ou contrár.as a
normas
administrativas em
VIgor.
Art. 4.° O pessoal exclui do do f'ljquadramento de que trata8~te DpM
ereto, permanecera na condrçâo pro-

vísória em que se encontra

até oue

tenha
examinada a
respectiva SItuação.
Art. 5.° O orgáo de
Pessoal do
Instituto Brasileiro do Cate apostilaá os títulos dos servidores abrangidos
por êste Decreto, exuectndo-os ao«
que não pOSSUIr em, observado o disposto no artigo 183 da Lei 1:." 1. 711
c~e 23 de ou tubro de 1952.
'
Art. 6.° A partir de 29 de junho de
1964 os cargos de Técnico dI- Admíms.,
tração (AF-6üD, Redator (EC-305),
Engenheiro Agrônomo <TC-I0l>, Economista (TC-501) e ::ti;stati<;'.-ico ~TC""
1.401 são classificados no ni;;'t.:l 20 A
o de Bibliotecário (EC-10lJ, no nível
1:1.A e o de Médico (Te-20D, nc nível 21-A, com efeitos tmanceíros
a
partir de L? de junho de 1964, de
acordo com o artigo 9.° da Lei número 4.345, de 29 de junho de 1964.
Parágrafo único. São também classificados no nível 3 _A, a »a-rrr de 29
de junho de 1964, os cargos de Ascensorista CGL-3ü4), de
acõrdo com o
artigo 27 da Lei n.o 4.345, de 29 de
junho de 1964, com efeitos fínanceiros a partir de 1.° de junnc de 1964;
no nível 13-A Código P.l.701, a partir de 28 de fevereiro de 1967. de acordo com o Decreto-lei 11.° 299, de 28 de
fevereiro de 1967, os cargos de Auxiliar de Enfermagem: f o de 'I'écnicc de Artes Gráficas IP-40S), no
nível 17-A, a partir de 23 de novembro de 1964, de acordo com a Lei
n.o 4.491, de 21 de novembro de
1.964.

Art. 7.° O Instituto Brasileiro do
Café, no prazo máximo de 120 (c,ento e vinte) dias, encaminhara ao Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), proposta de reestruturacãc do seu quadro de pessoal, visando à fusão dos diversos enquadramentos, com a previsão do pessoal
que deva continuar na regtnre -statutár!o e à instttuícáo de; tabela de
empregos regidos "pela Consolirtacão
das Leis do Trabalho, para as demais
atividades.
Art. 8.° As vantagens financ-eiras
decorrentes deste Decreto vigoram,
para o enquadramento fa Lei número 3.967, de 5 de outubro d,., :'%1, a.
partir de 6· (seis) de outuorod-e HlG1,
e para o enquadramento da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962, a
partir de 1~' de junho de 1862, exceto
quanto as do artigo 6.° e seu paragrafo único.
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Art. 9:° :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puoücacâc, revogadas as disposrçôes -an comrarto
Brasília, 31 de julho de 1968'
147.0 da Independência e 80.0 da
República .
A. COSTA

E SILVA

Edmundo de Macedo Soares

.As tabelas e as relacões anexas a
que se refere o art. 10 i-oram publicados no suplemente -de 8-3-68.
DECRETO N° 6:L069
AGÔSl'D DE HH:i8

DE

2 DE

Prorroga o prazo
fixado no artigo
2° do Decreto nO 62.75~), de 22 de
maio de 1968.

121

EXECUTIVO

da Centrais Elétricas, Brasileiras S. A.
- ELETROBRAS, sociedade de economia mista com sede em Brasília e
constituída na forma da Lei número 3.390-A, de 25 de abril de 1961,
conforme deliberação de sua Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 17 de junho de 1968, o qual passará a ter a seguinte redação:
"Art. 5° O capital social é de
NCrS 1.200.000.000,00 (hum bilhão e
duzentas milhões de cruzeiros novos),
divididos em 1.193.324.750 (um bilhão, cento e noventa e oito milhões,
oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinqüenta) ações ordinárias,
nominativas, no valor de NCrS l/lO
(hum cruzeiro nôvo) cada uma, subscritas pela União, e 1.175.250 (um
milhão) cento e setenta e cinco mil,
duzentas e cinqüenta) ações preferenciais, também de NCl'S 1,DO (hum
cruzeiro nôvo) cada uma"
ArL 2° :f:.ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bl'asilia, 5 rre agosto de 19G3'
147° da Independência e 30Q da
República.
A. COSTA E

SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63.071 AGÔSTO DE 1968
Aprova

DE

5 DE

o Regimento do Colégio
Pedro Il

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° G3.070
AGÔSTQ DE 1968

DE

5 DE

Aprova
atterucão tntroâueiâa nos
Estatutos dás Centrais Btétrrzas
Brasileiras S. k - ELETROBRÁS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 33, item II, da Constituicáo e
no-s têrmos do artigo 5°, "in fine",
da Lei nv 3.890-A, de 25 de abril da
1961, modificada pela. Lei n'' 4.400,
de 31 de agôsto .de 1964, decreta:
Art. 'lo Fica aprovada a alteracâo
introduzida no art. 5° d,05 Estatutos

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o
artig'o 83, item H, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 30
do Decreto-Ieí n'' 245, de 28 de fevereiro de 1967, decreta:
ArL 1° Fica aprovado o Regimento
do colégio Pedro II, que a êste Decreto acompanha.
ArL 2° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 5 de agôsto de 19G8;
147° da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso tnar«
Helio Beltráo
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REGIMENTO DO COLÉGIO
PEDRO Il
TíTULO I
Da Natureza Juruiica, Finalidade
e Competência

Art. 10 O Colégio Pedro H, fundado a 8 de junho de 1739 e convertido a esta denominação, por decreto
do Gonérnc Reçencuü de 2 de dezembru rle 1337, é- Instituto Oficia! de Ensino, órgão de administração indireta.
da União.
Parágrafo único. O Colégio Pedro II
tem sede, rôro e jurtsdiçào na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, fícanco vinculado ao MEC e (~
'constituído por duas Unidades: Inter.,

nato e Externato com as respectivas
seções.
Art. 2() Além de constituir-se campo de experiências pedagógicas, o Colégio .Pedro II tem por finalidade mínietrar ensino secundário e promover
a. formação intelectual, moral e cívica
dos adolescentes.

TíTULO II
Da organização Administrativa
CAPÍTULO

I

Dos órgãos de Atlmmístracão

Art. 3° A administração do Colégio
Pedro Ir, será constituída pelos S8-,
guíntes órgãos:
a)

Conereaacâo:

b) Con~elho ~ de' Curadores;

c) Conselho Departamental:
d)
e)

Diretoria G-eral;
Diretorias.

Parágrafo único.

A constituição e

as, competências dêstes órgãos estão
previstas no Capítulo IV, do Decretolei n'' 245, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 4° Cada uma das secões do
Colégio Pedro II ser á dírfg.da -por um
Vice-Diretor.
S 1° O Vice-Diretor de cada uma
das seções será eleito trienalmente,
pela Congregação. podendo ser recondua.do duas vezes.
§ 2') Somente prof'essôres catedráticos poderão ser eleitos - Vice-Diretores

CAPÍTULO II

Da Estrutura Geral

Art. 5° O Colégio Pedro II compreende:
1 - Congregação
2 - Conselho de Curadores
3 - Conselho Departamental
4 - Diretoria-Geral
4.1 - Gabinete do Diretor-Geral
4.2 - Divisão de Admímstraçào
4.2.1 - Seção do Pessoal
a) Setor Administrativo
b) Setor de Cadastro
4.2.2 - Seção de Serviços Gerais
Secretaria Escolar
b) Setor de Compras e Almoxarifado
c) Setor de Planejamento c· Obras
d) Setor de Mecanografia e Publicações
e) Setor de Expediente, Contrôle e
Comumcacões
j) Partiria
a)

g)

'j'esouraría

4.2. 3 ~ Seção de Orçamento e Finanças
a) Setor de Contabilidade
b) Setor de Orçamento
C) Auditoria
.
4.3 - Biblioteca central
4.3.1 - .Setor de Classíflcaçâc e
Catalogação
4.3.2 - Setor de Circulação
4.4 - Dtvísán de Educação e En-

sino
Secretaria Geral de Ensino
Setor de Ortentaçâo Peda..

4.4.1
4.4.2
gógrca

4.5 - Unidades: Internato e Externato
4.5.1 - Serviço de Orrentaçàn Edu-

cacíonal
4.5.'2

4.5.3
4.5.4

4.5.5
4.5.6

~

Serviço de Saúde
Secretaria
Inspetoria de Disciplina
Bibliüteca
setor de Alimentação Es-

colar
4.5.7 - Zeladoria
4.5.8 - Portaria
4.6 - Seções Norte, Sul e 'I'ljuca do
Externato
4.6.1 - Setor de Orientação Educativa
4.6.2 - Setor de Saúde
4.6.3 - Secretaria
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4.6.4
Biblioteca
4.6.5
Inspetor.ia de Disciplina
4.6.6
Depósitos de Material
Parágrafo único. No internato haverá, ainda, uma rouparra ,
CAPíTULO UI

Das atritnnçães do Diretor-Geral

Art.

6° Ao Diretor-Geral compete

planejar, coordenar e controlar

as
ltUvidades dos órgãos
departamentais, delegar compe.êncía na forma
da lei em vigor, designar comissões
examinadoras de candidatos estra.,
nhos. "ad referendum" do Conselho
Departamental, e manifestar-se, ouvido o mesmo Conselho, sôbre o afastamento de servidores do Colégio para
o exterior, de acôrdo com a regulamentação especifica.
Parágrafo único. Ao substituto do
Diretor-Geral, durante a ausência ou
impedimento dêste, caberá presidn- a
Coneregaçâr, e os Conselhos Departa mental e de Curadores, bem como
praticar todos os demais atos de competência daquele titular.
TíTULOlII
Da organização Escolar
CAPÍTULO

I

Dos Cursos

ArL 7° O Colégio Pedro II man.terá curso secundário e os cursos de
que trata o art. 2°, § 1°, do Deci'etolei ns 245, de 28 de reverer--, de 1967,
além de outras atividades propostas
pelo Conselho Departamental e aprovadas pela Congregação.
parágrafo único. Poderão ainda ser

crgamzadcs cursos de treinamento
para tuncionár.os de Colégio, de acôr':
do com normas e prcgf-amas elaborapelo Conselho Departamental,
aprovados pela Congregação e baixados pelo Diretor-Geral.

d03

Art. 8 0 As disciplinas do curso secundário estão organizadas, para rins
dldát.coe, nos seguintes Departamen-

tos:
a)

Português e Literatura;

Línguas Clássicas;
c) Línguas modernas estrangeu-as ;
b)

d)

1~3

Matemática e Desenho;

e) Ciências Naturais;

1> Ciências S-ociais e Filosofia;
Práticas educativas.
1° .AI; questões relativas ao ensino
de Relígrâo, de Orrentaçàc vocacíonaí
e de Protecào Comumtáría estará-o
afetas ao Departamento de PráLicas
Eà.'ucativas.
§ 2° As alterações de programas e
respectivas mstrucôas metodoíogicas
só entrarão em vigor no ano Jetdvo
seguinte ao de sua apróvação pela
Congregação.
§ 3'-i Será fixado pelo Conselho
Dep.u-tamentai o número de. aulas semans.is de cada disciplina.
Art. 9° 03 horários e demais atividades escolares serão organízaucs,
anualmente, pelo Drrecor-ryeral, "ad
referendum" do Conselho Departamental.
Art. 10. Os exames de admissão
serâ.i
prestados perante Comissões
Isxammacoras, presididas por professores catedraticos uesignacos pelo
Diretor-Gerai, "ad referendum" do
Conselho Departamental.
Art.· 11. Os exames de admissão a
qualquer série do Colégio, assim como
Oi': de m.adureaa e de adaptação, serão
reanza.ios ata-aves de provas sigílossas,
competindo ao Diretor-Gerar estauetecer normas os identificação.
Art. 12. Poderão ser acenas, por
transferência,
matrículas de alunos
de outros estabeiecimencos de ensino
secundário, se houver vagas na eér ie
"" q',{. se destinem, desde que não seja
a primeira serre ao cíclo. gmas.ar, ne.n
a última do COlegial.
Parágrafo único. O preenchimento
das vagas processar-se-a mediante
prova de seleção, respeitadas as pno~
rtdades legais.
Art. 13. Os requerimentos de revisão rie .provas serão despachados pelos Diretores de unidades ou ViceDiretores, dirigentes das seções em
que estiverem matriculados Os alunos.
§ 1° Os pontos .controvertidos deverão ser índ.cados por itens e devidamente fundamentados.
~ 2° A revisão será feita pelo pro-fessor, que a rundamentará na coníurrcídade do requertao.
g)
§
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SECÃO II

Dos Cursos Especiais
Art. 14. Os cursos especiais serão
ministrados pelos prcressóres catectl'R_
tícos do Colégio, segundo planos apre-.
vades pela Congregaçào, podendo tam..
bem, por proposta de qualquer dos
catedráticos, aorovada pela Conm-egacâo, ser convidados outros profes-

sôres ,

Parágrafo único. O Conselho Departamental estabelecerá, as- cond;~õe;)
para matrícula nos cursos especiais.
CAPÍTULO

II

Dos Exames de Madureza, de
Revalidaçào e de Adaptação

Art. 15. Será permitida a obtenção
de certificado de conclusão dos curses ginasial e colegial, mediante a
prestação de exames de madureza.

Art. 16. Os exames de reval1dacão
certificados ou diplomas obtidos
no exterior e os de adaptação serão
realizados pere.nte: bancas examinado-ras, presididas por professor cate':"
drático e designadas pelo DiretorGeral, com aprovação do Conselho
Departamental, as quais orgamzarãc
os pontos de prova, de acôrdo com
Os programas em vigor no COlégio
Pedro n.
de

CAPÍTULO UI

Do Corpo Docente e Discente

Art. 17. O Corro; Docente do Colégio Pedro II será constituído da forma
seguinte:
a) professôres catedrú.ücos:
b) proreosôres d ú ensíno secundário;
c) professôres auxiliares de ensino;
d) professóres contratados.
Art. 18. O ingresso na carreira do
magistério é feito na classe de professor de ensino secundário, mcdí inte
concurso :r,. úblico de provas e titulas.
Parágrafo único. O concurso a que
se refere êste artigo não poderá. sob
qualquer fundamento, ser invocado
mtú~ {) prov.mento de cátedra.
Art. 19. Haverá no Colégio pedro II
trinta e três (33) cátedras, relativas
às disciplinas mimstr adas no Colégio.
Parágrafo único. As normas para
provimento das cátedras serão elabo-
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radas pela Congregação e aprovadas
pelo Ministro de Estado da Educação
e Cultura.
Art. 20. Haverá classe de Monitores de Ensino, exercida por antigos
alunos do Colégio, devidamente habi.,
Inados, designados pelo Diretor-Geral
por indicacâo do professor catedrà-.
üco.
Parágrafo único. Compete ao Monitor auxiliar o catedrático no desern,
penha das tarefas que lhe forem indicadas, principalmente na preparacáo
de aulas práticas, trabalhos de laboratório e de gabinete.
Art. 21. Os professôres catedratlco.,
são nomeados pejo Diretor-Geral, após
concurso de provas e títulos, realizado de acórdo com as instruções aprovadas pela Congregação, obedecidas as
formalidades legais.
Art. 22. Constituem atribuições do
professor catedràtdco, sem prejuízo de
outras a que sejam obrigados par lei
ou regulamento:
a) apresentar ao Departamento Di.,
dático o programa e ,0 plano de cursos de especialização e aperfeiçoamento que pretenda ministrar no-s
termos deste Regimento;
b) dirigir e orientar, na Unidade a
que pertencer, o ensino de sua cátedra, fazendo cumprir o programa e
planos aprovados pelo respectivo Departamento;
c) partícipar das Cormss ôes Examinadoras da respectiva disciplina;
d) comparecer às reunôes dq Congregação, às de respectivo Departamento Didático, às do Conselho Departamental, quando a este pertencer,
e. às Comissões para que fôr des'gnado.
Art. 23. Constituem atribuições dos
professôí-es rre ens.no secundário, sem
prejuízo de outras a que sejam obrigados por lei ou regulamento, ministrar o ensino da disciplina, de acórdo
.com C<,:, programas em vigor e as instruções do respectivo Departament o
Didático.
Art. 24. Aos professôres designados
coordenadores compete coordenar e
controlar tódas as atividades didáticas sob sua jui-isdicâc, assim ccmo
representar o motes-o- catedrático
sempre que se fizer necessário.
Art. 25. Os professõres auxüíare s
designados para mínístrar aulas a
turma sem professor, serão regidos
pela legislação trabalhista.
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~ 1° A designação a que se refere
éste artigo somente po-derá recair em

professor . legalmente habilitado, e
após prov-a competitiva para o desem..
penho
dessa função
no
Colég-io
Pedro n.
§ 2° Os professôres a que se refere
êste artigo perceberão salário estabelecido pelo Conselho de Curadores
mediante proposta do Conselho Departamental, obedecidas as normas
legais e regulamentares e ficarão sob
a orientação do catedrático da respectiva disciplina.
Art. 26. Os Livres-Docentes serão
admitidos por concurso de provas e
títulos.
Art. 27. Poderá ser conferido a professor catedrático aposentado,.o titulo
de T'rofessor Emérito do Coleg:c Pedro II, mediante proposta fundamentada, contendo assinatura de, pelo
menos, cinco membros da Congregação, e aprovada por 2/3 dos seus
membros.
Parágrafo único. A apresentação da,
proposta deverá ser feita na primeira
sessão da Congregação, em cada ano
letivo.
Art. 28. O título de Professor "110nons causa" do Colégio Pedro II poderá ser conferido a professor brasileiro ou _estrangeiro,que tiver prestado relevantes serviços à Educação
Nacional, particularmente ao Colégio,
mediante proposta aprovada por 2/3
dos membros da Congregação.
Art. 29. Constituem o Corpo Drscente do Colégio os alunos regularmente matriculados nas diversas séries dos seus cursos.
Art. 30. Serão reconhecidas, oficialmente, por ato do Diretor-Geral,
mediante proposta do Serviço de Orientação Educacional, as asscciaçôes
de alunos que se organizarem no Colégio, para fins líterúrícs, científicos,
artísticos, desportivos ou de assistência escolar.
Art. 31. São .as seguintes as penas
disciplinares que podem ser aplicadas
aos alunos:
a) exclusão da aula em que estiver
procedendo mal, durante o tempo da
mesma;
b) advertência pelo Inspetor-Chefe;
c) advertência pelo Diretor;
d) privaçã-o do recreio no Internato, com trabalho escrito, e retencão
no Externato, até o máximo de duas
horas depois da última aula, com ta-abalho escrí to;
e) privação de saída no Internato;
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j) suspensão até

an rnas:

expulsão do Colégio.
§ 1° O trabalho escrito a que se
refere a alínea d .dêste artigo deverá
versar a lição ia dia de aula em que
tiver procedido inc-orretamente, sendo
o aluno obrigado a apresentar a tarefa ao professor. no prmeiro dia en;
que tornar a aula; essa tarefa poderá
ser repetida, caso tenha sido executada com lacunas.
~ 2° A prrvacào do recreio poderá
ser total OU parcial, não devendo, porém, ocorrer no intervalo das aulas,
que é concedido ao aluno como medida higiênica. Entende-se sempre a
privação de recreio com reclusão e
trabalho escrito.
~ 3° O professor restringirá ao máximo a imposição da pena da alínea a.
Art. 32. Incorrerá:
I - na pena cominada na alínea a
do artigo anterior o aluno que, em
aula, cometer infração de qualquer
preceito disciplinar;
II - nas das alíneas b, c e a, conforme a gravidade do fato, o aluno
que, em aula ou fora dela, cometer
infração de qualquer preceito disciplinar;
In ~ nas da alínea d o aluno que
tiver seu procedimento anotado com
nota zero pelo professor no Diário de
Classe;
IV - nas das alíneas c e e o aluno
que, em dias sucessivos, tiver procedimento anotado com zerO;
V - nas das alíneas f e 9 o aluno
que reincidir freqüentemente ou fôr
culpado de infração particularmente
g)

crave:

VI '_ na da alínea g, o que reincidir nas infrações graves; o que pra-,
ticar atos atentatórias à autoridade
dos Diretores, Více-Díretores, do Corpo Docente, dos funcionários investidos nas funções de Chefia e dos representantes do poder público.

b

TiTULO IV
Do patrimônio, dos Recursos e do
Regime Financeiro
CAPÍTULO úNICO

Art. 33. O patrimônio, os recursos
e o regime financeiro estão regulados
pelos Capítulos lII, V e VI do Decreto-lei nc 245, de 28 de fevereiro de

1967.
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TíTULO V

Das Disposições Gerais
e Transitórias
Art. 34: Os serviços de assistência
médica; de, obras e demais atividades
subsidiárias. 'a que alude êste Regi':"

menta, serão desempenhados,-pl'o-ferentemente,

por

execução

indireta,

mediante contrato, na forma prevista
no art. 10. § 79, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 35. Para a realização de SU2S
finalidades, poderá o Colégio Pedro II
incorporar, obedecidas as- formalidades legais, outros estabelecimentos de

ensino e institutos técnico-científicos,

bem COmo estabelecer acôrdos com en..
tídades e organizações oficiais e privadas, ouvido o M.E.C.
Art. 36. Dentro de 180 (cento e
oitenta) dias a contar da vigência
deste Regimento, o Diretor-Geral do
colégio Pedro 'I remeterá ao Ministério da Educação' e Cultura, para
apreciação e encaminhamento ao Pre_
aidente da República, projeto de organização do seu Quadro de Pessoal.
Art. 37.' O Diretor-Geral submeterá à consideração e aprovação do
Conselho de Curadores proposta de
pagamento de gratificação aos. participantes em órgãos de deliberação coetiva, dentro das dotações orcamen.ártas próprias e obedecídas as nor-.
mas legais e regulamentares a propósãto vigentes.
Art. 38. Mediante prévio pronun..
ciamentoda Congregação, poderão ser
dados, a dependências do Colégio, nomes de personalidades ilustres ligadas
à vida do educandário.
Art. 39. As Dtvísões de, Administração e Educaoâo e Ensino serão dirigidas por' um Técnico de Administração e por um membro do Corpo
Docente, respectivamente, nomeados
em corrussâo. pelo Diretor-Geral.
Art. 40.' A competência e atribuições dos órgãos de' nível inferior ao
do Departamento serão fixadas por
DECRETe Nv S3. 073 --

Portaria do Ministro da Educação e
Cultura.
Art. 41. Será fornecido recibo, em
guias numeradas, de tocos os pagamentos feitos ao Colég io, a qualquer
titulo, devendo as respectivas quantias a ser depositadas no Banco do
Braeil S'. A., na conta do Colégio
Pedro rr.
Parágrafo único. As quantias destinadas à Caixa Escolar, ou a qualquer outra entidade, somente lhes
serão entregues mediante apresentação de um Plano de Apltcaçâo. aprovado pelo Conselho de Curadores, ficando cada beneficiário obrigado à
posterior prestação de contas ao Conselho.
Art. 42. Os casos omissos neste Re.,
gimento serão resolvidos pelo Ministro
da Educação e Cultura,
.
DECRETO N° 63.072 AGÔSTO DE 1968

DE 5 DE

Autoriza funcionamento de Curso de
Desenho

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o
item H do artigo 83 da Constituição,
de acordo com o disposto no artigo 2:;;
do Decreto-Ieí n? 421, de 11 de maio
de 1938, e tendo em vista o que consta do. Processo nv 34.516-66, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
·Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Desenho da
Escola de Artes Plásticas de Ribeirão
Prêto, Estado de São Paulo, mantida
pela Associação de Artes Plásticas de
Ribeirão Prêto ,
Art. 2g ltste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, e revoga'das as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agôsto de 1968;
147° da Independência e 80° Q').
República.
A. COSTA E SILVA
Torso Dutra
DE

5

DE

AGOSTO

DE

! 968-

Icetitíca o enqusuirumentsv (los cargos do Conselho Nacicnal de Estatística
e do Conselho Nacional de Geografia do Instituto Brasileiro de GeogrG-ji(:, e Estatística.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item H, da Constituição e tendo em vista o disposto" no DecretoLei nv 299, de 28 de fevereiro de 1967, decreta:
Art , 1'-' Fica retifica de, na forma. dos anexos, o enquadramento dos
cargos .que compõem o .Grupo Ocupacional P-l. 700, do anexo I da Lei
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nv 3.780, de 12 de julho de 1%'0, de Quaci'ro de Pessoal _ Partes Permariente e Especial - da Administração Central do Conselho Nacional de
Estatística e "". Parte Especial - de Conselho Nacional de Geografia, bem

como a respectiva relaçao nominal.
ArL 2°

A retificacâo prevista neste Decreto prevalecerá a partir de

28 de fevereiro de 1967.

Art.. 3° :Êste Decreto entrará em vigor na data da. sua publicação,
revogadas as dlsposiçôes em contrário.

Brasília, 5 ele agósto
República.
A.

de

1963;

1479

da Indepen-dência e

30°

da

COSTA E SILVA

Helio Deliriio

Os anexo-s a que se refere o art. 1'? foram publícados no D.O. I::e 15
de agôsto de 1968.
'DECRETO NO 63.074 AGÔSTO DE 1968

DE 5 DE

outorga concessão à universidade Federal de GOiás, para estabelecer, na
cidade de Goiânia, Estado de 'Goiás,
uma estação de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), para fins
educativos.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo S,3, item II da Constituição e
tendo em vista odi&posto no artigo 8°,
Item XV, letra ai da mesma Constituição e o que consta no Processo
nv 15.002-66, do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta:
Art. I'? Pica outorgada concessão à
Uníverstdade Fe-deral de Goiás, n03
térmos do art. 14 do Decreto-lei
nc ~36, de 28 de fevereiro de 1967, e
art. 28 do Regulamento dos Serviços
de Radícdífusâo, para estabelecer, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
semidíreito de exclusividade, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), para fins educativos,
utilizando o canal 11.
Parágrafo único. O contrato decorren-e desta concessão obedecerá as
Cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral do Mínís.,
tério das Comumcacões e Presidente
do CONTEL, e deverá ser assinado
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da publicação dêste Decreto
no Inório Oficial da União, sob pena
-de se tornar nulo, de pleno direito, o
ato da outorga.

Art. 2D Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de agôs to de 1968;
147° da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simae

DECRETO N° '63.075
AGÔSTO DE 1963

DE

5

DE

Retifica o artigo 1° do Decreto' ní:.mCTO 59.337, de 30 de setembro de

1966
o presidente da República; usando
da atrmuíçáo que lhe confere o ar-,
tago -33, nc lI, da Constituícáo tl nos
têrmos do Decreto-lei no 227, de 23
de fevereiro de 1967 (Código de MIneração) alterado pelo Decrerc-Iej
nv 318, ce 14 de março de 19$7. decreta:

Art. In Fica retificado e ratüícado o artigo primeiro II 0) do decreto
número cinqüenta e novo mil trezentos e trinta e sete (59.337), de trinta (30) de setembro de mil novecentos e sessenta e seis 1I9ü6} , 3 qual
passa a ter a seguinte redação: Fica
autorízada a Empresa Comerciai e
Técnica de Minénos S.A. a ravrar
minério de feno, em terrenos de sua
propriedade, no ímóvel denominado
Fazenda do Engenho, distrrto f~ tnunícípto de Nova Lima, Estado de Minas Gera!<.s, numa área de sessenta e
dois hectares e sessenta e três ares
(62 63 naj , delimitada por Um pclígene irregular que tem' um vértice a
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hum mil duzentos e sete metros e
oitenta e Um centímetros (1207,81 mi ,
no rumo verdadeiro
cre dezesseis
graus trmta e cinco minutos sueeste
(16" aõ' SE), do marco de tnancute..
çao denommado Vargtnna do Ouro
padre, situado no cota hum mil tre-

scntoe e cinqüenta e sete metros e
trinta e cinco centímetros (l::W/i,35
m ) , e os lados a partir desse ver ttce,
tem Os seguintes comprimentos e: rumos verdadeíros: duzentos e sessenta,

e sete metros e vinte centímetros
(267,20m), cmqüenta graus quarenta e dOIS minutos sudoeste

(srj(' 42'

SW); cento e vinte e dois metros
(122 m) , oitenta e oito graus t cinta
e um minutos sudoeste (880 31' SW);

cinqüent-, e quatro metros e dez cen-

tímetros

(54,10

mj , quarenta o:: dois

minutos nordeste (00 42' NE); trinta
c três metros (33 rm , vinte e um graus
doze minutos noroeste (210 12' NW);
sessenta e sete metros l67 m) quarenta graus trinta minutos _noroeste
(400 30' NW); oitenta e alto metros
e cmqüenta
centímetros (88,50m),
doze graus vinte e sete minutos noroeste (120 27' NW); trinta metros e
quarenta centímetros (30, 40 m) c;m.qüenta e cinco graus vinte e um mí"nutos noroeste (550 21' }.T,W); quarenta e dois metros e sessenta centímetros (42, 60 m) , sessenta e dois
graus vmte e um minutos noroeste
(62 0 2 1 ' NW); oitenta e três metros
e quarenta
centímetros
(83,40m),
trinta e seis graus cinqüenta e três
mmutos noroeste (3$0 53' NW); crmta e sete metros e vinte centímetros
(37, 20 rru , trinta e seis graus trmta
e nove minutos noroeste (369 :39' NW) :
trinta e dOis metros e noventa centtmetros (32,90 m) , setenta e Um graus
quarenta e três minutos sudoeste l?lo
43' SW); trinta metros e cinqüenta
centímetros (30, 50m), quarenta ~ sete graus cinqüenta e cinco minutos
noroeste (470 55' NW); trinta <: dois
metros e vinte centímetros (32,2{) m)
setenta e oito graus cinqüenta e quatro minutos sudoeste (78 0 54' SW);
setenta e nave metros (79 m) . sessenta e quatro graus sudoeste ({j4°
8W): quatrocentos e cinqüenta metros (450 mr , quarenta minutos sudeste (0° 40' SE); cinqüenta e três
metros e dez centímetros l53,10m),
sessenta e oito graus trinta rntnutos
sudeste (680 30' SE); trinta e três
metros e setenta centímetros (33. 70
mj , setenta e três graus trinta e oito
minutos sudeste (73'! 38' SE) ; quaren-
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tae nove metros e trinta centtme-;
tros (49,30m)
cinqüenta e cinco
graus nove minutos sudeste (550 08'
SE); duzentos e sessenta e, um metros e dez centímetros (261,10 m ) ,
cinqüenta e dois graus trinta. e sete
minutos sudeste (520 :37' SE): qumze metros e oínqüente -centimetrcs
Ci,5,50m), cinqüenta e três graus, cín.,
qüenta e, quatro minutos nordeste
(5S0 54' NEJ: quarenta t sete '11t'Ll'OS
e noventa centímetros ~47, 90 m/ :";2tenta graus quarenta minutos norcteste (70? 1!J' NE); quarenta e quatro
metros B oitenta cenumetros IHl:m
mr , cinqüenta e quatro graus dezoito
minutos nordeste (54" 18' NE); -nnta
e oito metros e sessenta centtmctros
l::l8, 60 m) . setenta e um graus quarents e seis minutos nordeste 71"?
46' NE); tnnta e tres metros e u-mta centtmets'os (33.3D m j , quarenta
graus onze minutos nordeste (400 11'
NE); trinta e sete metros e quarenta.
centímetros (37, 40 rru , oitenta -=-. dois
grau.' cinqüente, e oito minutos nordeste (82 0 58' NE); vinte e quatro
metros e noventa centímetros d4.9Q
m) , cinqüenta e nove graus dezenove minutos sudeste (59 0 19' DE);
cu.qüenta e seis -metros e sessenta
centímetros l55, 60 m) quarenta e
sete graus quinze m-nutos su leste
(470 15' SE)' sessenta. e um metros
P. trinta. cenÚmetl'Os (61, 30 m t dez
graus cinqüenta, e cinco minutos sudeste (lO" 55' SE); trmta e novo: metros e oítente centímetros (39,80m).
sessenta e sete graus treze m nu-os
nordeste (67() 13' NE): quarenta metros sessenta centímetros (4Q.J8 m) ,
sessenta. e sete graus vinte e c-rico
minutos nordeste (670 25' NE), sessenta e cinco metros e dez cenumetros (65,10 m) , oitenta graus quatorze
mmutos nordeste (800 14' J\"'E); cento e oitenta. e um metros e t-inta
centímetros (181,30 mr , oitenta 2 nove graus cmec minutas nordeste (S9°
85' NE); duzentos e trmta e dois
metros e setenta. oenrametros <:J'3~. 'f9
m) , oitenta e seis graus hum m nuto
nordeste (86°01' NE); trinta e sers
metros -e dez centímetros (36,10 m) ,
oitenta e nove graus quarenta e três
minutos sudeste (899 43' .SE); ses,')enta e cinco metros e dez centímetros
(65,10 m) , oitenta. e dois graus dois
minutos nordeste (82 0 02' NE); :''.0venta e Cinco metros (95 m) , quarenta e três graus vinte e três minutos
nordeste (430 23' NE): oitenta metros
e dez centunetros (80,10 m) , quarcn-.
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ta e três graus vinte e quatro mínutos nordeste (431: 24' NE); cinqüenta
metros (50 mj , vinte e cinco graus
onze minutos nordeste (25911' NE);
cento e vinte metros (120 m): sessenta e um graus quarenta € cinco
minutos nordeste .(61°45' NE);' duzentos e noventa e um metros e cinqüenta centímetros (291,50m), cinqüenta
e um graus trinta e selE minutos 110roeste (51'·' 36' NW); duzentos e u-mta e um metros e cinqüenta oentimetros (231,50m), cinqüenta e nove
graus trinta e seis mmutos noroeste
(59°36' NW); sessenta e seis metros (66m) , cinqüenta e um
graus
vinte e um minutas sudoeste (510 21'
SW); dezenove metros e oitenta centímetros (19,80m), omqüentg e cinco
graus cingüenta e oito mmutos noroeste (55° 58' NW); quarenta e três
metros e cinqüenta centímetros (43,50
m) , trinta e 'cinco graus cinqüenta
e sete minutos nordest- (35° 57' NE);
vinte e seis metros e dez centímetros
(~6,10 m) , quatro graus trinta' e nove
minutos nordeste (4 9 39' NE)' vinte
e quatro metros e sessenta cenumetros (24,60m)
cinqüenta
e cinco
graus dez minutos noroeste (55°· lO'
NW); oitenta metros (80 m) , CH1qüenta e nove graus quarenta minutos sudoeste (59'? 41J' SW); cento e
vinte- e quatro metros e oitenta centímetros C124,80m), cinqüenta e sete
graus onze minutos sudoeste (57'? 11'
SW);, setenta e oito metros e cinqüenta centímetros (78,50m), trinta
e nove graus quarenta e cinco Hll11Utos sudoeste (399 45' SW); sessenta e
um metros e setenta centímetros (61,
70:n;'. setenta e dois. graus cinqüenta e oíto minutos sudoeste (7'2(l 58'
SW) ;
o
qüinquagésimo
primeiro
(51°) e último lado é o segmento retjlmeo que partindo da extremidade
do qüinquagésimo
(509) lado descrito vai ao vértice de partida.
Art. 29 A presente rettticaçào de
Decreto não fica sujeita ao p-aga-.
menta dos emolumentos previstos pelo Código de Míneraçáo e será transcrito no livro C de Registro das Concessões de Lavra, da Dívísâo de Fomento da Produção Mineral do Min'stérlo das Minas e Energia.
Brasília, 5 de agasto de 1968;
147° da Independência e 800 da
(
República.
A.

GOSTA

E

S~VA

JOsé Costa cavalcanti

N9 63.076 AGaSTO DE 1968

L ':::::C:H.CTO

DE

5

DE

Ab;o'e ao Mmistérío da Fazenda crédito especial para atender ao aumente ele capital da Cia. 'Siderúrgica Nacional e dá outras providências.
ü Presidente da República, usando
da atrrbuíçao que lhe confere o artigo 83, tt.em I'L, da Constituição, de :04
ele jene-o-o ti, 1967 e tendo em vista
o que consta da Lei 5.409, de 9 de
abrtl li 1968, decreta:
A.~. 1,' Fica aberto ao Ministério da
Fazenda. o crédito especial de
.
NCrS 1~,Ü.419.771,OO (cento e cinqüenta mtlhôs s. quatrocentos, e dezenove
mn, setecentoc e setenta e um ruzen-os 110VH,) destinado a atender, .ous
épocas próprias, à despesa com mteeralizaçâo das ações da Cia. Siderúrgica Nacional, no aumento de capital
para NO'S' 493.217.096,00 autorizado
pelo '-l't~6o 1· da Lei no 5 ..409, de 0
ele abril de 1968.
Art. 2'? Para atender às despesas uo
que ta-ata o artigo 1(j dêste Decreto,
fica o Ministro da Fazenda autorízado ," emnn obrigações reajustàveís
do Tesouro. das do tipo da Lei
n' 4.357,
16 de julho de 1964, até
o valor de NCr$ 150,419.n1,00.

dc

Art. 3° Este Decreto . entrará
em
vigor '18. data de sua publicação, rsvogact- s as disposíçôes em contrário.
Brasília
5 de
agôsto de 196B;
471? da
Independência e 800
da
República.
A. COST.'\. E

SILVA

Antónw Delfim Netto
Hélio Bettriio

DECRETO .N(j 63.077
AGÔSTO DE 1968

DE

5

DE

Abre ao Ministério das Minas e Energia o crédito suplementar de NCrS
5.000.000.00 para retõiça de dotações
consignadas no vigente orçamento

o Presidente. da República, USando
da atribuição que -lhe confere o artigo 83, item II, da Oonstituíçâo.e dá.
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autorização contida no art. 11 da Lei
nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967,
decreta:
Art. l° Fica aberto ao MinistérIo
das Minas e Energia o crédito suplementar de NCl'$ 5.000.000,00

(cinco
milhões de cruzeiros novos), para refôrço de dotação orçamentária consignada ao Subanexo 5.12.0~1 a saber:

5.12.07 - Departamento Naclonat
de Águas e Energia
272.1.1739 - Despesas de Capital

Investimentos

Serviço em regime de Pr ogramaçao

Especial -

NCl'$ 30,970.JOO,OO.

Art. 2" A despesa decorrente do
presente Decreto será atendida mediante contenção de Igual quantia, na
categoria econômica abaixo díscrhmnada:
5.12.03 - Conselho Nacional
Águas e Energia Elétriua
272 .1.1725 -

de

Transferência de Oa-

pital
contribuições .Dlversas
Financiamento do Programa de
Energia Elétrica a cargo da Eletrobrás
~ NCr$ 100. une. 000,00.
Art. 30 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcacâo,
Brasília, 5 de agôsto de 1968;
1470 da Independência !': 3DlJ da
República.
A.

COSTA ESILVl\.

Antonzo Delfim Netto
Jose Costa Cavalcanti

Hélio B eitrão

EXECUTIVO

ra a Inspeção de Saúde de Conscritos nas Fôrças Armadas, aprovadas
pelo Decrete nc 60.822, de 7 de junho
de 10/ passam a ter a seguinte redação:
5.2 _ A ~ns de conscritos deverá
ser constituída por três médicos mi-.
ntaves da ateva. convocados ou da reserva, 30b a presídêncía do mais antigo ou de maior pôsto.
5.2.1
Nâc sendo possível reunir
tres medirei:'; a JIS poderá funcionar
com dois médicos. Na impossibilidade
absoluca de conseguir o número tunimo co médicos para constituir a
J1S, U'11 s.. médico militar da J.~i;'it
ou,
eX"~jJ('ionalmente, da
Reserva
convocado tara c exame, assinando as
c.tas oi. Iandos. e declarando ser o'
único examinador
daqueles conscritos.
5.2.4 - Para integrar a Comíssâo
incumbida de. Seleção de conscritos
p8,1'3. oraáos de Formação da Reserva
de Municípios longínquos, deverá ser
nomeaco pelo Comandante da .:.M,
DN ou ZAé, um médico militar da
ativa ou, excepcionalmente, um nedica da Reserva
convocado, com o
fim de oriental e supervisionar a 'nspeçàc e subscrever a correspondente
ata, juntarccnte com o médico civil.
5.2.6 ~ Ressalvada a exigência do
estágio di. adaptação, os médicos ca
Reserva de -2" Classe convocados exercerào íuncôes
correspondentes '10,';
médícos dá ativa,
excepcionalmente
presídtndc. integrando ou se constatumdc
CUlT.
únicos membros r:r\,,,,
J18, a critério dos Comandantes ele
RM, DN e ZAé.

DEGRbTC

NÇ> 63.078
1968

DE

5

DE

AGÔSTO DE

Altera as "instruções Gerais para a
Inepeçõo de Saúde
Conscritos
nas Fôrças
Armadas"> aprovadas
pelo Decrete nO 60. 82~L de 7 de jun,~o ae 1967.

ae

o r'resíoente da República, Usando
das atrtbuíções que lhe confere o Art.
33, .ínciso 11, da Constituição, e de
conrormídao.: com o disposto no Art.
15 da Le pO 4.375, de 17 -íe agõsto
de 19611: .; r' parágrafo único do Art.
26 t.' Aru. 25t> do Decreto nv 57.654,
de 20 d", janeiro de. 1966, decreta:
Art. 1.Ç> Os itens 5,2, 5 2.1, 5.2.4,
5.2,,6 e 5: 3 das Instrucôes Gerais pa-

5.3- São membros constitutivos
d-e uma J1S:

_ 2 OLl 2 médicos, pelo menos LU!!
militar da Ativa, da Reserva ou convocado; ('
- médicos civis, completando-a, na
raltc de médicos militares.
Aro. 2° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogando ~1C; disposições em contra1'10.

Brasfua.
147'-'
ca
Repúbnca..

5 de
agosto de
1968;
Independência e 80° da

A COSTA E SILVA
Augusto
Hamann
Raâcmaker
Griineuxuâ
AU1'élio de Lyra Tavares
Murcio de Souza e Mello

ATOS DO

DECRFTG N° 63 :079
AGÔSTO

PODER EXECUTIVO

DE 5 D,E

DE~1968

Prorroga o prazo ectooacciao no .21'tigJ 3° do Decreto nO 62.798 de
31.5.68.

Art. {,
O presenté decreto terá
vigência a partir de to de setembro
de 1968, revogadas as disposições em

contrário.
Brasíl.a
147°

República,

o Presídr-nte da 'República, usando
da atribuícâo que lhe confere o artigo 83, item tt, da Constituicao decreta:

A.

COS'Ih E SILVA

Ivo Arzua Pereira

DECRETO N°

5~-s.1)80

AGÔSTO ~;.F

DE 6 DE

1968

Acresceat.i a letra "c" ao item VII
do art: 2° do Decreto nO 60.348, de
9 de narço de 19ti7, e da outras pro"

ouiêneuis,

o Presidente da República, usando
da atrtouicác que the confere o artigo 33, item I! da Constdtuíçâo, deereta:
Art. 1° Fica acrescentada.a letra
c ao ítem v Ll do ar l 2'? do Decreto
nv 60,348, ele 9 de J1é.n"O de 1967, com
3.. 'seguinte redacâo:
"c) nulltares, a. partir da graduação ue 3" Sargento inclusive, no
exercici., de Iunçâo rnilibar",
Art. 2'? Não se aplica o disposto
no ~ 1° do 9.J't, 29 CC) Decreto número
60 348, de 9 de .narço de 1967, ::V),3
militares de que trata c art. 19 dêste
decreto.
Art. 3° Na execuçâc dêste Decreto observar-se-á o p"€scrito !lo areigo 19 ao Decreto n» 62.708, de 16 de
maio de 1968.

SILVA

Augusto Hamann Rademaker
G"ünewald
Aurélio de L11m Tavares
Antônio Delfim, Netto
Márd,> de Souea e Mello

DECRETO N() 63.081

DE 6 'DE

AGÓSTO DE 1968

serviços de extensâo rural,

Brasü-;a, 5 de agôsto de
1968;
141') (la,
Independência e 809 da
Repúbhca .

ti de agôsto de
1968;
Independência e 80° da

A. COSTA E

Art.
iv Ftce prorrogado, por
30
(trinta) ruas o prazo estabelecido no
ar-tigo 3.;> do decreto nv 62.798, -íe
31.G.68, que instituiu o Grupo
de
'I'raba.ho para estudar e propor nedídas para revisão da estrutura dos
Art. 2'> jcste Decreto entrará em vigor na «ate de sua publicação.

da

Cria o Nücleo do Departamento
de
Aeronáutica Civil e dá outras prouiâénciae,

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituicâo, e nos
têrmos dos artigos 4u, 145 e f4(j do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro oe
19m e do artigo 76 do D-ecreto n''
60 _521, de 31 de marco de 1967, decreta:
.

Art 19. ~ criado, no Ministério da

Aeronáutica. diretamente suoordinado
ao Diretor-Geral de Aeronáutica Ctvil, o Núcleo do Departamento de tvronáutíca Civil, previsto no Decreto
nv 50,521, de 31 de março de Hlô7,
competindo-lhe
prover as medíoas
indispensáveis
para a ativação do
Departamento e, priorttànamente, 'aquelas referentes à estruturaçao cto
seu Grupamento de Transporte Aéreo
Especial.
Parágrafo único. O NÚCleo, ora
criado, será absorvido pelo Departamento de Aeronáutica Civil. após a
ativação dêste.
Art. 2° O Chefe do Núcleo do 0e:'-

partamento de Aeronáutica Civil

e

Oncíat-General do Quadro de
Ofidais Aviadores, com o pôsto de Major-Brígadeíro, designado por Decre-

to.
Art. 39 O Diretor-Geral de aeronáutica Civil proverá, dentre os
meios sob sua- Direção,os neeessarlos,
em pessoal e material, para o funcícnamento do Núcleo do Departamento
de Aeronáutica Civil,
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§ 19
Núcleo
fe, ém
com as

§

O pessoal designado para o
será distribuído, por seu Chegrupos de trabalho, de acôrdo
conveniências do serviço.

2° O pessoal designado para

o

Núcleo não concorrerá a cargos vagos
que por ventura ocorram na Diretoria de Aeronáutica Civil (DA C).

Al't. 4° lâ:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília,

6 de agôsto de

1470
da Independência e 309
República.

A.

1963;
da

COSTA E SILVA

Márcio de Souzà e Mello
DECRETO N9 63.082

DE

6.

DE

AGÔST ü DE 1968

Altera os limites da área em que se
situa o Parque Nacional do Xingu
e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere G artigo 83, item lI, da Constituição, ten-

do em vista o disposto no artigo 49,
item IV e 186 da Constituição e no
artigo 1°, item VII, da Lei nO 5.371,
de 5 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 10 O Parque Nacional do Xlngu, criado pelo Decreto n" 50.455, de
14 de abril de 1961, área exclusivamente reservada aos silvícolas, na rorma do artigo 186, da Constituição e
para os efeitos do artigo 2°, item VII,
do Decreto nc 62.196, de 31 de janeiro
de 1968, passa a ter os seguintes
limites:
Ao Norte: partindo do salto Von
Martius, que se. situa acima do. paralelo de 101? e abaixo da confluência dos Rios .rcnna . ou .Iuruna e
Xíngu, nos sentidos Oeste e Leste verdadeiros, até a distância de 40 quilômetros em cada sentido, no respectivo paralelo;
Ao Sul: o paralelo de 12930' nos
sentidos Oeste e Leste, medindo-se
40 quilômetros, a partir dos Rios
Kuluene e Xíngu, para cada lado;
Os limites leste e oeste do poligno
que constitui o Parque Nacional do
Xíngu sérão traçados por linhas poIigonais, que ligarão os extremos nas
divisas Norte e Sul, a 40 quilômetros

EXECUTIVO

de cada lado do eixo dos Rios Kuluene e Xíngu, ligando os pontos extra,
mos a 40 quilômetros dêsse eixo, determinados em função das normais
tiradas das margens direita e esquer.,
da. dêsses dos, nos pontos das curvas que definem os seus cursos,
Art. 2° Fica a. Fundação Nacional
do índio autorizada a entrar em entendimentos com o Estado de Mato
Grosso, com as prefeituras locais e
com os legitimo" proprietáríos, se
eventualmente existirem, para o fim
especial da obtenção de doações, 'tem
como a efetuar as desapropriações
indispensáveis ao cumprimento deste Decreto.
Art. 30 Deverá a Fundacão Nacional do índio, em cooperação com o
Ministério do Exército e o MmístéTio da Justiça, por intermédio do
Departamento de Policia Federal,
promover a evacuação das áreas
ocupadas indevidamente, tornando as
medidas aconselháveis.
Art. 4° O Serviço Geográfico do
Exército, com a colaboração da F~lD_
dação do IEGE, procederá a demarcação da área estabelecida no art. 1".
Art. 50 A intrusão na área compreendida nos limites fixados no artigo 1° dêste Decreto sujeitará seus
autores às penas previstas no o"rt,igo
161 e seus parágrafos, combinado
com Os artigos 47, 329 e seus parágrafos e 330, do Código Penal Brasileiro.
Art. 6° lâ:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 6 de acosto de 1908:
1470 da Independência e 801? da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Luis Antônio da Gama e Silva
Aurélio de Lyra Tavares
Afonso A. Lima

DEORETO N° 63.083
DE 6 DE
AGÔSTO DE 1938
Fixa a gratificação de repreeeetacão
do Delegado do Brasil na Comissão
Jurídtca tnteramencana,

o Presidente da Repú'auca, usando
da vatribuiçâc que .he contere o artigo 83, item TI, da Constituíçáo e de

ATOS DO PODER EXECUTIVO

acôrdo com o artigo 145 da Lei número 1.711 de 28 de outubro de 1952,
decreta:
Art. 1° A gratificação

de

repre-

sentaçáo do Delegado do Brasil, na
Comissão Jurídica Intenamericana,
fica elevada para NCr$ 1.000.00 (mil
cruzeiros novos) mensais, :1, partár de
19 de julho de 1968.
Art. ã« :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua oubltcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 19B8;
1470 da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

DE

táseío a área compreendida entre vos
paralelos 10e. :35' E" 100 4 2 ' l a t ' i . t u d - e
Sul e os meridianos 36e. 55' e
379 15' 15" de
rongitude Oeste, no
Estado de Sergrpe:
Considerando que, de conformidade com o artigo 29 do referido Decreto nv 61.157, de 16.8.67, incumbe
ao Ministério das Mínas e Energia,
por intermédio do DNPM e num prazo não superior a 2 (dois) anos, realizar, com exeluaividode, 03 trabalhos de pesquisa necessários à determinacão do verdadeiro valor das
ocorrêncbas de sal-gema e sais de potássio existentes na área definida no
artigo 1°;
Considerando a conveniência de
'assegurar a realização dos trabalhos
no prazo previsto, -evíbando eventuais
obstáculos que ocasionem o retardamenta da conclusão dos serviços:

José de Magalhães Pinto

DECRETO N° 63. üB4
AGÔSTO DE 1968

133

8 DE

Declare de utilidade pública, para
fins de instituição de servidão de
passagem ou de' desapropriação, em
favor do Departamento Necíotuü de
Produção Mineral, do Ministério
da,g M inue e Energia, a - área que
foi ccmstituuia como Reserva Nacional de Sal-gema e Sais de po,
tássio pelo Decreto nO 61. 157, de 16
de agõsto de 1967, no Estado de
Sergipe.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item lI, da Constituição,
e de acôrdo com o disposto' no Deereto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei ne 2·.786,de
21 de maio de 1956, e
Considerando que o Código de Mineração (Decreto-lei nc 227, de 28 dê
fevereiro de 1967 alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 14.3.67) estabelece, em sE:u~'3,r~igo 59, que ficam sujeitas a servidões de- solo e subsolo
para os Uns (!0 pesquisa ou lavra,
não só a propriedade onde se localize a jazida, como as Iimitrofes;
Considerando que, na forma do artigo 54, parágrafo único; do Decretolei nv 227, de ',~R 2-67 o Poder :Sxecutívo pelo Decreto na 61.157, de 16
de agôsto de 1907 constituiu Reserva
Nacional de sal-gema e Sf">ÍS de P'O-

Considerando o que consta da
E.M. no 51-68, do Ministério das MIrias e Energia, decreta:
Art. 10. Ficam declarados de utiltdade cpúbliea, para fins de constituição de servidão ou de desapropriação, total ou parcjal em lavor do Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministérío vdas Minas e
Energia, os terras e benfeitorias de
prcprretáríos diversos, situadas nos
Municípios de Capela, Oarmópolts,
.Iaparatuba, Rosário do Catete, Maroím, Divina Pastora, Sirirt.: RiaclJUI210, santa Rosa de Lima e General
Maynard, compreendidas entre os
paralelos 10° 35' 12" e 10° 42' de latitude Sul e os meridianos 3fjo 3-5" e 37°
15' 15" de longitude oeste, no Estado de Sergipe.
Art. 2° ". O Departamento Nacional
de Produção Mineral, do Minístério
das Minas e Energia, fica autorizado
a promover e efetivar, com seus pró-'
jmos recursos, armgúvel ou judicia-lmente, -a constituição de servidões ou
as desapropriações parciais ou totais
necessárias às pesquisas. ô>-> $,,):5 de po-tássio e sal-gema na área declarada
de Reserva Nacional e descrita no
ert . Ir) dêste Decreto.
Parágrafo único O expropriante na execução do disposto neste cartágo, poderá 'alegar, para efeito de
imissão .provlsórla de po-sse, a urgência a que se .refere o art.. 15 do Deereto-lei número 3.365, de 2.1. de junho de 1941 e leis posteriores.
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Art. 3°. mste Decreto entrará em
vigor na data de sua publloação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 6 de agósto de 1968;
147 0 da Independência e 00<1 da
República.
A. COSTA E

EXECUTIVO

Art. 2° f:ste Decreto entra em vigor

na data da sua publicação

Brasília, 6 de agôsto de 1968;
147'? _ca Independência e- 8tJ9 da
República.
A. COSTA E SILVA

SILVA

Tarso Dutra

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63.085 AGÔSTQ DE 1968

DE

6

DE

Declara de utilidade pública a "80"·
cieaaae Cultural e Beneficente Nova Lourdes", /"il1n eeâe em lta1C!i,
Estado de somuc cauuíno,

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

artigo 83, item II, da Constítuiçâ., e
atendendo &.0 que consta 1{) Processo
M.J. n" 15.626, dEo 1967. decreta:
Artigo único. fi: declarada de utiU-

dace pública, nos' têrmos do artigo 1('
da Lei nv 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o arfígo 1()(1'Ü Regu-

lamento aprovado pêlo Decreto número 50.5.'.7, de .2 de maio de 1961, a
"Sociedade Cultural e Benetteente
Nova Lourdes", com sede em Itajat,
Estado de Santa Catarina.
Brasília, 6 de agôsto de ..a68;
147° da Independência c 30° da
Jõepúblíca..
A.

COSTA E SILVA

N°

63.086 DE 1968

DE

6

DE

-

RS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
item II do artigo 83, da COnstituição,
de acôrdo com o artIgo 14 da Lei
ns 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
e tendo em vista o que consta do
'Processo n'' CFE 458-68, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 É concedido reconhecímento
ao Instituto de Belas Artes de Nôvo
Hamburgo, no Rio Grande do. Sul,
com os cursos de Instrumentos (Piano
e Violino), Professor de Educação
Musical e' Professorado de Desenho.
Art. 2e) ãste Decreto entrará em
vigor na' data da sua publicação.
Brasília, 6 de agôsto de .:.968;
147° da Independêncía e SOo os
República.
COSTA E ,sILVA

Tarso Dutra

6 DE

DECRETO N° 63.088
AGÔSTO DE 1968

AGÓSTO

Autoriza o funciOnamento de Curso
de Engenheiros Civis

o

presidente da República, usando
atribuição que lhe contere o
ltem 11 do artigo _83 da constituição,
de aoôrdo com o disposto no artigo 23
do Decreto-lei no 421, de 11 de maio
de 1938. e tendo em vista o que consta do Processo CFE nv 1.016-67, do
Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
ca

°

DE

Concede reconhecimento aó Instituto
de Belas Artes de Nôvo Hamburgo

A.

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO

DECRETO N9 63.087
MôSTO I}E 1968

Art. 1° Fica. autorizado
funcio-namento do Curso de Engenheiros
Civis, da Escola de Engenharia Mauá,
do Instituto Mauá de 'I'eonoloma de
São Paulo, no Estado de São Paulo.

DE

6

DE

Concede à "Linea, Aérea NacionalChile", autorização para funcionar
no Brasil.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar tí..
ao 83, item 11, da Constituição, e tendo em vista os termos do Decreto número 35.514, de 18 de maio de 1954,

decreta:

'

Art.
10 E' concedida à "Lmea
Aérea Nacional - Chile": emprêsa estatal de transporte aéreo, com sede
na cidade de Santiago do Chile, auto,
rizaçâo para funcionar no Brasil, com
os Estatutos Sociais que apresentou

ATOS DO PÓDEP.. EXECUTIVO

e com o capital destinado às suas operações no Brasil estimado em NCr$
1.000,00 (um mil cruzcíros novos),
obrigada a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou. que venham a
vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização .
Art. 2° A êste Decreto em sua. publicação, acompanham os Estatutos
sociais e demais atos mencionados
no artigo 2° do Decreto nv 25.514, de
18 de maio de 1954.
Art. 3° Fica entendido que oexercicio efetivo de qualquer atividade da
"Linea Aérea Nacional - Chile" no
Brasil relacionada com. os serviços de
transporte aéreo ficará sujeito à legislação brasileira que lhe .f'ór aplí ,
cável.
Art. 4° Ficam ainda estabelecidas
as seguintes cláusulas:
a) a "Línea Aérea Nacional-Chile" é obrigada a manter, permanentemente, um Representante Geral no
Brasil, com plenos e ilimitados podêres para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem,
quer com o Govêrno, quer com particulares.vpodendo ser demandado e receber citação vinícial pela sociedade;
b) todos os atos que a sociedade
praticar no Brasil ffcarâo sujeitos uni,
camente às leis e regulamentos e à
jtn-isdiçàó dos
tribunais judiciários
ou administrativos brasileiros, sem
que em tempo algum, possa a referida
sociedade reclamar qualquer exceção
ou imunida-des fundada em seus Estatutos, cujas disposições não poderão
servir de base a qualquer reclamação;
c) a sociedade não poderá realizar
no Brasil quaisquer dos seus objetiYOS, ainda mesmo constantes dos seus
Esta.tutos , Sociais, mas que sejam pa-iva.tivos de emprêsas nacionais e vedados às estrangeiras, sendo que só
poderá exercer os que dependem de
prévia perrmssâo' governamental, depois de obtê-la e sob as condícões em
que fôr concedida;
d) qualquer alteração que a sociedade venha a fazer nos respectivos
Estatutos fica dependente de autoriza..
cão do Govêrne Brasileiro para efeito de funcionamento no Brasil;
e) ser-Ih e-á cassada a autorização
para funcionamento no Brasil se infringir as cláusulas anteriores ou, se
a juízo do Govêrno brasileiro a so':

cíedade exercer atividades contrárias
ao ínterêsse público;
j) a presente autorização é dada
sem prejuízo de achar-se a sociedade
sujeita a disposições legais vigentes,
especialmente as referentes às socjedades comerciais;
g) a infração de qualquer das cláusulas para as quais não exista cominação especial será punida com a
multa de NCr~ 1.000,00 (um mil cruzeíros novos) 'a NCr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros novos) . sendo que, em
caso de reincidência poderá ser cassada a autorização concedida.
Art. 5° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 1968;
1471 da Independência e 80tl da
República,
A. COSTA E SILVA
Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 63 ..089

DE 6 DE

AGÔSTO DE 1968

Declara de utilidade pública a "11'msnuiaâe de Misericórdia de Guaxupe", com. sede em Guaanipé, Estado de Minas Gerals.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item n, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 19.145, de 1966, decreta:
Artigo único. É declarada de utilidade pública, nos termos do artigo 1°
da Lei n'' 91,. de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1° 0'0 Regulamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de maio de 1961, a·
"Irmandade de Misericórdia de Gua-.
xupé", com sede em Guaxupé, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 6 de agôsto de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e Silva
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DE

DECRETO N5' 63.092 - DF 6 DE
AGOSTO DE 1968

1968

Altera o Decreto nO 61.110, de 28 de
julho de 1967, que dispôs sôbre a

incuuuio, em outros oroaos da ad-

ministração pJíblica federal, do pes-

soal do extinto Consell2o Nacional
de Bconomui,

o Presídente da República, usando
da atribuição que he confere o artagc

83, número r'r, da Oonstituíção, de-

creta:
Art. 1° Fica. alterado o in01.0;0 I de

anexo I a que se refere o Decreto número 61.110, de 28 cíc. julho de 1967,

na parte relativa a Maria i\A:agdalena
Araujo Rangel, que deverá ser conslderada incluída, a' partir de I? d.,;
agôsto de 1967, no ouaoro ue pessoal
Parte Especial do Ministério da

Justiça, na condição de agregada, com
enquadramento no símbolo. -7-F, CO"!,'respondente à Iunçàc gratificada de
Secretária de Conselheiro, e- nâo como constou daquele decreto.
Art. 2° f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publtcacáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agósto de 1968;
147° da Independência
República,

e

80S'

da

A. COSTA E SILVA
Antonio da Gama e SIlva

Luis

DECRETO N.o 63,091 ACOSTO DE 1968

DE

6

DE

Concede reconhecimento à Facurâ-uie
Estadual de Ciências Econômicas.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o item
II do artigo 83 da Constítuiçâo, de
acôrdc com o artigo 14 da Lei" número 4.024, de 20 de dezembro de 1961
e tendo em vista o que consta do
processo n.v CFE 680-68, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' coneedído reconhecimento à Faculdade Estadual de Ci-

ências Econômicas de Apucarana, no

Estado do Paraná.
Art. 2,° aetc Decreto entrara
em
vigor na data da sua. publicação.
Brasilia, 6 de agôsto de
1968;
147.° da Indep-endência e 80.° da
República.
A,

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

Autoriza ncneumamento-ae curso
turno especial.

no-

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o item
do artago 83 da Xronstituiçâo, tenem vista o que consta; do processo
9.103-67, do Ministério da Educação é' Cultura, decreta:
Art. 15' Fica autorizado o funcionamento do curso noturno especial para .menores de 16 ' anos', no Colégio
Belíord ROxo, no Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2.° .aste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo.
da
II
do
n.v

Brasilia, 6 de agosto de 1968;
147.0 da Independência: e 80,9 da
República.
A.COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO J;\T,O 63.093
AGOSTO DE 1968

DE 6 DE

Autoriza o [unctonamentc aa Faculdade de Ciénciae Contábeis e Administrativas de Sorocaba SP.
O Presidente da República, usando
da atrtbuícáo que lhe confere o item
II do artigo 83. da Constituição, de
acõrdo com o disposto no artigo 23 do
Decreto-Ieí tn.v 421, de 11 de maio de
1938 e tendo em vista o que consta
do processo n.v 50.929-65 do Ministério da Educaçã-o e Cultura, decreta:

Art. LI? Fica autorizado o funcionamento da
Faculdade de Ciências
Contábeis e Admímstratívas de Sorocaba, no Estado de São Paulo, mantida pela. Fundação Dom Aguírre, sediada na mesma cidade.
Art. 2.° f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 6 de
agõsto de 1968;
147,° da Independência e 80.° da.
República,
A. COSTA E SIivA
Tarso Dutra
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Mês

coenciente

1968

COncede
reconhecimento
Musical Palestruia .

ao Liceu

o presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o item
II do artigo 83 da Constituição, de

acôrdo com o artigo 14 da Lei número 4.024, de 20 de dezembro de
1961 e tendo em vista o que consta do
Processo no 49.366-66, do Ministério

da Educação e Cultura, decreta:

Art. 1" E' concedido reconhecimenMusical Palestrma. de
Pôr-to Alegre, no Rio Grande do Sul,
con:..os cursos superiores de Instruto ao Liceu

mentos (modalidades), Piano, órgão,
Violino e Viola, Flauta, Trombone e

congêneres, Canto, Composição e Regência.
Art. 2° reste Decreto entrará em VI-

gor na data da sua publicação.
Brasília, 6 de agôsto de 1968;
147 0 da Independência e 80 0 da

República.
A. COSTA E SILVA
Tarsa Dutra

DECRETO N.o B3.Ü95
AGÔSTQ DE 1968

DE

6 :::JE

Publica os índices àe atiuuizaçtio monetária Cios, salários dos últimos 2·1
(vinte e quatro) meses, na (ormo
estabelecida na Lei nO 5 .451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando

da atrtouicao que lhe confere o artago 83, inciso n, da Oonstatuição e
tendo em vista o disposto no § 29 do
ar-t. 1° da Lei n? 5.451, de 12 .de junho de 1968, decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no' § 2U do art. 1° da Lei
nc 5.451, de 12 de junho de 1968, serão utilizados os segumtes coericíenteso aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os acõrcíos coletivos de trabalho ou decisões da.
Justiça do Trabalho" cuja vigência
termine no mês de agôsto de 1968.

Agôsto de 1966

1,54

Setembro. de 1966
Outubro de 1966
Novembro de 1966
Dezembro de 1966
Janeiro de 1967
Fevereiro de 1967
,.
Março de 1967
Abril de 19m
Maio de 1967
Junho de 196'7
Julho de '1967
,
Agàsto de 1967 .-...............
Setembro de 1967
Outubro de 1967
;'.........
Novembro de 1967
Dezembro de 1967
;..
Janeiro de 1968
Fevereiro de ,1968
Março de 1968
__ .
,.........
Abril de 19-63
Maio de 1968
Junho de 1968
Julho de 1968

1,50
1,43
1,46
1,44
1 38
1:36
1,32
1 ~9

1:~5

124.

1::n

1.20
1.19
1,-18

1,16,
1,16
1.13
1,1}

1,09
1.07
1,05
1.01

1,00

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será ::1 média
aritmética dos valores obtidos pela.
aplícacáo dos ooetícíentes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2° ~ste Decreto entrará em VIgor .na data de sua puoucacào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de
agôsto de 1968;
147° da Independência e 80 0 da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N'? 63.096

DE

6 DE

AGÔSTú DE 1963

Declara de utilidade -púbíica o "Colegio São João" com.sede em São João
del-Rei, Bstaao de Minas Gr.7uis.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigc
83, item II, da Constituíçâc E" atendendo ao que consta do Processo M.J.
40.065, de 1967, decreta:

Artigo único. E' declarado de utilidade pública. nos têrmos do artigo
1ÇI da Lei 91, de 28 de agósto de 1935.
combinado com o àrtigo io, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de J de maio-de 1961, e
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"Colégio Sã<:l João", com sede em São
João del-Rei, Estado de Minas Gerars.
Brasília, 6 de agõsto de 1968;
147° da Independência e 30° da
Repúbhca .
A. COSTA E SILVA
Luis Antonzo da Gama e

sue«

11 do artígo 83 da Constituição, de

acôrdo cem o disposto no artigo 23 do
Decreto-Iei m? 421, de 11 de maio de
1938, e tendo em vista o que consta
do Processo no 70·.604, do Ministério

da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o Iuncio.,
namento da Faculdade de Ciências

Econômicas e Admímstatdvas de Araraquara, no Estado de São Paulo.

DECRETO N° 63.097 -

DE

6

DE

AGÔSTO DE 1968

Art. 29 ltste Decreto entrará em ví,
gor na data da sua publicação.

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Al'ara({Il:ll'a -- ,sp

Brasília, 6 de agôsto de 1968;
da Independência e 80° de
República.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o item
DECRETO N'! 63. OSS -

1470

A.

COSTA

E

SILVA

Tarso Dutra

DE 6 DE AGÔSTO DE 1968

Dlspõe sóbre a. execução do Acôrdo _de comoiementaçõo sõõre a Indústria
Quimiea, firmado entre c tsrasu, Argentina, colômbIa, Chile, Méxtc O,
peru, Uruguai e venezuela.

o Presidente da República,
Considerando que o' 'Tratado de Montevidéu, firmado em 18 de rcvereiro e .aprovado pelo congresso Nacional por Decreto Legislativo de 3
de fevereiro de 1961, preve em seu Artigo 15, o estabelecimento de medidas
destanaôa. a facilitar' a crescente integração e complementação das econormas dos Estados-Membro; da Associação Latino-Americana de Livre
Comércio, especialmente no campo da produção industrial;
Considerando que para taL fim prevê, em seus Artigos 15, 16 e 17 a
celebração de ajustes de complementação por setores industriais, regulamentados pelas Resoluções _ 15 (1), 16 (I), 71 (IIl) , 74 (lI!), 99 (IV),
175 (VIJ e 178 (VI) da .Conterência das Partes Contratantes;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina, Chile,
Colômbia, México, Peru, Uruguai e Venezuela firmaram em Montevidéu,
em lU de dezembro de 1967, Protocolo' estabelecendo um acôrdo de Complementaçâo sôbre a Indústria Química, nos têrmos das disposições acima

citadas:

Considerando que, em cumprimento ao Artigo 1'1 do Tratado- de Montevidéu, e nos têrmos aJ Artigo 18 da Resolução 99 (IV), o Comitê
Executivo Permanente da ALALC, em sua sessão de 5 de abril de 1968,
através de sua Resolução :4L; declarou as disposições do presente acôrdo
compatíveis com os prtnctpíos do Tratado de Montevidéu;
Considerando qUe o presente Acôrdo deverá entrar em vigor em 4 de
junho de 1968, obedecendo ao disposto nos Ar tagos 18 e 19 da Resolução 99
(IV) e no Artigo 9 do presente Protocolo, decreta:
Art 10 A partir de 4. de junho de 1968, as importações dos produtos
especificados no Protocolo anexo a êste Decreto, orlgfnárras da Argentina,
Chile, Colômbia, México. Peru, Urug'uai e Venezuela ficam sujeitas aos
gravames indrvlduais estipulados no Anexo I, obedecidas as cláusulas e
condlçôes est.abelecídas 110 citado Protocolo.
Parágrafo único, Tratanoo-sa de reduções de gravames destinados 8.
formar ~,Zona de Livre Comércio instituída pelo Tratado de Montevidéu

ATOS
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e negociadas de acôrdo com a Resolução 99 (IV) da Conferência das Partes

Contratantes, o tratamenco estabelecido pelo citado Protocolo é de aplicação exclusiva aos produtoa originários dOI;':, Estados-Membros da Associação Latino Americana de Livre Comércio signatários do presente Protccolo, e dos Estados-Membros da Associação Latino - Amerícana de Livro
Comércio qualificadas como de menor desenvolvimento econômico relativo,
nos têrmos do artigo 25 da Resolução 99 (IV),
Art. 2Ç1 Por íntermécü., do Banco Central, do Conselho de Política
Aduaneira e da Diretoria de Rendas Aduaneiras,
Ministério da Fazenda
tomará as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto.
, Art. 3° A comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada
pelo Decreto nc 52.087 de 31 de maio de 1963, acompanhará, através da
Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do
Protocolo anexo, sugerindo ao Govêrno as medidas indispensáveis ao seu
fiel cumprimento.
Art. 4° O presente Decreto entrará em vigor a partir de 4 de junho
de 1968, ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 1968; 147° da Independência e 80° da
República.

°

A. COSTA E SILVA
Jose de Magalhãe,~ Pinto
Antônio Delíim: neuo

Os anexos a que se re..rcre o art . 1Ç1 focam publicados no D. O. de
21-8-68.
DECRETO N9 63.099 AGÔS:ro DE 1968

DE

6

DE

Redistribui, com o respectivo ocupante, para: o Qllf/,clTú de Pesecul Parte Especial - do Departamento
dos Correios e Telégrafos, do ML
nistéría das Comamicacóes. ccrçc
originário do extinto Lloyd Brasileiro P. N . , e dá outras provi-

tiénciae .

O Presidente da República, .usando
-da atribuição que lhe confere o ar.,
tigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
-99, § 2Ç1, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Ç1 Fica redistr.íbuído, com o
respectivo ocupante, no Quadro de
Pessoal - Parte Especial - do Departamento dos Correios e Telégrafos,
do Ministério das Comunicações, - o
cargo de .Oflclal de Administração, nível 12, ocupado por J .ose Pérreira
Duarte, originário do extinto Lloyd
Brasileiro - Patrimônio Nacional. ora
integrante do Quadro de Pessoal _
Parte Suplementar - do Ministério
.dos Transportes.

Art. 2Q O Ministério dos Trans-portes remeterá ao orgâo de Pessoal

do D.C.T., no prazo de 30 dias a
contar da publicação dêste Decreto, os
assentamentos individuais do funcionário movimentado por fôrça do disposto neste Decreto.
Parágrafo único. O servidor de
que se trata continuará sendo pago
pelo Ministério dos Transportes, à
conta dos recursos orçamentários pró,
prtos, até o dia imediatamente anterior ao da entrada em exercício no
nôvo órgão.
Art.. 3° O disposto neste Decr-eto
não homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas legais ou ad.,
minlstrativas aplicáveis a espécie.
Art. 4° :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflla,
1470

da

6 de agôsto de 1968;
Independência e 809 da

República.
A. COSTA E SILVA
Mário David Andreazza

Hélio Beltrão
Carlos F.. de

stmae
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DECRETO N° 63. 100
AGÔSTo

~

DE 6 DE

DE 1968

Declara, "ex ojticic", âe utilidade
pública a "Organização Mogiana de
Educacão e Cultura" com sede em
Nlogi ~das Cruzes, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e
atendendo ao que' consta do Precesso M. J, 13,563, de. 1968, decreta:
Artigo único. E' declarada de utí....
Ildade pública, nos têrmos do artigo 2°
"in fine" da Lei 91 de 28 de aeôsto
de 1935, combinado' com o artig~o 1°
"in fine" do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 50.517; de 2 de maio
de 1961, a "Organização Mogiana de
Educação e Cultura" com sede em
Mogt das cruzes, Estado de S. Paulo,
Brasília, 6 de agôsto de 1968;
147r) da Independência e 809 da
República.

A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama

e

Silva

DECRETO N° 63.101 - DE 6 DE
AGÔSTO DE 1968
Institui o Grupo Executivo das Telecomunicações para a Ama;Jônia GETAM - e dá outras providências
O Presidente da República, usando
da atrtbuíçáo que lhe confere o-artigo
83, item LI, da Constituição e
Considerando o disposto nos artigos
7°, 8° e 15 do Decreto-lei nc 200 úe
25 de fevreíro de 1967 e artigo 9° dei
Decreto nv 52.859, de 18 de novembro
de 1963;
Consíderand-, os reflexos permanentes que as Telecomunicações exercem
em todos os estágios das atividades
humanas, máxime no aperfeiçoamento cultural espiritual e cívico' da sociedade, bem como nos fundamentos
da própria segurança nacional, pro,
movendo a -reproduçâo
clrculacão
com justiça, de tõdas as mamfestaçôes sadias do pensamento e bens do
trabalho;
Considerando a decisiva participaçâc das Telecomunicações na infraestrutura do desenvolvimento, P;1t'Ücularmente para a Região Amazônica,
tao carente e ansiosa de recursos básicos à fixação do homem e do pro-

EXECUTIVO

gresso, cada vez mais desnivelada
com os outros centros' do pais, já dotados de atributos sociais e econômicos definidos e dinâmicos que por si
só captam, reproduz€[ú egerain novos
suportes à implantação e expansão
dos serviços públicos essenciais à coletividade;
Considerando que os critérios para
a aferição de rentabilidade dos servicoa públicos naquela região não devem ser os mesmos de outras áreas,
pOIS os investimentos nela aplicados
constituem o suporte de uma tntegraçáo no mais amplo sentido de caráter pioneiro, porém rentável, reprodutivo e permanente a longo prazo,
além de imperioso ao desenvolvimento sócío-econômíc-, da região Amazônica e do País, decreta:
Art. 1° Fica conferida príortdade
à implantação de um sistema de re,
lecomunícaçôes para a Amazônia, já
def'ínldo; bàsícamente pelo Ministério
das Comunicações.
Art. 29 E' instituído o Grupo Executívo das 'I'elecomunícaçôes da êma.,
zônia - GETAM, integrado 'pelos representantes do Estado Maior das Fôrças Armadas, do Ministério das Comunicações através da Empresa Brasileira de Telecomunicações - ... _..
F \iIBRATEL, e do Ministério do. Interim, por intermédio da Superintendência do Desenvolvimento da Ama,
zônia - SUDAM, a fim de procederaos estudús' definitivos e implantar.' o
referído sistema, no prazo máximo de
vinte e oito meses, congregando esforços e recursos coordenados da ....
EMBRATEL e da SUDA1\1.
Art. 3° O Grupo Executivo ficará.
subordinado diretamente, ao Ministro
das Comunicações que, em concordãn.;
cía com o Ministério do Interior e
Estado Maior das" Fôrças Armadas,
estabelecerá as suas diretrizes básicas
no que concerne às suas atríbuíções
organízaçâo, funcionamento, coordenação, oontrôle, administraçâo e demais normas indispensáveis aos seus
propôsitos.
Art. 49 ~te Decreto entrará em
vígor rui data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüla, 6 de agosto de 1963;
147 0 - da Independência e 800 da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. 'de Simae
Atoneo A,. Lima
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DECRETO N° 63. ).02 -

DE 6 DE AGÕSTODE 1968

Abre ao l!lim~,i'é'ric SoInie1"(),', em tonorao Território Federal do ,Amr;,pá,
o crédito 8Uple1llcntar de NCl'$ 1.197.601;83 para retorço de âotacôes
consignadas no uiqcnie Orçamento.

o Presidente da Repúb.ica, usando da atrtouíção ,que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constittiçào " da autorização contida no artigo 11, da
Lei no 5.373, ele 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. F' Fica aberto 3/J Ministério do Interior, em fav-or do 'rcn-ttór;o
Federal do Amapá o crédito suplementar de NCr$ 1.197.601,83 (hum máJhao, cento e noventa e sete mü, seiscentos e um cruzeiros novos 2 oitenta
e três centavos), para rcrõrco de dotações orçamentárías consigne..c as ao
subanexo 5.09.02, a sabez:
5.09.02 114.2.1157- 3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1.0 -3.1.1.1 -02.00 -3.2.0.0 3.2.8.0 ':56.2.1470 --

TER-RIToRIO FEDERAL DO AMAPA
Cccrdenaçào dos Serviços
Despesas Ccrrr.ntes
Despesas de' custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Vanavets com pessoal civil

geD.ü69,40

'I'raneferencías Correntes
Oontribuíçôes de Previdência Social.............

3.0.0.0 -

Pagamentos u Inativos
Despesas correntes

a.2.0.0 3 ..'2.3.0 -

Inativos .

119.062,12

Transí'erencías Correntes
. .. ,.,................................

93.470.31

Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díscrí-

mmsrtos :
TEI~RITORIO FEIJERAL DO AMAPA
Despesas ('GHE:l1!éS
Despesas de Custeie
Material, de Consumo
Coordenacâo dos Serviços
,
.
Manutenção de Fazendas Modêlos e Colônias
Agrícolas .
.
.
133.1.14(j7 -- Mecamzaçâo da Lavoura
.
172.2.1471 ...,- Assistência a Colônias e Núcleos Coloniais
.
'241.2.1474 - Manutencào dos Serviços de Segurança Públi-

5.09.C2 "3.0.0.0 -3.1.0.0 3.1.2.0 114.2.1457 132.2.1463 -

ca

..

iv.sco.oo
23.000,GO
4.000.60
23.000,00
2[1.2GO,cJO

000,{)O
58.000.00

251.2.1477 -- Admmrstracáo do Programa
;
.
272,~.J.484 -- Manutençàc de Grupos 'Geradores
.
357.1.1491 - Ccnstruçào e Ampliação de Sistemas de Abas-

3~.

tecimento d'Água
.
Construção e Amplíação de Sistemas de Esgotos.
.
..
372.2.1493- Conservação de Rodovias
.
374.2.1495 -Manutenção dos Bervíços de Navegação
.
375.2.1497 - Manutenção cos Serviços de Transporte' Aéreo
3.0.0,0 - Despesr-, Ccxrentes
3.2.0.0·...,- Transferências, Correntes

25.000,80

358.1.1492 -

3.2.5.0
L14.2.1457
4.0.0.0
4.2.0.0
4.2.5.0
133.1.1465

-----

G.GOO,OO
143.84583

33.000,(10
9.000,60

Salário Família

Coordenacáo dos Servlços .•......... '
.
Despesas de Capital
Inversões Pmanceíras
Concessão de Empréstimos
Fínancíamento. A,:~jstência Técnica e Extensão
R,ural . .
.

561.298,00

234. 398,DO
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Art. 3° este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçào.
Brasília, 6 de agôsto de 1968; 1470 da Independência e SOa da Repúbüc'a.
A.

COSTA

E SUSA

Antonio Delfim Netto
Hélio seurao
Afonso A. l.vma

DECRETO N° 63.103 AGÔSTO DE

DE

1968

15

DE

Institui o Grupo Execuiioo para Racionalir:::ação tia Economia da Juta
cem o oineuoo de dar cumprimenlo às recomendações do Grupo de
Trabalho da ,Juta.

O Presidente da República 'no uso
das atrfbuicôes que' lhe são' conferidas pelo art.igo 83, item ir, da Constituição e
Consi d e r a li d o as recomendações
apresentadas pelo Grupo de. Trabalho,

instituído através do Decreto número
62.140, de 17 de janeiro de 1968, de-

creta:
Art.

10 Fica instituído

o

Grupo

Executivo para Racionalízacã-, da
Economia da Junta, junto ao Ministério do Interior, para. dar cumprimento às recomendacões resultantes do
Grupo de Trabalho criado pelo Decreto n'' 62.140, de 17 de Janeiro de
1968.

Art. 2° O Grupo Executivo para
Racíonaüaacâo da Economia da Juta
será constituído por um representante dos Ministérios do Interior, da,
Agricultura, da Indústria e Comércio da Fazenda, dos Transportes, das
Relações Exteriores, do Planejamento e Coordenação Geral.
§ te participarão do Grupo Executivo representantes dos Estados do
Amazonas e do Pará.
S 2° Para. colaborar .nos. seus trabalhos, o Grupo Executivo poderá
convocar representantes de outros
órgãos e entíó'ades do setor Público
ou privado.
Art. 3° O Grupo Executivo para
Racionalização da Economia da, Juta
deverá instalar-se no prazo de 30
(trinta) dias da vigência dêste decreto, cabendo ao Ministério do Interior adotar as provtdêncías para
isso necessárias.
Parágrafo único. O Grupo Executivo submeterá aos Ministérios repre-

sentados, dentro de 60 (sessenta)
dias a contar da instalação, rejacâo
das providências necessárias ao cumprimento de suas atribuições, na al.,
çada de cada área ministerial.
Art. 49 O -Minístérto do Interior
dará o apoio administrativo para o
Itmcíonamen to do Grupo Executivo,
cabendo-lhe nesta-s condições a SUa
coordenação.
'
Parágrafo único. Os Ministérios
representados
colaborarão com o
Grupo Executivo no que lhes couber,
técnica, e administrativamente.
Art. 5° úste Decreto entra em vigor na data. éte sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agôsto de 1968:
147° da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
José de Magalhães Pinto
Antônio Delfim Ne'tto
Mario David Anâreczza
Ivo Arzua Pereira
Edmundo de Macedo scoree
Hélio Belt1"ÚO
Afonso. A. Lima

DECRETO N<? 63.104

DE

15

DE

AGÔSTO DE 1968

Dispõe sôbre a política do Gcmêrno
Federal relativa à efetiva ocupaçao
e povoamento orientados da Região
Amazônica, notadamente quanto a~s
espaços vazios e zonas de [roraei-:
rae, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83, Item lI, da Constituição,
Considerando o resultado dos estudos e sugestões do Grupo de 'I'rabalho para a Integração da Amazônia
- GTINAM, instituído em face do
Decreto no 61.330, de 11 de setembro
de 1967;

ATOS

no

PODER -ExECUTIVO

Considerando a necessidade de se
dar execução adequada, eficaz e coor-denada à política do Govêrno
Fe-.
deral, no tocante à efetiva ocupação
e povoamento orientados da Amazônia, notadamente com relação aos espaços vazios e zonas de fronteiras,
decreta:
Art. 19 Ficam consideradas prioritárias, para o efeito, das ínícíatrvas
a .cargo da Administração Pública Federal, centralizada e descentralizada
as seguintes áreas, compreendidas na
Amazônia:
a) Area Príoritárià na 1, no 'I'erri-.
tório Federal de Rondônia. no segmento da BR-364, entre as cidades
de Ariquemes e Rondônia, abrangen-.
do uma faixa de 6 (seis) quilômetros
de cada lado. da citada rodovia;
b) Area Prioritária nU II, na regíac
limítrofe dos Estados do Amazonas e
do Acre e do Território Federal de
Rondônia, abrangida pelas cidades de
Pôrto Velho, Abunâ, Rio Branco, Boca
do Acre, Lábrea e Humaítá. tendo como centro de apoio a cidade de Pcruc
Velho;
c)' Area Prioritária nO IlI, no Território de Roraima, confígurada pela
cidade de Bôa Vista e localidades de
Coronel Dilermando,
Maracanã e
Bonfim, tendo como centro a cidade
de Bôa Vista;
d) Area Prioritária nO IV, compreendidavna região 'I'efé-Alvarâes.
à
margem direita do Rio Solimões, tendo como centro a cidade de Tefé.
Art. 2° Será concedida prioridade
à realização de empreendimentos ou
à concessão de estímulos que intere.s-sem à ocupação, povoamento e desen.,
volvímento econômíco-soejaj das' zon.as de fronteiras, abrangidas pelas
CIdades e localidades de Guajará-Mi..
rim, Brasíléa, Cruzeiro do Sul, Ben;
jamín Constant, Tabatinga, Cucuí,
Tapuruquara, Asoenangka Tiriós e
'I'alímã..
'
Art. 3°, Os órgãos do Serviço PUblico da União Federal, compreendendo os Ministérios e demais Repartições e Entídades de Administração
centralizada e descentralizada, aplicarão os seus recursos técnicos e fi-.

nancelros, orçamentários e extraorca..
mentárlos, destinados à execucâu e
manutenção
de
empreendimentos.
obras e serviços, na Amazônia. em
regime de coordenação e integração,
tendo em vista os programas, Planos
e projetos aprovados pela Presidên-
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cía da República, para a Região, .de

modo a evitar a dispersão de recursos e descontinuidade das iniciativas
adotadas.
Art. 4° Os Ministérios Militares de.,
verão criar e estabelecer Unidades da
Aeronáutica, do Exército e da Marinha, nas Arcas e Zonas sejecíonadas
na forma dos arts. 19 e 29, dêste Decreto, com as designações e efetivos
considerados convenientes e segundo
os seus planos próprios.
Art. 5° Q,;; projetos de cojonízaçao
de iniciativa do Govêrno Federal, inclusive OS núcleos de colonlaaçâc agrt-.
cola, de que trata a LeI nc 2.597, de
12 de setembro de 1955, deverão ser
instalados, preferentemente, nas Á~.'28.S
e Zonas indicadas neste Decreto.
Art. 6° Os Estados, Territórios Federais, Municípios e entidades prrvadas poderão, mediante acôrdo ou convênio, .participar da, execução de projetos específicos, a cargo do Poder..
Público Federal.
Art. 79 Os, programas, planos de
ação e projetos específicos, decorrentes dêste Decreto, deverão ser classificados, considerados os seus objetavo~e amplitude. como iniciativas
e
empreendimentos:
a) de execução a curte, prazo rdoís
a três anos);
b) de execução a médio prazo tqua.,
tro a cinco anos);
c) de execução a longo prazo (cinco
ou mais anos).
Art. 8(j Os projetos específicos, segundo sua natureza e objetivos a serem atingidos, serão executados atra-.
vés:
a) da Administração Pública, centralízada ou descentralizada, por iniciativa do órgão governamental riu-e.
tamente responsável, ou mediante
convênios ou acôrdos com outras entidades públicas, ou contratos com entidades privadas;
b) dos Ministérios Militares;
c) de emprêsas públicas;
d) de sociedades de, economia mista;
e) da iniciativa privada.
Art. 9 0 Fica mantido o. Núcleo Central do Grupo de Trabalho para a
Integração da Amazônia - GTINAlVI.
instituído pelo Decreto na 61 :330, de
11 de setembro de 1967, acrescida sua
atual constituição, de representantes
dos Minístéríos da Fazenda, Marinha,
Exército e Aeronáutica.
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Parágrafo único. O Núcleo Central
do GTINAM tem como finalidade
coordenar a execução da política do

Govêrno Federal na Amazônia, conforme os termos dêste Decreto.

Art. 10. O Núcleo Central do
GTINAM elaborará e submeterá à
aprovação da Presidêncía ' da República. por intermédio do Ministro do
Interior, o Regimento Interno
que
disciplinará suas atividades.
Art .. 11. O Núcleo Central do
GTINAM, ouvido o Mimstério do Pla-

nejamento e Coordenação Geral, e o
Estado-Maior das Fôrças Armadas
EMFA, elaborará, no prazo de 60 (sessenta) dias, proposta de anteprojeto
de lei dispondo sôbre o regime de 1'8-

c-

muneracâo dos servidores civis e militares pelo efetivo exercício da função em áreas pioneiras e zonas de
fron teíra da Amazônia.

Art. 12. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 1.5 de agôsto de 1968;
1479
da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Sih'rl
Augusto
Hamann
Rademalccr

Griineuxüâ

Aurélio de Lyra Tavares
Jose de Magalhães Pinto
Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho
Marcia de Souza e Mello
Leonel Miranda
José Costa Cavalcanti
Edmundo de Macedo Soares
Hélio Beltrão
Afonso A. Lima
Carlos F. de Simas

DECRETO N9 63.105 - DE 15 DE
AGÔSTO DE 1968
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação a área. destinada
à implantacão do. Distrito Indust-rial
da Zona Franca de Manaus.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 83, item 11, da Constituição e o
disposto ne Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas delimitadas pela comissão do Govêrno do Estado do
Amazonas, nos têrmos do decreto de
31 de' julho de 1968, publicado no
Díúrio Oficial do dia 1'? de agôstc de
1968, para implantação do Dístrrto
Industrial da Zona Franca de Manaus, previsto no artigo to do Decreto-lei nc 288, de 28 .de fevereiro de
1007.
Art. 2° As áreas a serem desapropriadas estão delimitadas na forma
da planta D I - 1 que acompanha o
presente Decreto, elaborado pela comissão referida no artigo anterior.
Art. 3() Fica a Superintendência da
Zona Franca de Manaus (SUFRAIV'[A:
autorizada a promover a desapropria-ção das áreas e respectivas benfeitorias, na forma da legtslacão vigente,
Art. 4° ~ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revo .
gadas as disposições em contrário,
Brasília, 15 de agõsto de 1968;
147°
da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Antônio Delfim Netto
Afonso A; Lima

DECRETO N'? 63.106
DE 15 DE
AGÓSTO DE 1968
Revoga os Decretos Federais que concederam à socieàade!RIl,I World
'I'nuie Ccrporatum,
anteriormente
denominada t-niernàtsonai Busmess
tâactimeec:o. Of. Delauxire. auiortza-ção pera funcionar e corüiwuar a
funcionar na República do BraSil,

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
33, item II, da Constttutçào e nos têrmos' do Decreto-lei nc 2.6'27, de 2{) de
setembro de 1940, decreta:
Artigo único. Ficam revogados os
Decretos Federais números 16.757, de
31 de dezembro de 1924; 20.499, de 7
de outubro de 1931; 18.541 de 3 de
maio de 1945; 21.145, de 20 de maio
de 1946; 27.488, de 21 de uovembró
de 1949; 28.811, de 30 de. outubro de
1950; 37.113, de 1 de abrn de 1955, e

ATOS DO

42.284, de 19 de setembro de 1957,
que concederam à soc'edade iEM
World 'I'rade Oorporation anterturmente denominada jnte-natlonaj Bus!Dess Macmnes Co. ot Delaware, cum
sede na cidade de Wi.mmgton, 'Cündado de New Castle, Estado de Dela.
ware, Estados Unidos da América autortzaçào para .tuncionar e ~oi1tinuar
a tuncíonar na, Repúuoca do Brastl, e
cassadas as t-espectívas Cartas, atendendo ao que toi requando e ao que
consta. da
procuraçao da Drretorra
firmada a 20 de maio de 19610.
'
Brasília, 15 de agôsto de 1968'
147° da Independência c 80° dá
Repúbnca..
A. COSTA

E 'SILVA

N" 63.107 -

"GOSTC

Im

DE

15 JE

1968

o Pre.nder T~ da República, usando
da atríbu.cãc GU\:' 111e confere cvar-.
tigo 83, nem.. 11, da Constituição
....
atendendo S.Q .aue consta do Processe
IV.LJ. 13.-,-9t.J: de' 1966, decreta:
Artigo único. E'

d'8cl8.f3,~{l

de utí.t-

têrmos do

~n·:;o,j

1° da Ld nv 9'., de ·28 de agôBto' de
1935, combínaôo com o 2.l.'t,g~, JO do
Regulamente. aprovado pelo Decreto
nv 50.51·j l1f"' 2 de maio de 1961
u
"Colégio Coração de Jesus", com' sede em vaa gmna, Estado de lvlinas
Gerais.
Brasília.
1:5 de agôsto de
9G8;
147° da Inoeor-ndénoía e 80° da
Repúblicã,.
.
A. C<)',TA B SILVA
Luis A rüétuc da Gama

DECRET() N'·' 63.103 A.GàSTO DE 1968

e Silva

DE

°

L

Brasília, , 15 de agôsto de
EWIl;
i470
d"" Independêncía I e 30°
da
República
A. CGS·';:~. ;c' SILVA
Luis /üof6nlO da Gama e Silva
,

Declara de utiiuicuie pública o "COlégio Coração de Jesus , {~om sede
em Varljmfw Estado de Minas Gerais.

dade púotíce , r.oe

tigo 33, 'u-m TI, da Constituição
atendendo :~, QU('; consta do Processo
M.J. 14.269. de 1968, decreta:
Artigo único. E' d,écl<:üao') de utütdade púbnca nos termos do artiao
29 da Le. J,'.' 91, de 23' de agôstc rte
1935, comtunarto com
artigo 1°, -in
fine", do Decrete 50.517, de ~. de maio
de 1961, j, soc.íedade "Otlum
Cum
Dlgrutate", com sede. no Rio de 1a- neíro, Estado da Guanabara.

DECRETO

]!,'dmundo de Macedo Soares
DECH~Tu

15
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DE

Declara de muuuuie 'Pflb~ica a sociedade civu 'Utium cuni Díçnítaze"
com sede ti.!' Rio de Janeiro, Seta..
do da Gz;"o11u'!ba1"a.

o Presíoente da República, usando
da atríbc h;:ic.. que lhe' confere o ar-.

Nr) 63.109 AGÔSTO DE 1968

DE

16

DE

Autoriza a cessâo gratuita do imóvel
que, menciona, cusioaoÓvn J3elérn,
no' Estado do Pará.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83. item 11 daCons~ituiçã{) e
de acôrdo com o artigo 1.0 do D2cr'8to-lei nv 178, de 16 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão
gratuita à oooperauva da Indústria
Pecuária do Pará Ltda, do imóvel denominado Charqueada de Tapaná
constituído de terreno nacional interior e de mermha, bem como das
benfeitorias existentes, situado no
Km 14 da rodovia
'gelém-Icoaraci,
no Município de Belém, Estado do
Pará, de acôrdo c-om os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 212. 741}, de 1967.
Art. 2° Destma-se.o imóvel à instalação de um Matadouro-----Fl'igoritico, necessário 0..0 abastecimento da. ci~
dade de Belém. tornando-se nula a
cessão, sem direito a qualquer indenízaçâo e independentemente de ato
especial, se «o mesmo vier a ser dada
apücaçâo diversa, ou se houver inadimplemento de cláusula do contrato
que deverá ser lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio ca
União.
Parágrafo único. A cessíonárta ttea
obrigada a iniciar as obras nécessánas ao fim a que se destina' o imóvel dentro do prazo de dois anos a
contar da assinatura do contrato' de
cessão.

146

ATOS

DO

PODER

Art. 3° O presente Decreto entrará
em vigor na de.ta de sua publícaçao,
revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 16 de agosto de 1963;
147° da Independência e 80° da
República.
A.

EXECUTIVO

ao que consta' no Pn-ocesso :MT:PtSdecreta
Art. 1° Ao art. 22 do Regulamento
da profissão de estatístico, baixado
pelo Decreto no 6·2.49·7, de tv de abril
de 19G8, fica dada a seguinte redação:
126. :2-8'6-68,

" Conselho Federal de Estatística,

com sede e roro em Brasília, Distrito

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto

DECRETO N" 63.110
J\GOSTü

19 lJE

DE

DE 1968

Institui

o Bcíetim: de Pessoal
t:a
tcaciotuü. do Gabinete CIvu ao. rrceiaencia .[ia República e
Acencia

da OutTOS providências.

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçáo .que lhe confere o artigo 83, Item li, da Constdtuícâo. {\p.-

ereta:

,-

Art. 1f. Fica instituído, na Agêu.na
Nacional, órgão do Gabinete Civil -:Ja
Presidencía da República, o Botetnn
do Pessoal, oestmado à publlcacáo cte

todos os atos oncíaís relacionados c.an
a admimstraca.: de seu pessoal, exceto aqueles de cue trata o Item 1 10
Artigo l'.' da Lei no 4,965; de
de
maio de .:.906

Federal, e que poderá, enquanto não
forem transrerrdcs definitivamente os
órgãos da, administraçã-o central tedcc-al para Brnsilia, funcionar, a título precário e provísóríamente, no Estado da. Guanabara, é constituído de
9 (nave) membros, que serão suestituídos.vem suas faltas-e írrrpedtmentos,pOl· suplentes em Igual número,
todos eleitos pelos representantes eleítorais dos Conselhos lR:egionai3 de 'Estatística."
Art. 2° Revogadas as óísposicõce
em contráruo,
êsteDecleto entrará
em vigor na. data de sua publicação.
Brasília,
19 de
agõsto de E,se;
1470 da jndependência e 8° da República.
A. COSTA E SILVA

JGTbas G. passarinho

õ

Parágrafo única. O Chefe do (hbínete Civil ci..'l Presidência da R2'JÚblíca baixará instruções. para a e"xecuçâo do disposto no presente Decreto.
Art. 2° Este Decreto entrará em 1;"_
na data da sua publicação, revo.
l;a(1<:1.S as cuspostções em contrário.
Erasilia,
J9 de
agôsto de 1963;
l4'io
da
rnoependêncía e 80()
ela.
Er:pública.
g;JI"

A. COSTA E

SILVA

DKCR.ETO NP63'.1l1

DE

19 DE

AGÔSTO DE H}68

Altera redução do artigo 22: do Regulamento ao. protissão, de eetatistico, baixado COm o Decreto mimero. 62.497, de 1° de abril de 1968, e
da outras providências.

o Presidente da. República, no mo)
de suas atribuições legais, atendendo

DECRETO N° 63.112

DE 20 DE

AGÔSTO DE 1963

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidãD uma
jaixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão que se
estenderá desde a subestação de Taquarituuja, Municipio de Taquaritinga até Jaboticabal, no Município
de Jaboticabal, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da Repüblica, usando
da atribuição que lhe confere o art..
83, item II, da Constituição e tendo
em vista. o disposto no art. 151, }etra c), do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de 16
de julho de 1951, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constítuíçáo
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 30 me-
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DO

PODER

tros de largura, tendo COmo eixo a
linha de transmissão a ser estabelecida en tre as subestações de 'I'aquarrtmga, Município de 'I'aquaritdnga e a
de .jaboticabal, no Município de Jaboticabal, nüEstado de São Pau-o,
tendo o respectívo vprojeto e pjanta
de situação sido aprovados por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia, no preces50 DNAE 8.200-67.
Art. 2° Fica autorizada a Companhia. Paulista de Fórçae Luz a prt)mover à constituicáo deiservidão administrativa nas "reterrdas áreas de
terra, na forma da Iegrslaçào 'm;ejlte onde tal se fizer necessário, para
a 'passagem .da Imha de transmíssáo
referida no art. 19.
Art. 3() Fica reconhecida a conveniência da constituição de - sel'vidao
administrativa necessária em favor d8.
Companhia -Paulista de Fôrça e Luz,
para o fim -índícado, a qual compreende o direito a.trrbuído à empresa
concessionária de - praticar todos o:;;
atos de construção, operação e manutenção da m-encionada linha de transmíssào e de linhas telegráficas .)l~ telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
send-o-lhe assegurado" ainda, o acesso
à área da servidão a través do prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
~ 1'-' Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, Iímitarâo o
uso e e;ôzo das mesmas ao que ror
compatível COm a existência da servidão, abstendo-se, em. conseqüência.
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construcôeg. ou fazer plantações de elevado porte.
~

2° A Companhia Paulista de Fôr-

ça e Luz fica autorizada a promover.
no caso de embaraco oposto pelos
prcprretártos ao exercício da servídác.
as medidas judiciais necessárias ao
seu reconhecimento.
Art. 4° 1!:ste decreto entrará em Vigor na data da sua publicação, l:ev o gadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agôstc de 1968; 147°
da Independência e 80° da República"
A. COSTA E

SILVA

José Costa Cavalcanti

1.47
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DECRETO N° 63.113. AGÔSTO

DE 20 DE

DE 1968

Declam de utilidade pública para fins
de conntituicõo de servidão,- uma
faixa de ter-ra destinada à 'passagem da linha de transmissão. que se
00)~enaeTá tiesâe a
Usina Ltucrê ~
Uba, passando por Tocantins, Te~~
pectivamenfe nos Municípios de Rio
Pomba, Uba e Tocantins, no Estado de Minas Gerccs ,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o .arl.
83 item II da constitUIção, e tenoo
em vista o disposto no art. 151·, letra
"c", do códigO de Águas, regulame}l~
tado pelo Decreto n« 35.851, de 16 de
julho de 1954, decreta:

Art. 1° Ficam declaradas de unndade pública para fins ôe co.nst;tn
cão de servidão arímíntstratrva, as
áreas de terra situadas na faixa d;;
30 (trtnta) metros de largura, tendo
L- .

como eixo a - linha de transmíssao a
ser estabelecida entre a. Usmá Ituerê, Tocantins, Una, nos Mun~clpjJS de
Rio pomba, Tocantms e Ubu, re.spe~
tivamente, no Estado de Minas .Gera~s,
cujo projeto e planta de sttuaçao
nv Bl-071, foram aprovados por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia, no processo DNAE 7.932-67.
Art. 2() Fíca autorizada a Companhia. Fôrca e. Luz Oataguases - LeOpoldina S;A a promov.er a c?nstitUIcâo de servidão admimstrativa nas
referidas áreas de terra. na forma (la
legislação vigente, onde tal se ílZ~l'
necessário, para a passagem da Imhu
de transmissão referida no art. 1"
Art. 3° Fica reconhecida a couvemeneia da constituição de servtôác
administrativa necessária em favor da
Campanha Fôrça e Luz Cataguases
_ Leopoldina SI A, para afim .índtcada, a qual compreende _o ,j~relto
atrrbutdo à empresa conccssionana de
praticar todos os atos _de construção.
operação evmanutençào _da meneionada linha de .transmissao e de 1;nbas telegráficas ou telefônicas auxíliàres bem corno suas possíveis alteracôes ou reconstruções, sendo-lhe 8~~
segurado, ainda, o aces.so. à área da
servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via pra.tícável .
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~ 19 Os proprretários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que Iór
compatível COm a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüênora.
da prática, dentro das mesmas, ele
quaisquer atos que embaracem 011
causem danos, mcluídos entre êles os
de erguer construções ou fazer planfações de elevado porte.

§ 29 A Companma Fôrça e Luz Cataguases - Leopoldtna S/A fica 3U-torfzada a promover, no caso de em-

baraço oposto pelos proprietários ao
exercício da servidão as medidas judícais necessárias ao seu .reconhecrmento.
Art. 4° :f:SZ8 decreto, entrará em vigor na data da sua publicação, revo-gadas as disposições em COntrário.
Brasilia, 20 de agôsto de 19G8; 14T'
da Independência. e 8Qo da RepUblica.
A. GOSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DEeRETo N9' 63.11.4
DE 20 DE
AGÓSTO DE 1968
Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão, faixas
de terra destinadas à -paesaqem. de
linhas de ·transmi,ssão nos Estados
de São Paulo e Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
33, item I'I, da Constátuicão e -tcn~"'lO
em vista o disposto no art. 151, letra c) do Código de Águas, regulamen tado pelo Decreto nv 35.851, de
16 de julho de 1954,_ decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constáttnçào
de servidão admíntstratrva as áreas
de terra necessárias ao estabelecimento de:
a) linha de transmissão Estreito Pccos de Caldas (linhas I e rI): --

Faixa de 90 (noventa) metros de
.Iargura: nessa faixa o eixo da Unha
I dista de 21,50 metros do íado esquerdo e '68,50 metros do lado direito
da dita faixa; o eixo da linha II dísta 47,00_ metros do eixo da tinha 1;
ambas as linhas, a serem construídas
ligarão a subestacâo da Usina de Es·treito, no Municipio de Pedregumo,
no Estado de São Paulo, e a sub esta-

ção .de Poços de Caldas, no Muntcípío
de Poços de caldas, no Estado de Minas Gera-is;
b) Linha de transmissão Pocos de
Caldas-Mogí das Cruzes: - Faha de
47 (quarenta e sete) metros de largura, limitada à direita pela Jaixa das
linhas de 345 kV poços de Caldas -'Guarulhos, jã em operacâo ; o eixo da
linha, a ser construída entre a subestacâo de Poços de Caldas, no Municípío de Poços de caldas, no Estad-o. de Minas Gerais e a subestacào de
Mogl , das Cruzes, no Mumcipio de
Mogi das Cruzes, no Estado de São
Paulo dista 25,50 metros dêsse Htmte
direito, até o marco H'28. o qual corresponde à tôrre 302 da linha 08
transmissão poços de Caldas-Guarulhos (1); dêsse marco em diante, terxa de 50 (cinqüenta). metros de iargura até a subestação de Mogí das
Cruzes.' tendo como eixo o eixo ia tutura linha conforme plantas números
RE 1-36.688 R 1 e RE 1 35 490, constantes do processo DNAE no 700.872-

1968.
Art. 2° Fica autorizada a Centrai
Elétrica de 'Furnas SI A a promover
a constituição de servídào admirustrativa nas referidas áreas de terra,
na. forma da. legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem das linhas de transmissão referidas no art. 1°
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de ser vídào
administrativa necessária em favor
da Central Elétrica de Furnas SIA,
para ·0 fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de. construção, operação e manutencâo das mencionadas linha-s de
transmissão e de linhas telegrnncas
Ou telefônicas auxiliares, bem corno
suas pcsstvels alterações ou reconstrucôes, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área de servidão através do
prédio serviente, desde que não haja
oUtra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, límitaráe o
uso e gôzo das mesmas ao que tOl'
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre êles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
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2° A Central Elétrica de Furnas

S/A, fica autorizada a promover, no
caso de embaraço oposto pelos p ru-

príetáríos ao, exercício da servidão, as
medidas judíctaís necessárias ao seu
reconhecimento.
Art.. 4° nstc decreto entrará em VI-gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em COntrário,
Brasília, 20 de agôstr, de 1968; 147"
da, Independência e 80° da República,
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti.

DECRETO N° 63.115
AGOSTO DE 1968

DE

20

DE

Declara de utilidade pública para
jms de conetituição de semiaão
trecho de "wfta f a-xa de terra destinada à passagem da linha ete
transmissão que se estenderá desde
o município de 1'ubarão, no Estado
de Santa Catarina, até o 11JuniCipio
de Forrouiiüna, tio Estado do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República, _usando
da atrrbtúçâo que lhe confere o
artigo 83, item Il, da "Constituíçáo . e
tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra c) do Código de
Águas, regulamentado pelo Decreto
nv 35.851, de 16 de julho de 1954,
decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utnídade pública para fins da constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
50 metros de largura, tendo como eixo
a linha de transmissão a ser estabelecida entre a subestação elevadóra
da Sociedade Termoelétrica de Caplvarí S. A" situada no munícípío .de
Tubarão, Estado de Santa Catarína,
até o .quilômetrc 104 da referida linha
de transmissão que demanda o município de Farroupilha, no Estado do
Rio Grande do Sul, cuja planta de SI_
tuação nv CFA-X-75 consta do processo DNAE 703.263-63.
Art. 2° Fica autorizada a Sociedade
Termoelétrica de' Capívarí S. A. a
promover a constíttncão de servidão
administrativa nas referidas áreas, de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para 8passagem do trecho da linha de transmissão, referida no artcgo 10

149
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Art. 3 Q Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Sociedade Termoelétrica de Capívari S. A., para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da' mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe
assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através do prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terras atingidas pelo ônus, Jímttarâo
o uso e gôzo das mesmas ao que rõr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou C'1Usem danos Incluídos entre êles os de
erguer construções ou fazer plantações de elevado porte,
§ 29 A Sociedade Termoelétrica de
Capívart S. A, fica autoraada a promover, no caso de embaraço oposto
pelos proprietários ao exerci cio da
servidão, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento.
Art , 4° rste Decreto entrará em
viecr lia data da sua publicação,
revogada.s as disposições em centrário.
Brasília, 20 de agôstc
147° da Independência
República.

1968;
80°· da

dr>

A, COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti
!D(@cRtmoN° 63,116

DE 28 DE

AGOSTO DE 196'8-

Dectara de utilidade

pública~ pora fins
de desapropriação,
o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério
do Exército.

O i'Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, inci~') lI, da Constttuíção decreta:
Art. 1° .É declarada de
utilidade
pública, para fins de desapropriação;
de acôrdo com 0, art. 6°, combinado
com o act. 5°, alínea a, do Decreto-Iet
nc 3'.365" 'de 21·de junho de 1941" uma
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área de terreno com 2:651m2; de propriedade de Manuel Pereira Bastos,
compreendida
pelos números 971 :-1
977-A da Avenida Duque de 'Caxias,
no Município de Pelotas ~ RS.

Art. 2() Ü imóvel, a que se ref-ere. o
artigo anterior destina-se ao Mímstérío do Exército.

EXECUTIVO

energia elétrica de distrito de Coromandel, do município d2 Coromandel
do Estado de Minas : Gerais, .de au~

era titular a Prefeitura Municipal -de
Coromandel, 'ao patrimônio da Hídro ,
elétrica Coromandel Abadia S. A"
sob a forma de subscrição de acôes
preferenciais.
.
"

pnaçâo em caprêco, correndo as res
pectívas despesas à conta dos recurso." daquele Mtnistér!o.

Art. 39É outorgada à Hidroelétríca
Coromandel Abadia S. A., concessão
para produzir, transmitir e distribuir
energia elétrica no município de Coromandel, no Estado de Minas Gerais.
"

As-t. 4° O presente decreto entrará
em. vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 4° A concessionária fica obrtgada a cumprir o disposto no 06d',,-,:0

L1\l't. 3~ Fica o Ministério do Exé:r-

cito autorizado a, promover a desapro-

Brasília"

200

de agôsto de 19S8;

1:470 da Independência
República.
A.

COSTA

e

80 Q da

E SILVA

Aurelio de LJ/Ta

Tavares

DECRETO N° 63.117 -

DE

20

D~

AGÔSTO DE 1968

Declara a cessação da exploração
dos servicos de energia elétrica no
distrito de Coromaruiel, municitno
de Coromanáct, Estado de Minas
Gerais, outorga ccacesséo no município de Coromuruiet, Estado de
Mmas Gerais à Hidroelétrica ccr-s..
maauiet Abadia S A. e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição e
nos termos dos artigos 140 t 150 do
Código de Águas, combinado com o
artigo 5° do Decreto-lei nv 852, de 11
de novembro de 1938, artigo 10 do
Decreto-lei no 2.281, de 5 de junho
de 1940, decreta:
Art. 1° É declarada a cessação, para
os efeitos do artigo 139, § 1° do Código de Aguas, da exploração dos ser;
viços de energia elétrica no distrito
de Coromandel. município de Coromandel, no Estado de Minas Gerais,
de que era titular a Prefeitura Munz-.
cípal de Coromandel, pelo Manifesto
apresentado no processo 'D. Ag . 1.239
de 1935, de acôrdo com o artigo 149
do Código de Águas (Decreto número 24.643, de 10 de julho de 1934).
Art. 2° É autorizada a incorpo-ração
dos bens e instalações atualmente
existentes, integrantes, dos serviços de

de Aguas, leis subseqüentes' e seus
regulamentos.
Art. 5° A presente conceesãr, vlgcrará pelo prazo de trinta (30) ancs ,
Art. 6° Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 7° A ooncesaíonária poderá
requerer que
concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste ar-tigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigéncia
da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado, como desistência
da renovacâo .
Art. 8° PoSte Decrete entrará em
vigor na. data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrario .

Brasília, 2'Ú de agôsto
147 0 da Independência
República.

de
fi

19SB:
809 da

A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63.118

DE 2;0 DE

AGQSTO DE 19,68

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, área destinada a bacia de acumutaciio, do
aproveitamento da energia )údráulica de um trecho do rio Parmuipanema, no mainicuno de Icibeiriio
ClaTO, Estado do Poranà,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere- o
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artigo 83, item II, da Ccnstttuícâo e
tendo- em vista o disposto no
artigo 151, letra b), do Código de
Aguas, e no Decreto-lei no 3.365, de
21 de junho de 1941, decreta:
Art. I? Ficam declaradas. de utilidade pública para fins de .desaproprracâo, diversas áreas destinadas à
bacia de acumulação, do aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Paranapanema, no munícípio de Ribeirão Claro, Estado do
Pa-raná, cuja concessão foi transferida pelo Decreto no 60.077, de 16 de
janeiro de 1-967, a Centrais Elétricas
de São Paulo S. A.
Art. 2n As diversas áreas de terra,
referidas no artigo anterior, compreendem aquelas constantes das 65 rses.,
senta e cinco) plantas aprovadas pelo
Ministro das Minas e Energia, conforme os projetos apresentados no
processo D, Ag. nv 7.989-64.
Art. 3° Fica autortaada.« Centrais
Elétricas de São Paulo S. A. a' promover a desaproprtaçâo das referidas áreas de terra, na forma da Iegislaçâo vigente.
Parágrafo único. Nos têrmos do
artigo 15 do Decreto-lei n'' 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter urgente.
'
Art. 4°
vigor na
revogadas
rio.
Brasília,
147° da
República.
A.·

nste Decreto entrará em
data da sua publicação,
as disposições em conta-á20 de agôsto
Independência

de
~

80 0

1968;
da

,EXECUTIVO

artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra b), do Código de
Aguàs e no Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, diversas áreas destinadas à
bacia de acumulação do aproveitamento progressivo da energia jrídráu.,
Iíca de um trecho do rio .Paa-anapa-.
nema, 'nos munícípios de Fartura e
Ribeirão Claro respectivamente nos
Estados de SM Paulo e Paraná, cuja
concessão foi transferida pelo Decreto
nv 60.077, de 16 Q'e janeiro de 1967,
Centrais Elétricas de São Paulo· S. A.
Art. 20 As diversas áreas de terra,
referidas no ar-tigo anterior, compreendem aquelas constantes das plantas
aprovadas pelo Ministro das Mínas .«
Energia, conforme os projetos apresentados nos processos D. Ag . 1. '78'J,
de 1965 e D. Ag . 1.781-65.
Art. 3° Fica autorizada a Centrais:
Elétricas de Sâ-o Paulo S. A. a promover a desaproprraçáo das referidas
áreas de terra, na forma da legislação
vigente.
à

Parágrafo único. Nos têrmos do
artigo 15 do Decreto-lei no 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei nv 2.786 de 21 de maio de 1956,
a desaproprtacã-, é declarada de caráter urgente."
Art. 4° gste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrárico
Brasília, 20 de agôsto de 1968;
da Independência e SOD da
República.
147 0

COSTA E SILVA

A.

José Costa Cavalcanti

COSTA

E

SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63.119
AGÔSTo

DE

DE 20 DE

1968

Declara de utilidade pública, -para
jins de desapropriação,. área âeetinada à bacia de acumauaçéo, do
aproveitamento da energia hidráu~
lica, de um trecho do rio paranapa~
nema, nosmunicipios de Fartura e
Ribeirão Claro respectivamente nas
Estados de- São Paulo e Paraná.

o

da

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o

DECRETO NQ 63.120 - DE 20
AGÔSTo DE 1968

DE

Trsmctere da Prefeitura

M~mkipal de
Extrema oaraÓa Emrpêsa Btétríca
Braçantina S. A. a cOHce'ssáo para
produzir, transmitir
e àistrWl.lü·
energia elétrica no mumícipio de
Toledo,· Estado de Mtnas Gerc!s .

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e nos
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têrmos dos arts. 140 e 150 do código
de Aguas, combinados com o artrgo
5° do Decreto-lei nc 852, de 11 de novembro de 1938 e com o ano 64 do
Decreto n'' 41.()l9, de 26 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1° Fica. transferida para a
Emprêsa Elétrica Brag-ant.ina 'S. A.,
a concessão para produzir transmitir
e distribuir energia elétrica no município de Toledo, Estado de. Minas

Gerais, de que era titular a Prefeí-.
tura Municipal de Extrema .em vir';"
tude do Decreto nv 15.363 de 13 de
abril de 1944.

Art. 2° Fica autorizada a transíeréncia, para a Emprêsa Elétrica <81'08.gantina S. A., de todos os bens, e
instalacões vinculados à concessão
ora transfer-ida.
'

Parágrafo único. A prescrita auto-

rtzação não importa no reconhecimento do valor atribuído aos bens", instalações como investimento a remunerar, o qual será deter minado pelo
Departamento Nacional de águas e
Energia; do Ministério das Ivrin8s e
Energia, de conformidade com as leis
em vigor.
Art. 3° A conoessionátia fica obrIgada a cumprir o disposto no Código de Águas, leis subsequantes e ~E:'Us
regulamentos.

Art. 4 aste Decreto entrará em
vigor na datada sua publicação, -rcvogadas as disposições em contrario.
Brasília, 20 de agôstc de 1963;
147° da Independência e HO o da
República.
0

EXECUTIVO

Art. 1° E' concedida à Companhia
de Eletricidade do Acre - ELETRDACRE, com sede na cidade de R~I)

Branco, Estado do Acre, autorízação
para funcionar como empresa de' ener.,
gía elétrica ficando obrigada a cumprrr o disposto no Códi~Io de Aguas
leis subseqüentes e _seus regulamentos.
Art. 2° Fica declarada a cessacão
do privilégio de exploração de que
era titular o Estado do Acre, CDl1l relação ao município de Rio Branco,
par fôrça de declaração de usina-ter-.
melétrica apresentada no Processa
D. Ag. 2.296-57.
Art. 3° E' outorgada à Oompanna
de 'gletrfcídads do Acre- ELETRi)AORE concessão para distribuir energia elétrica no mumcípío de Rio
Branco.
§ 10 A presente concessão é outorgada pelo prazo de 30 (tt'inta) cncs.

§ 2° Fica aprovada a transferência.
dos bens vinculados aos serviços que
eram prestados 110 mumciplo '.12 Rio
Branco pelo Estado do Acre, para a
Companhia de Eletricídad do Acre
ELETROACRE, através de integl'alizaçã o de capital subscrito.

Parágrafo 3° A aprovação 08 que
trate o parágrafo anterior não importa no reconhecimento do valor
atribuído aos bens como investimento <:t remunerar. o qual será fixado
pelo Departamento
Nacional
c,e
Águas e Energia.
Art. 4° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pubsicação. revogadas as díspostçôes em CGn-·

trárío .

A. COSTA E SILVA
José Costa cavalcanti

Brasília, 20 de agôstc de 19G8;
da Independência e RD0 da
República.
147'='

DECRETO

N° 63.121 DE
AG6STO DE 1968

20

DE

Autoriza a funcionar como empresa
de _energia elétrica a Comqsannia de
Eletricidade do Acre - ELETROACRE, outorga concesseo e dá
outras providências.

o Presidente da República, 1.'Is3nd0
da atribuição. que lhe conrcre o artig-o 83, item II, da Constituição c
nos termos do Decrete-lei nv 938, de
8 de dezembro de 1933, combinado
com o art. 150 do CÓd~g0 -de Águas
(Decreto nv 24.643, de 10 de julho de
1934), decreta:

A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63.122 AGÓSTO DE 1968
Autoriza

DE

20

DE

o Gooérno do Estado de Mi-

nas Gerais a encampar serviçqs publicos de energia elétrica e dá outras promâéncias,

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

ATOS DO PODER ExECUTIVO

tigo 83, item II, da Constituieâo e
de conformidade com o artigo 167 do
Código de Águas,
Considerando que o Govêrno do gs-.

tadc de Minas Gerais requereu auto-

rização para proceder à encampncão
dos serviços públicos devenergra elétrica do município de Lima Duarte,
de que é titular a Regional de Eletricidade Ltda. por fórca de averbáçâo à margem do registro do Maní..
festc S. A. 47-35,
considerando que Inter êsses púbh-

cos relevantes reclamam a encampaçãc dos bens e instalações vinculados
aos serviços públicos de energia elé-.
trica do município de Lime Duarte,
conforme vistoria realizada pel:) Departamento Nacional de Aguas e
Energia do Ministério d3.5 Minas e
Energia, decreta:
.
Art. 1° Fica autorizado o Governo
dó Estado de Minas Gerais a encampar. na forma da legislação em vigor,
os bens e instalações vinculados ecs
serviços públicos de eneraia elétrica
de que é' titular a ~egi01~a"1 de Eletricidade Ltda.. no município de Lima Duarte, Estado de Minas Geraís .
Art. 2° O Govêrno do Estado de
Minas Gerais, por seu Departamento
de Aguas e Energia Elétrica após a
imissão na, posse, dos. bens e instalações, administrará os serviços públicos de energia elétrica encamparíos,
até a outorga de concessão
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DECRETO N9 63.123 AGÔSTO

DE 20 DE

DE 1968

Declara caduca a autorização outorgada pelo Decreto nO' .6.540, de 22
de novembro de 1940, a Ttuües .,rosô
da Costa, transferida à sua 'viúva
Sra. Antonieta
Pinho da Costa;
para lavrar taetaos de arenito be-;
tuminoso no Distrito de Anhembl,
Munic,ípio de Píramooia, C01'nfJrCa
de Botucatu, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da ata-íbuiçào que lhe confere o artigo 83, item H: da' Consuitutçao e
nos termos do Decreto-lein" 227 de
28 de fevereiro de 1967, Codtgo de
Míneraçao, -nodiücadc pelo[)e\,~Ieto
lei n° :U8, de 14 de março seguinte
e tendo em vista o que consta de. pro~
cesso N. Mestre 807, Pl.-I06,-3v, do
Conselho Nacional. do Petróleo, do Mimsterro das Minas e Energia, decreta:
Art. 19 E' declarada caduca a

;,'i11_

tortzaçáo outorgada peío Decreto numero 6.540, 'de 22 de novem oro de
1940, a Tnaícs Jose da Costa, transferida a sua viúva Sra. Antonieta
Pinho da Costa, para lavrarj<:',zJUas
de arenito betuminoso no Distrito de
Anhembi, Mumcrpío de Piramooia,
Comarca de Botucatu, Estado de ,Sao
Paulo.
Art. 2° Revogam-se as disposições

em contrário.

Parágrafo único. Ao Govêrno do
Estado de Minas Gerais, d:rer.al.nent€
ou através o seu Departamento de
Ag'uas e Energia Elétrica, compete o
pagamento da indenização dos bans e
instalações encampadcsv na, forma' da
lei.

Brasília, 20· de agosto de 1968
da Independência e 80° da
República,

Art. 3° O Govêrno do ~stado cie
Minas Gerais diretamente ou por intermédio do' seu Departamento
de
Aguae e Energia Elétrica. devei-á requerer a concessão após a efetivaçào
da encampaçgr, resultante de sentença judicial passada em julgado.

DECRETO N." 63.124 - DE 20 DE
AGÔSTO DE 1968

Art. 4° Eate Decreto entrará em
vigor na data da sua pubhcaçâo, revogadas as dísposíções em conbrárto ,
Brasília, 20 de agôsto de 19G8;
1470 da Independência c 880 da
República.
A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti
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A.

COSTA

E SILVA

José Costa Cavalcanti

Recuetríbui, COm o respectivo ocupante para o Quadro de Pessoal
Parte Especial do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, cargo
originário da extinta autarquia Com.:
panhia Nacional de Navegação Costeira) e dá outras providências.

O Presidente -da República, usando
da atribuição qUB lhe confere o artigo
83, item 11, da Constátuíção. e tendo
em vista o disposto no artigo 99,$2°
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do Decreto-Lei n.? 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica redístrfbuído, no cua,
dro de Pessoal - Parte Especial do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, com o respectivo cargo
integrante do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Ministêrio
dos Transportes, o servidor autárqut.
co Herminío Pereira Sobrinho, Operário nível 15 (Decret-o n.o 60 '.339, de
8 de março- de 1967) .

Art. 2.° O Ministério dos Transpor.
tes remeterá aci órgão de Pessoal do
DASP, no prazo de 30 dias, a contar
da publicação dêste Decreto o assentamento individual do funcionário
movimentado por fôrca do disposto
neste ato.
-

Parágrafo único. O servidor de que
se trata continuará sendo pago, no
corrente exercício, à conta dos recur-sos orçamentários próprios .exlstentes
para
êsse fim no
Ministério dos
Transportes.
Art. 3." O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito admimstrátlvo
ou revisão de enquadramento venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária as normas legais ou adminlsta-ativas aplicáveis a espécie.
Art 4. C 'E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1968:
147." da Independência e 80.9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Mário David Anârcazza

DECRETO N° 63.125 - :UE 20 DE
AGÔSTO DE 1968
Declara a cessação da e7:1)[01 ação dos
serviços de
energia ctetrica pela
Prefeitura Municipal de Caxamini
nos 'municípios de Caxa-mbu e So-.
ieaaae de Minas, Estado de MiJ/,US
Gerais, outorga concessão à Cen-:
traie Bletricae de Minas Gereis S.
A. nos municípios de Caxosrünc e
Soledade de Minas, Estado .jc Minas Gerais e dá outras procisién-:

cias,

o

Presidente da Repúbhoa, .usan-,
do da a.tnbuiçàc que lhe confere o

arbígo 83, item II, da Oonstíttnça.,
e nos têrmcs dos artigos 140 e 150 do
Código de Águas, combinados com:;,
artigo 5° do Decreto-lei n? 852, de 11
de novembro de 1933, arttgo 1'·) do Decreto-lei no 7.062, . de 22 de novembro
de 1944 e artigo 64 do Decreto numero 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
decreta:
Art. 1° E' declarada a cessação,
para os efeitos do artigo 139-, Parágrafo to do Código de Águas, da exploração dos serviços de energia elétrica nos mumcipíos de Caxambu e
Soledade de Minas, Estado. de Minas
Gerais, de que era titular a Prefeí.
tut-a Municipal de Caxambu :J02' Ma.
nírcsto apresentado no processo SoA.
608-35 de Acôrdo com o artigo 149 do
Códígo víe Aguas.
Art. 2':' Fica autorizada a Prefenura Municipal de Caxambu a dispor
para uso próprio ou transferência a
terceiros, dos bens e instalações que
vinham compondo os serviços de
energia elétrica dos municípios mencionados, não podendo porém. ':'81'
et'etuadaa sua retirada enquanto nao
houver, por sua substnuíçào OULroS
equivalentes instalados pela Centrais
Elétricas de Minas Gerais S, A.
Parágrafo único, A Prefeitura Municipal de Caxambuiou sua sucessora,
para continuar a utíhzar o aproveitamento hada-eléta-ico, anteriormente
manifestado, deverá requerer a competente autorfzacão ou concessão federal, no prazo de 180 dias sob pena
de multa prevista no parágrafo 1° do
artigo 189 do Códig'o de Ág;U8.S.
Art. 3" E' outorgada ~l Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A.
concessão para distribuir energia elétrica nos municípios de Caxambu e
Soledade de Minas, no Estado de Minas Gerais ficando autorizada a instalar os sistemas de distrfuulçâo oue
forem necessários e constantes dos
projetos aprovados.
Art. 40" A eoncessionaria fica obrig-ada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüenbes e seus regulamentos ,
Art. 5° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 6° Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que no momento existirem em função dos ser-

ATOS DO PODER

viços concedidos reverterão à UniG.0.
Art. 7° A concessíonári« poderá requerer que a concessão seja renovade;", mediante as condicôes que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedida a que ee
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findai o prazo de vigência
da concessão sob pena do .;;QU silêncio ser interpretado como desistência. da renovação.
Art. 8° f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua pubhcaçâo, revogadas as disposições
em contcá-.
rio.
Brasília, 20 de agôsto de 1968;
147° da Independência e.l 80° da
República.
A, COSTA

E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N.o 63.126
AGÔSTO DE 1968

DE

20

DIa

Declara sem ejeito .o Decreto nO 17,713,
de 31 de iomeiro de 1945.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 3:~, item 11. da Constituição e rios
têrmos do Decreto.lei n.c 227, de 28
de fevereiro de 1967, alterado pelo Deereto.lei n.c 318, de 14 de março de
1967, (Código de Mineração), e tendo
em vista o que consta dos autos do
processo DNPM -10,.239-43 do Ministério das Minas e Energia decreta:
Artigo' único. Pica declarado sem
efeito o decreto n.c dezessete mil setecentos e treze <17.713), de trinta e
um (31) de janeiro de mil novecentos
e quarenta e CÜ1CO (1945), que concedeu ao cidadão brasileiro Antônio
Francisco de Azevedo Silva, autorização para lavrar jazida de areia silL
cosa, no lugar denominado Saco de
São Francisco, no distrito e município de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro.
Brasília, 20 de agôsto de 1968;
147.'-' da Independência e 80,() da
República.
A, COSTA E

SILVA

JOsé Costa CavalcantZ.
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DECRETO N° 63.127 -AGÓSTO DE 1968

DE

?ü

DE

Transfere da Preieitura Municipal de
Candeias para a Centrais Elétricas
de Minas Gerais S. A. (I conccesão para distribuir encntia elétrica
no municipio de Candcuie, Estado
de Minas Gerais e dá outras 'ilrOvidências.

o Presidente da República, usando da- atribuição aue .Ihe confere o
artigo 83, item I( da Ccnstrtuíçâo
e nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas, combinados com o
artigo 5° do Decreto-Iel 0° B52, de
11 de novembro de 1938, decreta.
Art. 1° Fica transferida para a
Centrais Elétricas de Minas Gerais
S, A. a concessão para distrtlnnr
energia elétrica no município de
Candeias, Estado de Mina", Gerais
de que era titular a Prefeitura Municipal de Candeias, em vh-tuda do
Decreto no 52,600 de. 1 de outubro de
1963.

Art. 1° Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Candeias a dispor,
para uso próprio ou transferência a
terceiros, dos bens e instalações que
vinham compondo os serviços de energia elétrica no. mencionado murucípio. no Estado de Minas Gentis, à
medida que os mesmos forem aubstituídos pela nova concessionária.
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Candeias ou seu sucessor
para continuar a utilizar o aproveitamento hidrelétrico da Cachoeira de
Euphrásiá,no Rio Grande, objeto do
Manifesto 11-35, devera requerer a
competente autortzaçâo ou concessão no prazo de 180 dias sob .icnu de
multa prevista no parágrafo 1° do
artigo·189 do Código de Aguas .
Art. 3° A. ooncessionárta fica obrigada a cumprir o disposto no código de Aguas, leis subsequentes e seus
regularnen tos.
Art. 4(l A concessionária fica autorizada a estabelecer o sistema de
distribuição constante do projeto
aprovado para a substituição dos
bens e instalações desvmculados ,
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entrará em

vigor na data da sua pubhcacâo revogadas as disposições em C0n trúr-ío .
Brasília, 20 de agôsto de 1968;
1479 da Independência E; 30° da
República.
A.

COSTA

E

DE

20

DE

Transfere da Preteitura lv'lunicipal
de Barra do São Francisco para a
Espirito

Santo

Brasília, 20 de agôsto de 1968,
147° da Jridependência e 80° da
República.
COSTA

E

SILVA

José Cesta Cavalcanti

AGóSTO'DE 1968

S. A.,

Art. 4° :i!:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contárlo.

A.

SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRE-Tü N° 63.128

EXECUTIVO

Centrais

Bléiricas

a concessão pora

lJ1'od'l.!.zir,.

transmitir e distribuir energia clétrtce no distrito de' Barra do São

Francisco, município de mesmo nome, Estado do Esplrito Santo.

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

artago 33, item n, da Constlttnçáo Ü
nos termos dos ar-ts. 140 e 150 do Código de Águas, combinados com o
artigo 5° do Decreto-lei nc 852, de
11 de novembro de 1938 e com o artigo 64 do Decreto ris 41.019, de 26
de fevereiro de' 1957, decreta:

Art. l° Fica transferida para a Espn-itó Santo Centrais Elétricas S. A."

concessão para produzir. transmitir
e distribuir energia elétrica no distrf to de Barra do São Francisco, município de mesmo nome Estado do
Espír-ito Santo, de que era titular a
Prefeitura Municipal de Barra do
São Francisco em virtude do Decreto
nv 47.083, de 22 de outubro de 1959.

Art. 2° Fica autorizada-a transfe-

rêncía, para a Espírito Santo Centrais

Elétricas S. A., de todos' 02 bens e
instalações vinculados à concessão

ora transferida.

Parágrafo único. A presente autorização não importa TI') reconhecimente do walor atribuído aos bens e
instalações como investimento a remunerar, o qual será determinado
pelo Departamento Nacional de Águas
e Energia, do Ministério das Minas e
Energia, de conformidade com as Ieía
em vigor.
Art. 39 A concessionária fica ocrígada a cumprir o dísposfo zio Código
de Águas, leis SUbseqüentes e seus
regulamen tos .

DECRETO N° 63.129
AGÔSTO" DE 1968

DE

20

DE

Retifica o artigo 1° do Decrete ?LÚmero 24.692, de 22 de março de

1948.
O Presidente da República mande da atrrbuiçào que lhe confere o
artigo 83, item II, da Ccnstatuição e
nos têrmos do' Decreto-lei no 227. de
28 de fevereiro de 1967 alterado .pelo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março de
196-7 (Código C:e Míneracão'r , decreta:
Art. 1° Fica retificado o artigo 1~
do Decreto no 24.692, de 22 de março
de '1948, que autorizou a Emprêsa de
Mineração Calcíta Rio Branco Ltda.,
a lavrar cal cita e associados no município de Cerro Azul, Estado de Paraná - o qual passa à ter a seguinte, redação: Fica autorizada a Emprêsa de Mineração Calctta Rio
Branco Ltda., ~ lavrar calcário no
imóvel- denominado Fazenda Corriola, situada no Distrito de Rio Branco, município de Cerro Azul, Estado
do Paraná ,- numa área de rrezentos hectares (300 ha) , dehmltada por
um retângulo tendo, um dos vértices
a distância de mil e duzentos metros (1.2{)O m) , e rumo vínte graus
nordeste (209 NE) CUj0S lados divergentes que partem oésse vértice têm
os seguintes comprímentoe e fumos:
mil e quinhentos metros (1.500 m) ,
rumo vinte graus sudeste (200 SE);
dois mil metros (2.000 nu rumo setenta graus sudoeste (700 SW) respectivamente.
Art. 2 rJ A presente retificação doDecreto não fica sujeit-e ao pagamento de emolumentos previstos pelo Código de Mineração e será transcrtta no livro C de Registro das Concessões de Lavra, da Divisão de Fomento da Produção Mineral QO Ministério das Minas e Jilnergla,
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Art. 3° Revogam-se, as dispcslções
em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1968,
147° da Independência c 3Q(l da
República.
A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti
DE!ClR,ETü N° 63.130
DE 20 DE
AGÔSTO DE' 1'96&
Abre. ao Poder Judiciário, _
Justica
J!,'lettoral - Trunuuü Regionaz Eléztora; do Paraná o crédito eupteemn-:
tar de Nr;r$ 5,000,00 lJara retõrec
de dotaçao consignada no vigente
Orçamento.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo
313, Item lI, da Constituicâo e da autorização contida no artiQ;o 11 da Lei
nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967,
decreta:

Art. 1° Fica aberto ao Tribunal
Regional Bâeitoraê do Paraná o crédito suplementar
de NCr$ 5,00000
(cinco mil cruzeiros novos), para 1:efôrço de dotação .orçamentárra consignada no subanexo 4.04.00, a saber:
4.04.15 -- Tribunal Regional Eleitoral do PaJ.'aná
.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2. o. O
'Te-ansterênclas COrrentes
3.2. '5,. O'
salá.rio-Família 5.000,00.
Art. 2° A despesa decorrente de
execucêo do presente
Decreto será
atendida. mediante contencâo de igual
quantia, nos recursos a seguir discri-

minados:

4.04.15: -- Tribunal Regional ,Eleitoral do Paraná
3. O. O.O - Despesas correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1_1 - pessoal xjívií
01.00 -

Vencimentos e vantagens

fixas 5.000,00.
Art. 3° ::E;ste decreto ente-ará
em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agôstc de 1963; 147(>
da Independéncía e 30° da República.
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DECRJETo N" 63.13,1 - DE 20 DE
AGOSTO DE 1963
Ab7'e ao Ministério da Educação e
Cultura; em favor da puculâaâc de
Mato G7'OSSO, o crédito suplementar
de NCr$ 16,30'3,00 para retorço de
dotação consignada no vigente Orçamento.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
33, item TI, da. Oonstituícão e da autorização contida nó artigo 11 da Lei:
nv 5.37'3, de 6- de dezembro de 1967,
decretai..

Art. 1° Fica aberto, at) Ministério
üa. Educação' e Cultura, em favor da
Faculdade de Direito de Mab Grosso,
o
crédito suplementar de NCrS "
16.305,00 (dezesseis mil, trezentos e
cinco cruzeiros novos), para retórcc de
dotacâo orçamentária. oonsígnada ao
subanexo 5.05.00, a saber:

5.0'5.33 - Faculdade de Direito de
Mato Grosso
254,2.0877 -" Admímstração e Manutenção do Ensino
3.0,0.0 - Des1)2sas Correntes
3.1.0.0 - Despesas ele Custeio
- pessoal
3.1. 1.1 ~_. Pessoal Civil
02;.00 - Despesas 'vaa-iávcís corn
pessoal civil 16.30'5-.00.

~.1.:!. ,O

Aa-t. 2° A despe-a decorrente da.
execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual
quantia, nos reCU1~SOS a seguir discriminados:
5,,05.38 - Faculdade de Direito de
Mato Grosso:
2,54,.2.0877 - A,dministraçãoe Manutencâo do Ensino
.
3,. 0.'0. O - Despesas COlTentRs
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3,.1. 1.'0 _ tpessoal
3.1.1.1 - pessoal Civil
01.00 - Vencimentos c vantagens
fixas 16,305,00.
Art. 3P ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de agôstc de 19&8; 147°
da .Independêncía e 80° da República.

A. COSTA E SILVA

A.

Luís Antônio da Gama e silva

Antônio Delfim Netto

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

Tarso Isuire

Hélio B eltrão

Hélio Beltrão
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DE 20 DE

AGÔSTO DE 1968
Declara sem efeito o Decreto número
36.082, de 18 de oçôoto de 1954

o fPTes,idente da República, usando
da. atrrhuiçâo que lhe confere o ar-o
tigo 83,' item II, da Constdtuicão, nos
têrmos do Decreto-Lei nc 227, de 2
de reveren-o de 1967, alterado pelo Decreto-Lei no 328, de 14 de março de
Ulô7 (Código de Mineração) e tendo
em vista o que consta do processo
DNPM -6.028:-48 do Departamento Nacional da Produção Míneral, do Ministério das Mínas e Eriecgía, decreta:
Artigo único. Ftcn declarado Bem
Efeito, a pedido, o Decreto número

trinta e seis

mil e oitenta. e dois

G:l'S..082) , de dezoito (lS) de agôsf!) de
mil novecentos 0 cinqüenta e quatro
(934), que autorizou o cidadão brasileiro Francisco Xavier !Rdbeiro a 1D..vrar. cassiterita e associados, no I:lUnicipto de São João dei Rei, iEstadp
de Minas Gerais,

Brasília,
20
de agosto de 1963;
147° da, Independência e 30° da
República.
A. COSTA E SILVA

JOse Costa (.'({'va!canti,

DECRETO N° 63,133 ---;- DE 20
AGOSTO DE 1963

DE

Transfere da
Conupannia
Paulista
de Fôrça e Luz para a Centrcü Elétrica de Furnas S, A, concessõ»
para o aproveitamento ")l"ogres::;ivo
da energia hidráulica de wn frecho
do rio Gi·ande, ' entre os nucniciuioe
de Gua"ira, Estado de São Paulo e
Frutal, Estado de Mina.) Ge?'ais.

o Presidente da; República usando
da atribuição que lhe confere 8 artigc.. 33, item II da Constrtuiçâo, >8
nos têrmos dos arts. 140 e 150 do Código de Águas, decreta:
Art. 1° Fica transferida r-ara a
Central Elétrica de Furnas S, A., concessão para o aproveitamento
progressivo da energia hidráuhóa de
um trecho 60 rio Grande, comcreendid o entre 9,000 m (nove mil metros) e 55.000 m (cinqüenta e cinco
mil metros) a montante da confluência do mencionado do com () no
Pardo, de que era titular 8., Compa-

nhta Paulista de Fôrça e Luz por
Iôrca do Decreto n'' 60.411, de 11 de
março de 1967,
Art. 2° A concessíonárta fica obri--'
gada a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subseqüentes e seue
regulamentos.
Art. 3° :E:ste Decreto entra em vigor na data da sua publicaçã-o, revo.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, ,20 de agôsto de 1968;
147° da Independência e 8Go da.
República,
A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63,B4

DE 21 DE

AGÔSTO DE 1968

Autoriza a Mineração Guimnraee Limitada, a lavra?' minério de manganês no -niunicunc de Jequitai, Estado de Minas Gerais

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei no 318, de 14 de marco de
1967 (Código de Mineração), decreta:
Art. 1° Fica autorizada a Mineracâo Guimarães Ltda. na qualidade
de" cessionária de Daniel da Fonseca.
Júnior a lavrar minério de manganês
em terrenos de propriedade de Daniel
da Fonseca Júnior no imóvel denominado Fazenda-Chapada,
distrito e
mumciplo de .tequitai, Estado de Minas Gerais, numa área de cinco hectares dezessete ares e noventa e sete
centrares (5,1997 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a duzentos e trinta e .nove metros e setenta centímetros (239,70 m) ,
no rumo verdadeiro de sessenta graus
quinze minutos nordeste (60°15' NE),
do canto nordeste (NE) , 'da casa do
SI'" Lauríano Antônio de SOUZ:1 e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: treze metros 03 m) , norte (N):
vinte metros (20 m) , este (E); vinte
metros (20 m) . norte (N); 'a'mta e
cinco metros (35 m) , este (E) vinte
e cinco metros (25 m) , norte (N);
quarenta e nove metros e nnqüenta
centímetros (49,50 m) , este (E) vinte
e nove metros e cinqüenta centime-

1f9
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tros (29, 50 m) , norte (N); quarenta e
nove metros e cinqüenta cem.ímetros
(49,50 m) , este (E); noventa e cinco
metros (9'5 m) , norte (N); quinze metros e cinqüenta centímetros (15,50 m) ,
oeste (w); quarenta e cinco metros
(45 m) , norte (N); quinze metros e
cinqüenta centímetros (15,50 111) oeste
(W); quarenta e cinco metros (45 m) ,
norte (N); quinze metros U5, m) ,
oeste (W); quaren ta 'e cinco metros
(45 rn) , norte (N); trinta e cinco metros (35 m) , oeste (W); vinte metros
(20 m) , sul (S); quarenta e cinco metros (45 m) , oeste (W); vinte e qua-:
tro metros e cinqüenta. centímetros
(24.50 m) , sul (8); quarenta e quatro
metros e cinqüenta centímetros ('H ,50
m) , oeste (W); vinte e quatl'o metros (24 m) , sul (S); quarenta.e cínco
metros (45 m) , oeste (W); dezenove
metros e cínquenta centímetros 09,50
m) , sul (S); trinta e nove metros
(39 mj , oeste (W); cinqüenta metros
(50 m) , sul (8); quinze metros e emqüenta centímetros (15,50 111), este
(E); quarenta e cinco metros e. cinqüenta centímetros (45,50 mj • sul
(S); quinze metros (15 m) , este (E);
quarenta e cinco metros (45 m) , sul
(8); quinze 'metros (15 m) , este (E);
quarenta e cinco metros (45 m) , sul
(S); quinze metros <15 m) , este (E);
quarenta e cinco metros (45 m) , sul
(S) ;.quarentametros (40 m) , este m).
.Esta autorização' é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51, do Código de Mineração além de outras
constantes do mesmo Oódígo, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
A execucâo da
presente autorização fica.su]eita. às
estipulações fo Regulamento aprovado pelo. Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da: Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965 da Comissão
Nacio~~l de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei" os
ta-íbutos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município. em cumprimento do disposto na Lei nv 4.425, de
8 de outubro de 1964;
Art .. 3() Se o concessionário ela autorização não cumprir qualquer das
obrigações. que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 65 e 6-6
do Código de Míneraçâo.

Art. 4() As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de s010 e
subsolo para fins de lavra, na. forma
do art. 59, do código de Mineração.
Art. 5° A autorização de Lavra. terá
por título êste Decreto; que será trnnscrrtc no livro C de Registro das Concessões de Lavra, da Divisão de Fomento da produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Brasília, 21 de agôsto de 1968;
14'7° da Independência e 80::0 da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63.135
AGÔSTO

DE

DE

21 DE

1968

Aiitcriza a Magneszta S. A. a lavrar
argila, no Município de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que Ihé confere o' artigo 83, item II, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n'' 227 (Código
de Mmeraçâo) , de 28 de fevereiro de
1967, alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 1° Fica autorizada a Magnesita
S. A. a lavrar argila em terrenos de
sua propriedade no lugar denominado Córrego do Meio, distrito e município de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, numa área de três
hectares, cinqüenta e quatro ares e
setenta e cinco centíares (3,5475 haj ,
delimitada 'por um polígono irregular,
que tem um vértice a' setenta e cinco
metros ('75 m) no rumo verdadeiro
de s2ssentae seis graus sudeste (66°
SE) , do marco quilométrico nove
(km 9), da rodovia Pouso Alegre-pocos de Caldas (BR 459) e os lados a
partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeíros ; vinte
metros (20 m) norte (N); cento. e
sessenta e cinco metros- (165' m) , este
(E); quarenta. metros (40 m) , "sul
(8); quarenta metros (40 rn) , oeste
(W); dez metros (lO m) , sul (S);
trinta metros (30 m) , oeste (W);. dez,
metros (10 m) , sul (S); trinta metros (30 m) , oeste (W); dez metros (10 m) , sul (S); trinta metros

160

ATOS DO PODER E,XECUTIVO

(30 m) , oeste (W); 15 metros (15 m) ,
sul (8); trinta metros (30 m) , oeste
(W); vinte metros (20 mj , sul (S);
trinta metros (30 m) caste (W); vinte metros (20 m) sul (S); trinta metros (30 m) , oeste (w); vinte metros

(20

sul

m)

(S);

mj oeste

(W);

Sul

quarenta

oeste

(S);

dez

(W);

trinta metros (30

vinte metroa

Ygümj

metros (t;.tJ mj
metros (tu m) ,

norte (N) ;'vinte e cinco metros (25
m) , oeste (W); dez metros (10 m i ,
norte (N):· quinze metros (15 m) ,
oeste (W); dez metros (lO m) , norte
(N); vinte metros (20 m) , oeste vwi ;
vinte metros (20 m) , norte (N);- dez
metros (lO m) , oeste (W); vinte metros (20 m) , norte (N); dez metros
(10 m) , oeste (W); quinze metros
(15 m) , norte (N); quinze metros
(15 m) , oeste (W-); vinte metros (20
m)., norte (N); quinze' metros (15~n'
este (E); quarenta e cinco metros
(45 m) , norte (N); duzentos e cinco
metro-s (205 m) , este (E).. Esta autorização é outorgada mediante as condicõas constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e, 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolucâo nv 3 de
30 de abril de 1965, da, Co-missão Nacional de Energia Nuclear,
Art. 2° O concessionário da autorrzacâo fi-a obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da Lei, os
tributos que forem devidos à União,
no Estado e no muníctpío em cumprimento do disposto na Lei no 4.425,
de 8 de outubro de 1964,
Art. 3D Se
concessíonáráo da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos àrtígos 65
e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As, propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da, Divisão de

°

Fomento da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de agôstc de 1968;
147° da
Independência e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

José .Costa Cavalcanti

DECRETO N ,0 63,136
AGOS':CO

Al::era
creto
1944.

DE

DE

21

DE

1968

retífica o artigo lOdo Den,o 14.924, de 2 de março de

f.

o Presidente ci~1. República, usando
da au-íbuiçâo que lhe confere o artí.
go 83, item II da Constituiçã-o e nos
térmoss do Decreto-lei n.c 227, de 23
de Ievcreíru oo 1967 (Cód.go de Mineracàoi . alterado pelo Decreto--Iei
n.c :318 de 14 de março de 1967, decre.,
ta:

Art P Fica alterado e retificado o
artigoU' do Decreto n.o 14.924, de '2
d-e marco de 1944 que autorizou o cidadão brasileiro João Gomes da Silva
a lavrar calctta no município de 'Cêr1'0 Azul, EstadD do
Paraná, o qual
casse a ter.e seguinte redação: Fica
autortzade a Companhia. de Cimento
Porttand Rio Branco na qualidade
de cee:.n onária dos direitos de João Gocru-s da S.lva '" lavrar calcár.o, em
terrenos situados na fa.zenda denomí-.
nada Corr-iola, no distrito de Rio
Bl'aGCO, murucipdío de Cêrro Azul, Estado do Paraná.vnuma .área de cem
hectares (100 ha) , delimitada por um
retângulo. que tem um vértice a mil
e duzentos metros (1.200 m) ,no ru.,
mo verdadeiro de doze graus nordesti' \12° NE), 0,,- ,barra d-o CC!.T-eg)
Brurcado no Ribeirão Cort-iola ' e os
lados a parti! dêss vértice, os seguiutes comurunentos e rumos verdadeír'OS' quinhentos metros (500 m) , ses.
senta e dois graus nordeste W2'-'
NE); dois mil metros (2.000 m) , vlnt.e 8 oito graus sudeste (28f1 SE); quinneotos metros (500 m) , sessenta e
dois gT<.1 ..U1 sudoeste (629 SW);
dois
mil metros (2.000 m) , vinte e oito
m-aus noroeste (28 0 NW).
Art. 2.\' A presente alteração e retificação não, Iíca sujeita ao paga-
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menta dos emolumentos previstos pe1(1 CGdigo, de Mineração e será trans.,
.a-íto no livro C de Registro das Concessões de Lavra, da Divisão de Pornent,o.ia Produção Mineral do Mínístérro das Minas e Energia.
Art. 3.9 Revogam.se as disposições
em contrár-io.
Brasilia, 21 de agôsto de 1968;
147 o da Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63.137 - DE 21 DE
AGÔSTo Im 1968
Aprova as cummuae do contrato de
concessão dO Porta Satmeira de
l1iacau, no Estado do Rio Grande
do Norte.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe xonfere ° artdgo 83, item H, da Constituição e,
tendo em vista o que, consta no processo nv 3.153-68 do Mímsterro dos
Transportes, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as c1â.usulas do contrato de construção e
exploração do pôrtc salíneíro de Macau, nc Estado do Rio Grande do
NOl'te,cuja concessão é outorgada à
Terminal de Macau S. A. - TERMASA.

Parágrafo único. O contrato relativo a esta concessão obedece às cláusulas que Com êste baixam, rubrtcadas pelo Secretário Geral do Ministér!o dos Transportes, correndo, desta data, os prazos fixados para execução do contrato respectivo.
Art. 20 Ficam consideradas prioritárias, para todos os .efeitos, as obras
do pôrto salmeiro de Macau.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em .contrárío ,
Brasília, 21 de agôstc de 1968;
1479 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E ,Sn.VA
Mário Daviã Anàreazza

As cláusulas do contrato meneionadas no art 1° foram publicadas no
D.O. de 22-8-68.

~61

EXECUTIVO

DECRETO N° 63.138 AGÔSTO DE

DE 21 DE

1968

Aprova as cíuusuías de contrato de
canceesão do Põrto Salmeiio- de
Areia Branca, no Estado do Rio
Grande do Narte

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 33, item j I, da Constituição e; tcndo em vista o que consta no Processo
nv 3.153-68 do Ministêrio dos 'I'ransportes, decreta:
.
Art. 1º Ficam aprovadas as cláusulas do contrato de construção e de
exploração do pôrto sal'neíro de Areia
Branca, no Estado do Rio Grande do
Norte, cuja concessâo é outorgada à
"Terminal Salmetro de Areia Branca
S. A. -

TERSAL".

Parágrafo único. O contrato relativo a esta concessão obedece às cláusulas que com êste baixam, rutmcadas
pelo Secretário Geral do\IIínistério
dos Transportes, correndo, desta data,
os prazos fixados para execução do
contrato respectivo.
Arj.. 2° Ficam consideradas, prioritárias, para todos os efeitos, as obras
do porto de Areia Branca.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em con trárto.
Brasília, 21 de agôsto de 1968;
147" da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILvA
Márto David Andreazza

As cláusulas do contrato mencionadas no 'art. 19 foram publicadas no
D.O.

de 23-8-68.

DECRETO

W' 63.139

Al'ÔST('

. DE 21 DE
'DE 1968

Cria o l netüurc de Pesquisas e Experimentnçãr A gropecuanas Meridional, e dá outras -proouiénciae,

O Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, .tem Tl , d. Constituição e ten.\0 em vist-e o' disposto no artigo 146
de Decreto-rei no 200, de 25 de tevereíro de 1967, decreta:
Art. to Fica cr-iado. subordinado ao

mscrrtõno

d(~

Pesqujsas e Experimen-
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taçào do Mírústéráo da Agricultura, o
Instituto ue Pr-squísas e Experimentação Agropecuárias Meridional
IPEAME
a Jocahzar-se no Município de Colombo, no Estado" do Paraná. com pn-isc.içâo sóbre os Estados
de Paraná f-: cc São Paulo.
Art. 2 O Instituto de pesquisas e
f.",} pertmencacar
Agropecuárias Merldiona. se rceer a pelo Regimento Pad-ão dos Jnstitutos Regionais, do-Escritório de Pesquisas e Experimenta«::ü -- EPE.
Q

f 19 As Fetacões Experimentais

çle

BotL1catu, Sa: Simão, Jundíai e São
Ronue, no Estado de São Paulo, e de
Oucitíba,
Oamp: Largo,
Londrina,
Marmgá < Ponta Grossa, no Estado
do Paraná \!8SSam à
jurisdição do

Instituto criado por êste Decreto.

S 2° A Fa<-:elJéüj· Regional de Criacã. de ':J8,Q Carlos. em Sâo Paulo, e a
F'-tzenda R~2)OlJBJ 'de Crracào de Ponta Grossa, ('c Paraná '~ o Posto Agropecuário de Mcrr-etes, nc.. Paraná, do
Denartam-» tto oe Promocâc Agropecuárra. cnmbcm passam á jurisdição
fi. IPEP_ME.
Art. 3° Fica cr-iada-a Estacão Expe.,
rfmentai do Sudoeste Par anaense. cem
sede no Jvlnmctpío de Pato Branco no
Paraná, sob a jurisdição do IPEAME.
Art. 4' Os cargos e funções necessáz-íos à execução do presente D2Crete serão cr-adr.s na forma da lei.
Art. ,')9 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publ.caçáo,
revogadas as. ctísposições em centráTIO.

Brasília,
~47C'

da

República.

21 de agosto de 1968;
Independência e 309 da

Instituto _:'" Pesquisas r Expemnenta-,
cãr- Agroper.uai ia: do Oeste - IPEAO
a íocauzar-se no Município de
campo Cf:C,ll1,.!t no Estado de Mato
Grosso, com durisdícâo sôbre o Estarie de M'1CO Cresse e Território Pedr-ral de Rondcnia..
Art. 2° O Instituto de Pesquisas e
Experjmentacác
Agropecuárias
do
Oeste se -egere pelo Regimento Padrão dos Institutos Regiorars, do Escritório de Pe-quisas e Experimentação - EPl!;.
Art. 3° A2 Estacões Experimentais
J(:; Cácer-ss, na Estádu de Mato Gros-

so, e Ro~,""jma 1'0 Território Federal
de Rondônia, passam à jllrisà"cão do
Instituto 'x:ad,. po; êste Decreto.
Art. /-9 Pvcam criadas duas Estaçôes gxpe-Jn en tais, uma com sede no
Mnnícípo d- Rondonópolis e outra no
Munícípío -1'~ Dourados, no _Estado' de
Mato Grosso, scb a jur.sdiçào do
IPEAO.
Art. 5<1 08 cargos e funções necessários à execução do m-een'.e Decreto serão criador na forma da lei.
Art. 6° () presente Decrete entrará
em vigor na data. de sua puolícaçâo,
revogadas as óiaposlçóes em contrá-

r ío,

Brasü:'l, 21 de agôsto de 1968;
1479 da
Independência e 30\" da
República.
lvo

Ivo Ar8'ua Pereira

~tr2uo:

Pereira

lleli'J Bettrãc

Hélio Belt?'âo
63.14~

AGÔSTO DE

du em vista r, disposto no, artigo 146
do Deoreto-Ier nv 200, de 25 de Ieve.,
retro de . . 96'1 decreta:
Art. :0 _t'1ic~( criado, subordinado ao
Ex.rítóríc etc Pesquisas e Experímen.;
tação Jo Mm.stérío da Agricultura, o

A. COSTA E SILVA

A. COSTA ... SILVA

DECRETO N('

go 33, item n, da Constituição e ten-

DE

21

DECRETe
DE

1963

Cria o In-uüurc de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Oeste
- IPEAO.. e dá outras -oro-nâén-:
cias.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçào QUl lhe contere o arti-

Nt'

63.141
1963

DE

22

DE

AG6sTO DE

Vá nova redação aos arts. 3° e' 4° do
Decreto n'" 62.355, de 12 de junho

ie

1963.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçãt.- Que lhe confere o artigo 83, -tem I! da Constituição e de
acordo com a artigo 99 da Lei ....

ATOS DO

PODER

nv 4.345, de ::i:G de junho de 1964, deereta:

Art. 19 Passa a ser a seguinte a redacáo dos art.íaos 3° e 4° do Decreto
tlo' 6~.855, de '='1:::: de junho de 1968:
"Art. ,~o A alteração prevista neste
Decreto p-evaiccerá a partir de 29 de
junho de 1(.;64".

Art. 4° A;õ vantagens financeiras

decorrentes ela execução do presente
DECRETO N9 63.142 -

EXECUTIVO

1u3

ptocreto'lig'cram a partir de 19 de juuno de 196.,1: .
Art. )." teste Decreto entrará em vigor na data te sua publicação, revogadas es disposições em contrário.
Brasiha, n de agôsto de 1968;
147'·' da
Jndependêncía e 809
da
República.
A. CO<>T/. E SILVA
Ivo ATzua Pereira
DE 22 DE

AGÔSTo

DE

1968

Altera o enquadramento dos cargos inteçramtee do Grupo Ocuqiaciotuü
P. 1.700 - Medicina, Farmácia e OdontolOgia, do QUaàTO de Pessoal
(Extinto) -'- Parte III (Rêde Mineira de Viação) do Ministério dos
'I'nmsportes,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 83. item lI, da Constituiçâo e tendo em vista. o que dispõe o
Decret.o-iei n? 299, de 28 de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 19 Fica alterado na forma dos anexos, o enquadramento dos
cargos que compõem o Gl'UpO Ocupacional P. 1.700 - Medicina, Farmácia e Oormtologra (Anexo I, da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 19601, do
Quadro de Pessoal (Extinto) - Parte III (Rêde Mineira de Viação) do
Mrmstértc dos Transportes e bem assim a relação nominal dos respectrvcs
ocupantes.
Parágrafo único. A revisão de que se trata abrange a situação, dos
funcionarias incluídos nas antigas série de classes de Assistente de Enfermagem, P. 1.701, e classes singulares de Operador de Rato-X. P. 1. 710,
e Proteuco, P. 1.713, do referido Quadro, pelo Decreto nc 57.184, de 8 de
novembro de 1965.
Art. zo O órgão de pessoal competente apostdlará Os tttulos das funcionários abrangidos per êsté Decreto.
Art. 3° A aiteracão de enquadramento a que se refere êste Decreto
prevale-erú a partir de 28' de fevereiro de 1967.
Art 4° f.:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publtcacão.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de agôsto de 1968;_ 1479 da Independência e 80<l da
Repúbnca ,
A. COSTA E SILVA

Mário David Aruireaeza

Os anexos a que se refere o art.. 19 foram publicados no D. O. de
ê9-8-68.

DECRETO N° 63.143 -

DE

22

DE

AGÔSTO DE 1868

Altera o etunuuiramcncc do Ministerio das Relações Exteriores. e dá
outras proniâénciae

O Presidente da .acuúbltca usan-.
de das atribuições que "Ihe confere o
artigo 83, item II, da Constítuíçâo
e tendo em vista o parágrafo único

do artigo 23 da Lei 1.)0 4.069, de 11
de junho de 196:d .. decreta:
Art. 1°. Fica íncl-r'dc no enquadramento do MInistério das Relações Exteriores, aprovado pelo Decreto no 60.818, de 6 -íe junno .de 1967,
retificado pelo. de '10 61. 89G, de 13
de cezernbro dê 1967· relativo 'aos
servidores amparados pelo parágrafo
único do ar tígo 23 da Lei nv 4,069,'
de 11 de Junho de 1302, :. (um) car-
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go de Oficial de Chancelaria. SEBlül.17.A, ocupado por Maria Helena
Chaves Falcão.
Paragrafo único . .00 enquadramen,
te a que se refere este artigo fk.:\
excluído 1 (um) cargo de Datílógrafo, AF-Sü3. 7 .A, 20m a respectiva

ocupante.
Art. 29. Os efeitos dêate Decreto

Art. 39. :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicaçào, cevogadas as disposições em contra.
rio.

Brasília, 22 de agôsto de 1968;
1479 da Independência e 80() da

República.
A.

vigoram a partir de 15 de junho de
1962.

DECRETO N° 63.144 -

COSTA

E SILVA

José de Magalhães Pinto
DE

22

DE AGOSTO DE

1968

Classifica os cargos de nível superior do Instituto Brasileiro do Café, dis_
poe sobre o enquadramento dos seus atuais ocupantes, e dá outras

proouiéncias,

o Presidente, da República, usando da atribuição que lhe confere c
artigo 83 item n; da Constituição e de acôrdc com o artigo g'! da Lei
nv 4, "345 de 26 de junho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior
(Anexos I e II), bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes
(Anexos III e IV), do Quadro de Pessoal - Parte Permanente e Parte
Especial - .do Instituto Brasileiro do Café.
Art. 2° O disposto nêste Decreto não Homologa situações que, em
virtude de sindicâncias, devassas ou inquéritos administrativos, venham a
ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias a normas administrativas
em vrgor .
Art. 39 O órgão de pessoal competente apostüará os titulas dos servidores abrangidos por êste Decreto, ou expedira portaria declaratória aos
que não os possuírem.
Art 4(' As despesas com a execução dêste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários do Instituto Brasileiro do Café.
Art. 5° As vantagens financeiras decorrentes da execução do artigo
1° vigoram a partir de te de junho de 1964, 'salvo quanto às readaptaçôes
e aos nrovímentos . efetuados posteriormente àquela data.
Art 6'" R'ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de agôsto de 1968; 147° da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E

SILVA

Edmundo de Macêdo Soares

Os anexos a que se refere o art. 1° foram publicados no D. O. de
29-8-68.
DECRETO N° 63. 145 - . DE 22 DE
AGÔSTO DE 1968

Fixa os preços mínimos para financiamento ou aquisição de Algodão,
Amendoim,
Arroz,
Fannlw.
de
Mandioca, Feijão, Gir-issct, Milho,
Soja, Mamona, das Requice Central
e Meridional da safra lfJf:.a-.1969.

O Presidente doa. Repúb.íca, usando
da atribuíçào que lhe contere G ar-

tígo 83 item n, da Constituição. e
de acôrdo com o dísposco no Decreto-Lei nv 79, de 19 de dezemorc de
1966, decreta:
Art. 1° Fica assegurada ao algodão,
amendoim, arroz, farinha de mandioca, feijão, girassol milho, soja e
mamona das Regiões Central e Meridional da safra 1968-l!l39 a garantia de preços mínimos de que n-ata
o referido Decreto-Lei, acendidas as
condições do presente Decreto.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ I'? Os preços mmímos liqutôos bástcoa, expressos nas tabelas anexos
ao presente Decreto, são aqueles que
deverão ser efetivament-e pagos aos
produtores ou suas Cooperatavas ,
§ 2° Os preços minímos líquido.') bá-
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20 de junho de 1961, ou outras equivalentes que vierem a ",~r estabelecidas oficialmente, para c' produto
acondicionado em sacaria nova ue
juta:
IV - Farinha de -Mandif)'Yl - Saco
de 50 (cínquenta) quilos, de farinha.
sicos sào livres de despesas de frete,
comissão do Agente Pína.iceu-n, ônus 'de mandioca grossa 10 tipo 1 (umconforme especificações o ~. .stan tes do
eventuais, despesas comrlernentarcs
'Decreto no 7.785, de '3 de agôstc de
de remoção, expurgo e reexpurgo. Im1941, ou outras equívalent-s qUE vieposto de Circulação de ~VI-:lcadoriQ,", e
rem a ser estebelecídas oficialmente,
Taxa de Previdência So~i':'Il Rural.
acondicionada em sacaria Y10Va de at-.
§ 3(J Conceituá-se por Eegtões Cengodão, com
tolerância mmíma de
tral e Meridional os Estauos do Esptamido de 80% (oítenta n-rr cento);
rito Santo, Rio de Janeiro Guanaba-,
V - Feijão - Saco de 6J (sessenra, São Paulo, Paraná, i/anta Oata'ta) quilos. de feijão 10 tnvi 3 (üês)
Tina, RIO Grande do 'sul, Minas G8··
das variedades branca, preta e de
rais, Goiás, Mato Grosso c o Distrito
côres, incluída 'nesta últuna os reiFederal.
toes: bico de ouro, chumbinbo, creme, jato ou enxõrre. mutat.nbc {opa§ 4° Conceituá-se ígua'mente por
safra 1968-69, a colheita correspon-. co, opaqumho e Justrosot , rosínna:e
roxo (roxinhoe roxâo) , contorme as
dente ao ano agrtcola c-unpreendírto
especiff ações constantes GC DEcreto
no perio~o de 1° de ...a gôsto de 1968
n~ 7.260, de 28 de maio de 'l941, ou
a 31 de Julho de 1969.
outras -quívalentes qUene:'err. a ::;.er
§ 5° Para o amendoim E' o feijão,
estehetecídas oficialmente, para o
cujo ciclo vegetativo permite duas coproduto acondicionado em sacaria nolheitas anuais, fica entenrüdo como va de Juta. Para as varvvtades não
safras 1968-õr as safras ditas
das
específioadas no presente item nào
águas e das secas.
'
haverá garantia de preços mtnímos:
VI - Girassol - Saco d> 40 (quaArL 2° Ficam estabelecidas as setenta) quilos, de girassol do tipo 2
~uintt;:s condíçôes para as operações
(dois), de acôrdo com as espe-cificafínancíamento ou nqnístçâo dos
ções constantes do Decreto nv 8 198,
generos mencíonados no Art.. 1c:
de 7 de novembro de 1941, ou outras
1 - Algodão em Pluma - Arrobá
equivalentes que vierem a Se] estabede 15 (quinze _ quilos com fibras de
lecidas oncíalmente, acondicionado
28 (vinte e oito) a 30 (t,r!ata) mtlr€!ll sacaria J10va de juta:
metros do tipo 5 (cinco)
regular
VII - Milho - Saco de 6(' (sessendas especificações constantes do De~
ta) quilos, de 'milho dos g!'UPOS "seereto nv 43.427, de 26 c:~ maio de
mi-duro" e "mole", do tipo 3 (três),
'1959, ou outras equrvalent », que vieDOS
termos das especiftcaçôes consTem a ser oficialmente esiabelecidas,
tantes do Decreto nv M,&,ja, de 3de
acondicionado em fardos de densidade
novembro de 1964, ou 'YI~:'d..s equivamédia de 4{)O (quatrocentos) quilos
lentes que vierem a ser estabelecidas
por metro cúbico;
oficialmente, acondícíonaío em sacaria nova de juta;
II Amendoim S'l..CI) de 25
(vinte e cinco) quilos 08 amendoim
VIII - SOJa - Saco de eo (sessendo tipo 3 (três), classe graúda, con- ta) quüos, de soja qualquer das clas'forme as especificações constantes do
ses, do tipo 3 (três-, comorme espeDecreto nc 590, de 6 de "fevereiro de
cificacões constantes do Decreto n''
1962, ou outras equívaleut.es que vie471, de 5 de janeiro de l':!li'2, ou ouTem a ser oficialmente, estabelecidas,
tras equivalentes que vier a;n '9 50' esacondicionado em sacaria nova. de tabelecidas oficialmente, acondicionajuta:
da em sacaria nova de juta,
IX - Mamona - Saco ôe 50 remIH - Arroz em Casca' - Saco de
quenta) quilos de baga .re. mamona
60 (sessenta) quilos de 3,~TOZ em casdo tipo base, excluídas as variedades
ca, do subtipo "A", dos tlj-HS 1 (um)
e 2 (doís) , da classe de 9;)'<:10':. médios,
pretas. observadas as . especificações
que vierem G. ser estaoel-cióas pela
das especificações consaotes dos
C. F. P"
acondícíonada e.n sacaria
'Decretos ncs. 28.()98 e ÓÜ 814, respecnova de juta.
tivamente, de 10 de maio de 1950 e

d::
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Parágrafo único. Os niveis de preços correspondentes aos c unaís 'subtipos,

tipos, classes,

gTUU'-;'~-

DECRETO N° 63.146 -

DE 22 DE

AGÔSTO DE 1968

ou pa-

drões não especmcados uc. presente
artigo serão estabelecidos em ínstru-.
ções a serem baixadas p~[a Comissac
de Financiamento de PJ:'Ylu,',ã0

ob-.

servadac, as mesmas COYlui(/JÊ::S fixadas neste Artigo para 03 tipos básicos.
Art. 3° As operacões a que se refere
D Artigo 2° deste Decreto serão rean-.
zadas de pretrêncía com produtores
ou
SW1S Cooperativas,
podendo, no
entanto, as de fmanciamanto c-um opção de venda ser cstcnnuas em ca!J:áter excepci<ünaI,' a terce.ros..
§ 10 r-ara a extensão a t-e-cetros nas
operações' em questão, eerá necessáTÍo que êstes comprovem c pagamento .:lOS produtores de preços nunca
inferiores aos mínimos hquídos cásícos estabelecidos na t.vbeta anexa
ao pr-esente Decreto ou nas instruções
da comissão de Financiamento
da
Producào.
§ 2() Os fabricantes "de farinha de
mandioca e os nenefícíadores de a1godão.iÓ poderão gozar das opere-.
çôes de financiamento, -J>l8::J.do comprovarem o pagamento d:~, no minimo, NCrS 0,02 (dois centavos) por
quilo de raiz de mandtóca, ao procutor, a NCl'$ 7,00 (sete cruzeiros no .
vos), por arrôba de 15 (quinze) qui-los de algodão em carôço do tipo 5
(cinco), regular, livre de quaisquer
despesas adicionais, inclusive de Im-.
pôsto de (jircu laçáo de Mercadorias e
Taxa de Previdência social. Rural, em
qualquer localidade dos Estados mencionados no
39 de> Art. 1° dêste Decreto.
Art. 4° A Comissão de I<'inalléiamenta da Pr-oducão expedira as ms-.
ta'ucôes necessárias à execucà-, déste
Decreto.
Art. ;)°0 presente Decreto entrtu
em vigor na dota de .'}-:l:_l publícaeâo
no Diário Oficial, revogadas as dísposições em contrárro.
Brasília, 22 de agôsto de 1968;
147? da Independência e 80° da
República.

*

á

A. COSTA E SILVA
Ivo Arzua Pereira

A tabela a que se refere o § 19 do
art. 1° foi publicada no D,O. de
26-8-68.

Autoriza o funcionamento do Curso
dc Ciências Domésticas e Educação
Rural.

o Presidente da República, usando
da atrfbuícâo que lhe confere o item
U no art-ao 83 da consutuicão, de
forma do artigo 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938 e
tendo em vista o que consta do Processo nv 61.969-66 do Ministério da
Educação e Cultura decreta:
Art. 1'_' Pi-a autorizado o funcionamento da Faculdade de Fil-osofia,
més.ticas e Educa,cão Rural da FacuL
dade Salasíana de Filosofia Cíênctaa
e Letras de Lorena, no Estado de São
P3.1.llo.
Art, 2° f:ste Decreto entrará em vtgor na data da sua publicação.
Brasília, 22 de agôsto de 1963:
147° da Independência e 8()O da
República'.
A.

COSTA

E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N° 63.147
DE 22 DE
AGÔSTQ DE 1968
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Barào de Mauú"

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
II do artigo 83 da Constituíçâo. na
acôrdo com o disposto no artigo 23 do
Decreto-lei nv 421, de 11 de maio de
193H, e tendo em vista o que consta
do Processo nv CFE-887 -68, do Mímstérío da Educação é Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o Iuncronamentc do Curso de' Ciências 00Ciências e Letras" "Barão de Mauá",
em Ribeirão Prêto, no Estado de São
Paulo.
Art. 2° nsue Decreto entrará em
vigor na data de sua .publícaçâo.
Brasília, 22 de agôsto de 1968;
1479 da Independência. e BO'f da
República,
A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

~
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DECRETO N." 63.148 AGÔSTO

DE

DE~22

DE

1968

Concede autorizacão a Sociedade Seguradora Estrángeira para continuar operando no Brasil, sob nova
denominação.
O Presidente da República, usando
das atribuições
que lhe confere o
Artigo 83, item n, da Constituição,
decreta:
Art. l.0 E' concedida autorização à
Compagníe D'Assurances Générales
Centre L'Incendíe ct les Explostons,
portadora da carta Patente n.c 61, de
18 de novembro-de 1912. para continuar a operar no Brasil, sob a deno,
mfnacáo de Les Assurances Généi-ajes.
Incendíe,
Accidents.
Réassurauces,
'I'ransports (AGIART), em virtude da
encampação havida em França daquela Sociedade Seguradora pela Compagníc D'Assuranoes Générales Accidcnts, VaI, Marrtimes Risques Diver.s.
Réassurances, por delíberacâo das Assembléias Gerais Extraordinárias reaIlaadas em Paris, em 30 de junho de
1966, e com a aprovação do GovêrrioFrancês, por Decreto de 28 de dezembro do mesmo ano.
Art. 2.° A autorização dada pelo presente Decreto a "Les Assurances Gé,
nérales, Incendie Accídents, Reassurances 'I'ranports CAGIART)", refere-se exclusivamente aos Seguros dos
Ramos Elementares, cujo capital, de
NCrS 615.000,00 (seiscentos e quinze mil cruzeiros novos), é destinado
às operações no território nacional,
sendo mantida a mesma Carta-Patente n.c 61, que lhe fôra anteriormente
outorgada no Brasil.
Art. 3.° ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de agôsto de 1968;
147.0 da Independência e 30.'? da
República.

A. COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares

DECRETO N° 63.149 AGÔSTO DE

DE 22 DE

1968

Declara de utilidade pública o '''Instituto Brasileiro de Direito Financeiro", com sede no Estado da Guanabara.

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

67

go 83, item Ir, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 14.799, de 1968, decreta:
Artigo único. :f: declarado de utilidade pública,. nos têrmos do artigo
1° da Lei 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50:517, de 2 de maio de 1961, o
"Instituto Brasileiro de Direito Finan-eiro", com sede ,110 Estado da
Guanabara.
Brasília, 22 de agõsto de 1968;
147° da Independência e 309 da
República.
A. COSTA E SILVA

LUis Antônio da Gama e Silva

DECRETO I'n 68.15C -

DE 22 DE

AGÔ,sTO DE 1968
Cria a Unidad6 de Treinamento
de
TapaJÓS é dú outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o ai-ti-

gr.. 83, íte.a n, da Constituícâo e tcn.,
do em vista o que dispõe o Decreto-lei

n" 200, d : 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1(1 D'Ica criada a Unidade de
'I'remameríto de Tapajós, no Estabelecimento Rural de 'I'apajós, com sece em Balterra. Estado do pará;
Art. 2° Po),r"-::-:, o funcíonamento
da
referida Unidade será aproveitado o
ar.êrvo existente no Estabelecimento
Rural d : Tapajós, incluindo instalaI;OCS, ímóvetr equipamentos, material
!~ pessoal 'l1Ü'::ponível;
Art. 3° 0:- tremamentos a serem mí.,
.üstrados devem atender, preferente-,
mente, '1S -atlvídades de desenvolvimento ::10 meio rural da região;
Art. 4° A Unidade de -j'reinamen to
será regi-Ia per Regunento próprio a
ser elabor-ado pela Diretoria Estadual
.10 Mínisterto da Agricultura no Estado do f 1Úl <CEMA-PA) dentro do
prazo de ::'0 cn-ínta) dias a contar da
data de p-rbucaçâo do presente ato.
Art. 5° 3ste Decreto entrará em vl«or na data de sua publicação.
Brasília, 22 de
agôsto de 1968;
1479 da Independência e 80r) da
República.
A. COSTA E SILVA
Ivo Arzua Pereira
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DECRETO N.? 63.151 -

DE

22

DO PODER
DE

AGÔSTO DE 1968

Promulga 08 anexos à Convenção SÔ~
bre os Privilégios e Imunidades das

Agências Especializadas das Nações
Unidas.

EXECUTIVO

Decreta que o mesmo, apenso Por
cópia ao presente Decreto, seja exacutado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 22 de agôstc de 1968;
147° da Independência e SOrl da
República.

O Presidente da República,

A. COSTA E SILVA
José de Magalhães Pinto

Havendo a Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas das Nações Unidas sido
promulgada pelo Decreto n.c 52.288,
de 24 de julho de 1963;

E havendo-se o Brasil comprometi-

do, per ocasião de sua adesão à Cone
vençâo, a aplicar suas cláusulas-pádrâo às Agências mencionadas no
Decreto acima e à Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e
a Agricultura, sob reserva das 'dispo-

sições contidas nos anexos, previstos
na seção. 33 da Convenção e aceitos
pelas Agências;
Decreta que esses anexos, apensos
por cópia ao presente Decreto, sejam
executados e cumpridos tão inteiramente como neles se COnTl'ID.

Brasüía, 22 de agôsto de 19tH~
147.° da Independência e 805' da
República.
A. COSTA E SILVA

José de Magalhães Pinto
A Convenção a que se refere o
presente Decreto foi publicada no
D.O de 27-{l-68.

DECRETO N° 63.152
AGÔSTO DE 1968

DE

22

DE

Promulga o Acôrdo para a Utilização
da Energia Atõmicapara Fins Paciticos, com a Suíça.

o Presidente República, havendo o
Congresso Nacional aprovado, pelo
Decreto Legislativo nv 51, de -1967. o
Acôrdo de Cooperação para a utilização da Energia Atômica para Fins
Pacíficos, assinado entre o Brasil e
a Suíça, no Rio de Janeiro, a 26 de
maio de 1965;
E havendo o referido Acôrdo entrado em vigor, de conformidade com
seu artigo VI, a 4 de julho de 1968;

o Acôrdo a que se r-efere o presente Decreto foi publicado no D. O.
de 26-8-63.

DECREro N'· 63.153 AGÓSTC DE 1968

DE

22

DE

Declor-i ,OJona prioritária para fins do
art. 157, ~ 3(1, da Constituição, área
de terrue focalizadas ao sul do Estado de Mato Grosso.

OPre.3i<'1ícnte da República no uso
aas atrjbuícões que lhe confere Q artigo 83, item 11, da Constituição e,
Considerando a necessidade de eliminar te:1S028 sociais existentes em
fi' arde parte da Faixa de Fronteiras,
definida peta Lei nv 2.597, de 12 de
setembro '18 JH55, em conseqüência de
lítagtos -elacíonados 'com o domínio e
a posse da terra,
Considerando a conveniência de
acelerar e disciplinar a ocupação dessa
Faixa,
uonsiderando que grande parte das
terras neia compreendidas foi objeto
de concessões cus nem sempre atenderam (j interesse público, d-ecreta
Art. 10 F'\c3 declarada zona príoritár-ía, na forma do § 3° para fins do
§ 1°, amoo- ,10 artigo 157 da Consttttnçâo, a ZQn3 situada ao sul de Mato Grosso, hm-t.ads ao norte pelo Rio
Amambai, desde a
sua confluência
com o Rio Paraná até as suas cabecenas, e do.í por uma linha reta na
direçâo iescc-oeste, até a 'fronteira internacíonar Bncsil-Paraguai: ao sul e
a, oeste pela fronteira internacional
Brastl-Paraguaí: e a leste pelo Rio
Paraná.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vts-cr na rta ta de 'sue publ.cacâo,
revogadas as disposições em centráriO.

Brasília,
147° da
República

32 de
agôsto de
1968;
Independência e 80° da

A, COSTII. F SILVA
tio A1"r~ua Pereira

ATOS DO

DECRETO

N.o 63.154 DE
AGÔSTO DE 1968

22

PODER

DE

Dispõe sôbre o enquadramento de eer,
oíaoree da Escola Técnica Federal
"Celso Snctrou. da Fonseca", e àá
cuts ao; providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbigc 8'~, item lI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo
único do artigo 23 'da Lei u.o 4.069,
de 11 de junho de 1962, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado, na forma da
relação nominal 'anexa, o enquadramento \.10& servidores da Escola Técnica Federal "Celso Suckow da Fonseca", amparados pelo parágrafo úni.,
co do art. 23 da Lei n.? 4.069, de 11
de junho de 1962.
Art. 2.° A partir de 29 de junho de
1964, os cargos de Professor de Ensino Industrial Básico <EC-510 .16) e
os de Professor de Ensino, Industrial
Técnico <EC-506.17)
consideram.se
reclassítlcados no nível 19 e os da
classe inicial da série de Cantador
(TC----'3Cl2.17;"'A) no nível 20, de acór-.
do com o artigo 9.° da Lei n.c 4.345,
de 26 de junho de 1964, com os efeitos
financeiros a partir de 1.9 de junho
de 1964.
Art. 39 O enquadramento de Herman Mary Joseph Eberhard na classe de Professor de Ensino Industrial
Técnico produz efeitos a partir de
30 de maio de 1963, data de SUa, res..
pectrva naturalização.

DECRETO. N9 63.155 -

1~9

EXECUTIVO

Art.
4.9 Os valôres dos níveis de
vencimentos dos cargos constantes do
anexo a que se refere o art. 1.9 são
os previstos no Anexo I da Lei númel'. 4.069, de 11 de junho de 1962,
reajustados por leis posteriores.
Art. 5,0 O enquadramento Ora aprovado não homologa situações que, em
virtude de sindicância ou inquérito
administrativo, venham a ser consí.,
deraôas nulas, ilegais ou contrárias a
normas administrativas em vigor.
Art. 6.9 O órgão de pessoal da Escola Técnica Federal "Celso Suckow"'~'i. Pcnscca" apostrlará ')5 títulos dos
servidores abrangidos por êste decreto expedindo-os aos que não os possuírem, observado o disposto no artigo 188 da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 7.'.' 'As vau tagens financeiras
decorrentes dêste decreto vigoram a
partir de 15 de junho de 1962, com
as ressalvas previstas nos artigos
2.° e 3.°.
Art. 8.9 :f:ste Decreto entrará em
vígcr na, data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de agôsto de 1968;
147.° C,fI, Independência e 80.° da
Repúblíca.
A.

C0STA E

SILVA

Tarso Dutra

A relação nominal a que Se refere
o art. 1° foi publicada no D.O. de
26-S-68.

DE

22

DE AGÔSTO DE

1968

Classifica cargo de ninei superior da Faculdade Federal de Direito de
Cuiabá e dispõe sóbre o enquadramento de seu atual ocupante.

o Presidente da República, usando da atríbuíçào que lhe .contere o
artigo 83, item II, da Constituição e de acôrdc com o artigo 99 da Lei
no 4.345, de 26 de junho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada, na forma dos anexos, a classificação de 1
(um) cargo de nivelsuperior do Quadro Especial de Funcionários - Parte
Permanente - da Universidade Federal de Direito de Cuiabá, bem como
o enquadramento do respectivo ocupante.
Art. 2(j O órgão de pessoal competente apostílará o titulo do servidor
abrangido por êste Decreto ou, na sua falta, expedirá a devida portaria
declaratória.
Art. go As despesas com a execução do presente Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios.
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Art. 4° As vantagens financeiras decorrentes dêste Decreto vigoram
partir de 1° de junho de 1964.

Art. 5° 1t-ste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de
República.
A

o

agôsto

de

1968;

147" da

Independência e 80° da

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

03 anexos a que se refere o art. 1° foram publicados no D. O. de
29-8-33.

DECRETO

NQ

63.156 -

DE

22

DE AGÔSTO DE

1968

Altera o, enquadramento nas séries de classes e classes integrantes do
Medicina, Farmácia e Odontologia"
Grupo) Ocupacional P. 1.700 do Quadro de Pessoal do Ministério da Edu.cação e Cultura.

o

Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere

o artígu 83, item lI, da Constituição e tendo em vista o que dispõe o
Decreto-rei I{' 299, de 28 de fevereiro de 1967. decreta:
Art. F Fica alterado, na forma dos anexos, o enquadramento dos
cargos que compõ-em o Grupo Ocupacional P. 1.700 - Medicina, Parmácta e Odontologia (Anexo I. da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960). do
Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura, e bem assim a
relação nominal dos respectivos ocupantes.
Pat-ágrafo único.

A alteração de que se trata abrange a situação dos

funclonáttos incluídos nas antigas série de classes de AUxiliar de Enfermagem, F-L 702, e classes singulares de Enfermeiro' Auxiliar, P-I.706, Prático
de Farmácia, P-1. 712, Operador de Raíos-X. P-1. 710, Auxiliar de Necrupsia,
P-1.704 e Atendente, P-:-l.703, do referido Quadro, pelo Decreto 11'.' 52.794,
de 31 de outubro de 1963, retificado pelos Decretos números 56.247, de 5 de
maio de 1965, e 57.930, de 8 de março de 1966, em exercício a 28- de fevereiro
de 1967, e bem assim dos readaptados ou nomeados para cargos das mesmas
classeaou série de classes, antes da vigência do Decreto-lei nv 29-9, de 19-67,
citado.
Art. ãc O órgão de pessoal competente apostdlará os titulas dos funcionários abrangidos por êste Decreto.
Art. 3() A alteração de enquadramento prevista neste Decreto prevalecerá a pantír- de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 49 reste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 22 de .agôsto
República-.

de

1968:

147° da

Independêncía e, SO::J da

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

Os anexos a que f>e refere o art. Iv foram publicados no D. O. de
29-8-68.
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DECRETO N° 63,157 AGÔSTO DE 1968

DE

23

DE

Aprova o enquadramento de prcteseor
tunnaüor da Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade Feào:al
Flumiinenee, em cargo de Protessor
âe Ensino Superior, do Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar - do
Ministério da Educação e Cnuura,
o Presidente da República, tendo em
vista o que consta. do Processo número 54.015, de 1967, do Departamento de Admímstreçâo do Ministério da Educação e Cultura,_ e dos Pareceres ns. 5í4-H e 654-H, da Ccnsultorta-Geral da República, decreta:

Art.. 1° Fica aprovado o enquadramenta do Professorrda Faculdade de
Ciências Econômtoas. da, Universidade
Federal Fluminense, Laércio Caldeira
de Andrada, em cargo de Professor
de Ensrno Superior, código EC-5ü2-18,
do ouaoro de Pessoal - Parte, Suplementar - do Mmístério da Educacão e Cultura, a partir de 22 ae setembro de 1961,
Art. zc O professor enquadrado na
forma do artigo anterior, de acordo
com o item I, do artigo 176, da Lei
nv 1.711, de 28 de outubro ee 1952,
é declarado aposentado, compulsóriamente, a partir do citado enquadramento, ficando seu cargo considerado,
automà.tícamente, suprimido,

DECRE'TO N° 63,158 - DE 23 -'lE
AGÔSTO DE 1968
Provê sôbre a eteoacõa do Ginásio
Agricola "ManoeL Barata". da Direteria do Ensino Agrícola, órgao
do MEC, para Colégio Agrícola.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e,
Considerando a existência nu Estado do Pará de um ginásio J>.0Tt;,~oloa
que não dá, entretanto, a formaçáo
profissional de 'I'ecníco Agricola ;
Considerando que os egressos do dcIo ginasial agrícola, ministrado naquele educandário, são obrigados a
emigrarem de regrao para prosseguirem seus estudos no ciclo colegial agricola, decreta:
Art. 1°· Fica elevado à categoria de
Cclégto o atual Gin:isiü Agrtcola "Manoel Barata", situado no Mumcipío
de Belém, Estado do Pará.
Parágrafo único. O curso colegial
agr-ícola do referido Estabelecimento
entrará em funcionamento a partir do
ano letivo de 1969.
Art.. 29 :E:ste Decreto entrará om
vigor na data de sua publicaçáo,_ revogadas as disposições Em contrário.
Brasília, 23 de agôato de 1968;
1470 da Independência e 130° da
Repúbhca..
A.

COSTA E SILVA

Tcrso Dutra

Art. 3° O enquadramento a que se

retere êste Decreto nâo homologa situação funcional que venha a ser C0nsiderada nula, tlegal ou contrárfa ,às
normas admírustratrvas em vigor.
Art , 4° A despesa com a execução
dêste Decreto correi-á à conta. das do-

fações orçamentárias próprias da Universidade Federal p'lummense.
Art. 5i) sste Decretocentrará em
vigor na data de sua publícecâo, revogadas as disposições .em contrárto.
Brasília, 23 de agôsto de 1968;
1479 da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N° 6:3.159
AGÔSTO DE 1958

DE

23

DE

Dá nova redação ao artigo 29 do Decreto nO 60.461, de 13 de -março de
1967.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe c-onfere o artigo 83, item II, da Constátuíção, decreta:
Art. 1° O artigo 2° do Decreto número 60.461, d-e 13 de março de 1267,
passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos parágrafos 19 e 2°:
"Art. 2° A Comíssào, designada
pelo Ministro da Educacâc e Cultura, será- constituída de especía-
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listas em educação superior e nos
ramos administrativo e financeiro,
cabendo a um dêles, na qualidade
de coordenador, executar as suas
decisões e representá-la nos atos
de sua competência. A_Comissão
disporá de Assessoria .Iurrdica, Assessoria Contábil e SecretariaExecutiva.
~ 1° O Ministro da Educação e
Cultura paderá designar suplentes rtos membros da Comissão.
§ 21? Os membros e' respectivos
suplentes deverão ser portadores
de diploma de conclusão de curso
superior. "
Art. 2° O regimento da CEPES deverá ser modíf-cado, para acolher o
drsposto neste Decreto.
Art. 3° Revogadas as disposições em
contrário, êste decreto entrará em vigor à data de sua publicação.
Brasília, 23 de agosto de 2968;
da Independência e 30° da

147 0

República.
A. COSTA E SILVA
Torno Dutra

DECRETO N9 63.160
AGÔSTO DE 1968

DE

23

DE

Torna sem eleito o Decreto nO 62.859,
de 17 de junho ete 1968, que promulga a Convenção n'? Q6 da OlT.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o &1"tigo 83, item lI, da Constituição, resolve;
Tornar sem efeíto .» necreto número 62.859, de 17 de junho de 1968,
publicado no Diário Oficial de '21 de
junho de 19B8, que promulga "1 Convençào ns 96, da 01'1', concernente aos
Escrrtórtos Remunerados de Empregos.
Brasília, 23 de agôsto de 2968;
147° da Independência e SOo da
REpública.
A. COSTA E SILVA
José -de Magalhães Pin to

DECRETO N(} 63.161 .:.AGÓSTO DE 1968

DE

23

DE

promulga a Convenção da OIT n? 96
concernente aos Escritórios Remu-:
nerados de Empregos.

o Presidente da República, havendo o Congresso Nacional aprovado,
pelo Decreto Legislativo nc 24, de 1956,
a Convenção nc 96 da 01'1', concernente aos Escritórios Remunerados. de
Empregos, adotada pela Conferência
Internacional do Trabalho, a H' de
julho de 1949, por ocasião da sua
trigésima segunda sessão;
E .havendc o Instrumento brasileiro
de Ratificação sido registrado pela
Repartição Internacional do Trabalho
em 21 de jUl!10 de 1957;
Decreta que a referida Convenção.
apensa, por cópia, ao presente Decreto, seja executada e cumprida tão
inteiramente como nela se contém, à
exceção da sua Parte IH, em Vl1'·tude de o Brasil haver optado pela
Parte II em seu instrumento de
Ratificação, de acôrdo com o Artigo
2°, § lO, da presente Convenção.
Brasília, 23 de agõsto de 1968;
147° da Independência e 801? da
República.
A. COSTA E SILVA
JOsé de Magalhães Pinto

A Conferência a que se retere o
presente Decreto, foi publicada no
D.O. de 26-1H8.

DECRETO No 63.162

DE

24

DL'

AGÔSTo DE 1968

Fixa a distribuição em cada ATnw e
em cada iosio, das funções aerais
dos O tíciais do Exército, a vigorar
a partir de 24 de açósto de 1968.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, Inciso II da Constituicao e
tencl{J em vista o § 1° do art. 36 da
L'~i n'' 4.448, de 29 de outubro de 1964,
decreta:
Art. 10 São os efetivos globais das
Armas atualmente em vigor, dlstri.,
buídos em cada Arma e em cada oõsto pelas funções gerais (QEMG e
QSG) e pelas funções privativas da
seguinte forma:

PÔSTO

Coronel la)

Tenente-Coronel (b)

I
I
I
I
I

l

Capitão

19 Tenente

2 Tenente
9

I
I
I Funções
I

!
I
I
I
. ··1
I
I
I

i

Infantaria
Cavalaria

Infantaria
Cavalaria

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

Artilharia
Engenharia

Infantaria
Cavalaria
Artilharia

Infantaria
Cavalaria

::::::::1

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

·...............I

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

.........I
··i Artilharia
I Engenharia
·1
.......... ·1
I Comunicações
I Material Bélico · . . . . . . . . . . . I
I Infantaria ........
····1

. . . . . .I
I Cavalaria ...
........ .. . . . .I
··1 Artilharia
...........I
I, Engenharia
Comurucaçôes
I

Funções Gerais

Efetivo previsto

IQEMG e QSG)

por PôstD

41
29

97
38

22
18
94
42

88
7
220
123

i

Artilharfa
Engenharia

Engenharia . ..... . '. ······1
Comunicações
· . . .. . . . . . . . I
Material Bélico · . . . . . . . . . . . I

i

Prtvatdvas

I

·····1
·1
I
I Artilharia
i
I Engenharia . . . . . . . . . . . . . . ·1
I Infantaria
················1
I Cavalaria •••••••••• " ••••• I
i

Major Id)

A R:;'ilA

Material Bélico

:::::::::1

74

T2

40
251
95
147
146
563
236
370
288
36

340

I

I

I

!

665

i

I

(c)

248
107
331
20
328
156
280
33

jl

I
!
I

55

I
I
I
I
I
I

142

1

(e)

533

181
264
120
83

I

I

14
126
58
26
39
20
21
15

I

1.345

2.345

1.463

I

I
I

I
I
I

I

I

Variável
(Lei número
2.391 de 7 de
janeiro de 1955)
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Observações;

funções ju'ivatdvas
de Comunicações que podem ser :X'2"l'cídas por oficiais da arma de Comua)

Há seis

nicações, não

(6)

numerados,

oriundos

das demais Armas;
b) Há dezesseis (16) funcôe- orlva..

üvas de Comunicações que podem ser
por ofíciaís da Arma de

exercidas

Comunicações não numerados;
cj

Deixaram

de

ser

computadas

oito (8) funções privativas de Tenente.Coronel de Engenharia que podem
ser exercida", por oficiais do QEiVIENG não numerados;
a, Há trinta (30) funções pr lvatl-

EXECUTIVO

exercidas pOIT oficiais da Arma de
Comunicações, não numerados, oriun.,
dos das demais Armas;

8) Deixaram de ser
computadas
quarenta e sete (47.) funções prlvatí.,
vas de Comunícacões que podem serexercidas -por oficiais de Comumeações, não numerados, oriundos das
demais Armas.
Art. 2° f;stedecreto entrará em
vígor a partir de 24 de agôsto de ,908.
Brasília, 24 de agosto de
J68;
147 0
da
Independência e 80 0 da

Reptn.Iíca.

A. COSTA E SILVA
AuréliJ de Lyra Tavares

vas de Comunicações que. podem eer

DECRETO

N9 63.163 -

DE

26 DE AGÔSTO DE 1968

Retifica a classitícaçãa dns corças de nível superior do Território Federal
do A.mapú, atrcocat!à pelo Decreto 11° 60.315, de 7 d?- marco de 1967,
e disp6e soz»-e o encuaâramento de seus atuais ocupantes. -

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, e de acôrdo com o artigo 9° da Lei
nv 4.345, de 26 de junho de !964, e respectiva regulamentação, decreta:
Art. 19 Fica retificada. na Forma dos anexos, a classificação dos cargos
de nível super-o- .do Ouadro de Pessoal - Parte Permanente ~ do Território Federal do Amapá. bem como a relação nominal dos respectivos
ocupantes
Art. 2° O órgão de pessoal competente apostilaráos títulos dos servidores abrangidos por Este decr-eto, ou expedirá portaria declavatóría aos
que nào os possuírem.
Art.. 3° A rr-üflcacâo prevista neste decreto prevalecerá a partir de 29
de junho de 1964,.
.
Art. 4° As vantagens financ su'as decorrentes da execução do presente
Decreto vigoram a partir de la de junho de 1964, salvo quanto aos provimentes efetuados po-steriormente a essa data.
Art. 5° lâ:ste DEcreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 26 de agôsto de 1968; 1470 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Afonso A. Líma
-~-

Os anexos a que se refere o art. 19 foram publicados no D.O. de 27 de

agôsto de 1968.

DECRETO N°

63.164

AGÔSTC DE

DE 26 DE

1968

tigo 83, item r r, da Constituiçao, decreta:
CAPÍTULO I

Di::;p6r: sêbre explOração e pesquisa na
'illc..w/orma submarina do Brasü,

açuas do mar terrüoruü, e nas
açuas tnter-cres e dá 0uirQs proVI-

Da licença e Fiscalização de Exmoraçõo ou de Pesquisa na Plataforma Submarina do Brasil, nas
Aguas do Mar Territorial e Açuas intenores.

O Presidente da Repubüca, usando
da atríbuíçao que lhe cc-i' ere o ar-

na plataforma submarina do Brasil,

1;(7.'1

âênciae,

árt..

lº

A exploração e pesquisa

ATOS DO

PODER

nas águas do mar terrftorcai e nas
agua; mterícres. nâo pr,,'bidas pera
Oonstituícao ou por ieais.açào espe··
cír C8 devem obedecer as seauintes
orescrtçóes:
a)
quando realizadas por qualquer
órgác público, autárquico
entidade
pa.raestatal, ou por pessoas bsica,'ou
jurídicas brasileiras coutr atadaa por
ditos órgãos ou entidades, dependem
de audiência previa do Ministéno da
Mar.nha para resguardo doa aspcctos de Segurança da Navegaçao e
Pchcía Naval;
quando realizadas por Entídados privadas, ou por pesso.c nsica ü11
jurírbca brasileiras e quar.do, por 1<>
grsracão especifica, aeuenaerem de
s.u 'ot-iaaçào de OUtro ,'.iiUlJ.'3ten(;- 'JLl
ocas«,
50 poderao
-ei <\ULc,-rlt\:i'tas
aucs audiência prévia do Mmistérro
do;, Ma.nnha . Nos casos em que ~13.0
houver Iegtstaçáo eSp801b:", rteucnríe,
·-,i 0 oc licença do Mírus-crio da Ma-

,.75
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tmenta l submarina", sào squívalentes
para exprrmir o objeto do presente
jjecr eto.

'U'" 4<;> Sob a denominação oe
"pesquisa", englobam-se Vi>j::.,s as atív-deces, na plataforma coDl:inental
svxmartna OU em águas j<"l mar t.er'n-.
torial ou interiores, referentes a filruavem e gravação para tms mentiticos, estudo ou mvestígaçao rímnográfica, oceanográfica e de prospec-

cao.
CAPÍTULO II

h)

rnna:

c) quando realizadas por estrange.ro. (pessoa ffstca ou -urirnca, or-

e'an'zaçào govemamenta. ou prrvaus i ,
por 'n.ciativa oropria ou por contrato
decrnoem de autcrtzaçac do Prestdf;:I,:e da República, em proc~'ssc que
S~.c3
iniciado e enoamuu-ao.. corno
d:~,p('sto no artigo 6° iésl'P Decreto.
.,\1'1
2° Em quaiqu-v d03 casos
p~'2vistos no Artigo anterior, ':1.S ativ'dades de exploração ~ ~X!"iJU1sa na

p.acedorma submarma nas água, no

ms r territorial e "nas ágUJ_~ intertcres,
ü',:>râQ sob o controle J.,' ,vJmi3Lcno
ch' [V.larínha, no qUe diz respeito aos
aspectos da Policia Naval e da Segu ran ça da Navegação,

Parágrafo único, Os resultados das
a.tavidades de exutoraça-, e pesquisa a
que se refere êste artigo, deverão ser
Ievaoos ao connecímentc ciD M~msLe
rio Oh Marinha: para' aproveitamento

do que, por êle. fôr jutga.t.: necessário
Ilrl
3Çl Para os eteítos rtêste Decreto considera·-se plataforma. subma_
flnil
pal'eela de tienÜ/11'h T~:{ê'{lnaJ
incluída entre OS bens da Umaa pelo
dJS(\. "sto no art. 4°, item rIl, da Clms_
tíl,u;çàO do Brasil, e je ací'>rdo com
03 ') atados e convençoec mternaClOnais ratifú:ados pelo Brô."i;
Parágrato único, 8.s expressó"s
"pjat~forma submarina",
"platator··
ma contmental" e "pUtt.!t.torma CQ,:l'(1

Dos pedidOs de Lic8nçç;
Art . 5Çl Os pedidos de licença, ou
de audiência prévia do Mtnistórro da
Marinha por parte de ouaíquer õ:'gão púbiieo, autarquia entidade paraes-c tat, entidade prtvadn pessoa ríS~L}j 01; jurtdtca brasil~i.:"J.~ para exe..
CUC8.lJ de exploração cn pesqnaa na
p.m ar ortna submarina t, Brasu nas
33')<1,;'; do mar territorial t, ínterrores,
devrcac ser enviados ao \1imster:o da
~lia<j'J,ha, com
antecedêncu- mnuma
de sessenta ~60) dias do Intctc previstrJ para o programa dos trauarhos.

AI"i;
6Çl Os pedid-os .te ncenca paexecutar exptoraçao .u p22.Qll1<.:U
por estrangeiros' na ptatato.ma subruar ma do Brasil, nas aguas do mar
terr-toriat e nas águas ntEllares deverão Obedecer ao seguinte encamínbamento:
I ~- A" entidade estrangeira pessoa
nsic» ou jurídica reslJ"nSáí'e: peta
prp[:H·dida exptoraçáo JiJ pesqutta na
plal~8foTma submarina br;;l..< 'eira
naz
águas do mar terrrtorta: p nas azuas
.mer-cres deverá encacunha: o com
p-t;,,~rte pedido de ncenc., à" Hepresentaçâo Diptomàtica 13'" )..' ;i 'eira junto ao Governo do respsczrvc pais CU,l
a antecedêncía mtníma de cento e
o-venta (80) dias. an:',ef-, da partida
dos exploradores de seus países de
ol'igt'm,confol'me -díscrímiuado no urLg{~ 8 9 a seguir;
'II O Ministério d3S Relações
Ei;.H?ríores enc8.mmhará a.o Min~sté-:""(\
,j;" M.arinha o referido t')-edida acomp;;\nll8.do das informaçóB~ que julgar
cl'Dvenientes. O MmlstülO da Ma·
rinha, depo s de cumprimento d0 que
lhe couber fazer. encammbar'l o procesSI.J ao Presidente da ?epública ou
a outro Ministério interessad0 se fÓT"
o CíiSO;
;'%1.
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lI! - Nos casos de estrangeiros
contratados por órgão pubüco autárquico. entidade paraestatai entidade
pr.vada ou pessoa física ou jurídica
brasileiras, o pedido Ia- autcnzaçào

oeru encaminhado ao ::vnnistério ua
Mp.rinha pelo contratanxe C0m ante-

cedenc!a mímma de sessenta (Bü) dias
de. mtcío previsto para o programa
dos trabalhos;
IV - O Ministério da Marmha terá o prazo de trinta (30) dH;\S úteis.
a partir da data do receoimento dó

expecrente. para opinar sõccc a COD.ven'encia ou nâc da exr.Ioraçâo ou
da pesquisa pretendida, nos aspectos
que lhe dizem respeito mencionados
no artigo' 2° encarrunnando tal parecer ac Presidente da, 'República ou

ao Ministério oompetem,e se fôr o
caso Cada Ministério íntereseado te
rá trinta (30) dias pata vpmar sôbre
apedido.

Parágrafo único. O asttarigerro residente no Brasil, que des-ejar eretuar pesquisas a que se referem este
Decreto, deverá dirigir 3Oil'~;taQáo pa.
r-a ta I ao Ministério da Marinha, com

a-ite c.edêncra mmrma de sessenta

(60)

dta.., do inicio previsto para o programa dos trabalhos.
An:
79 No caso de expedições de
exploração ou pesquisa. constrtutda
pu':' brasileiros e estrangeiros eis parttcínantes brasüetros a-eaderao ao
disposto no art. 5() e os estrangetros..
às disposições do art. 69, separadamente.
Art.. 8 0 Os pedidos de lícenca ou
c-, audiência prévia do Mmísterio da
Mavínha, a que se referem os arugns
5" e 6°, devem especrncar, de modo
obrigatório:
1 Nome da entidade responsável
pela. expíoraçào ou peta pesquisa e
SUaS anteriores atividades:
II - Nome da entídacte que pretende nnancíar a exptoraçáo QU pesquisa
<)
8.1.terioresfinanciamentcl') já conccotocs para atividades de pesqatsa e
exptoraçào no Brasil;
III - Nome dos exptoradores, pesquísadores ou técnicos citando suas
e:;per ialidades e "currrculum vítae":
IV - Roteiro previsto para a exccucào da expíoraçac ou da pesquisa
e no qual constem assinalados os locais de trabalho (posíçõ-s das' esta-çôes oceanográficas, íoca.r Ou derrotas onde se pretende efetuar a exploração ou pesquisa), Tal roteiro deve

s..." apresentado em carta náutica de
escara conveniente à apreeíaçào ao
que se pretende fazer;
V -- Planos e Iínahdades que regt.m a exploração e/ou pesquisas:
VI - Inscrumnação dJ. exploração
cvou das pesquisas, citando 0'3 matodos e técnicas que será} utilizados;
VII - Discriminaçao oe todo o InStrumental que será empregado na explor-acào, ou na pesquisa.
VlII - Díscrtmmaçac do nno de
navegação que será ut.Iíaarto quando
forrrn empregados navios ou aeronaves estrangeiros;
IX - Duração prevista para os traba.J1013;

}: - Datas previstas para escala
em portos ou aeroportos nacíonais:
XI - Datas previstas para escala
no último pórto ou aeroporto estr angerro antes do inicio ucs trabalhos
em território nacional e no prmeíro
porto ou aeroporto estranaen-a após
seu término, no caso ãe expforaçao
ou pesquisa por entidades estrangeiras:
XII ~ Particularidades técruco-cicnuncas e estruturais de qualquer navio (lU '. aeronave a ser uta.izado e totcerartae dos mesmos;
XIII Oomprormssos de serem
reservadas vagas a bordo do navír, ou
aeronave que pretende f;J"7tuar os traba.hos a fim de que eíementcs intl1
cados pelo Ministério d"-; Marmna e
por outros Ministérios m-eressados os
acompanhem, parctal ou tota.mente:
XIV ~ Compromisso oe rcrnecer à
Diretoria de Hidrografia e Navegação
do Mmístérto da Marinha que passa
a se] a Instítuícãc Nac.ona D-esignada de Brasil junto à Conussân Oceanográfíca Intergovernamental patroc.nada pela UNESCO, Jcpia de tôoas
as informações obtidas por ocasião
dos trabalhos realizados na platatorina submarina do Pais, nas águas do
mar territorial ou nas águas mteríoI

1'0'>:

XV - Compromisso de fornecer ao
snn-srerio das Minas e Energia 0"5 resultados obtidos por proapeccão geofísica que -incluam dados sobre recursos minerais, para eteno do disposto
no art. 30 do Decreto n? 55,837. de
12 de março de 1965; aos rtemaisMiIl"'stErios e órgãos serão enviadas cõpias dos dados que lhes possam znteres.sar;
XVI - Os termos do contrato, cnn,
vênío ou acôrdo, estaoei-cm., para
execução da expíoraçào -.)11 pesquisa,
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mediante cópia autêntica dos mesfies, nos casos em que tenham êles
sido firmados;
XVII Compromissos assumidos
pela entidade responsável pelos trabaJhos, de cumprir Leis e Regulamen,
tcs do Pais e o presente Decreto.
parágrafo único. As representações
Diplomáticas brasüeiras no extertcr
só encaminharão pedidos de licença
quando cumpridas as exígêncías pres,
o citas neste artdgo.
Art. 99 As autoridades navais deVE:Tã0 levar em consideração, ao opínarem sôbre a concessão de tais licenças, 05_ pareceres que, sob o pontode-vista técnico-científico, poderão
ser solicitados a órgãos Oficiais científicos do País.
CAPÍTULO

m

Da Fiscalização

Art.. 10. A fiscalização da exploração e da pesquisa citadas neste Decreto será exercida por ínterméuio de
observadores indicados pelo Mímsté-1'':0 da Marinha e por OU';"''}3 Ministérios interessados, para acompanharem. parcial ou totalmente, os traba11'0.5 autorizados. Qualque autoridade
navai sediada em portos nacionais ou
navegando sôbre a ptataí'orma submarína, em águas mtenorex ou do
mar territorial, poderá tornar a i111ciatíva de exercer tal Iíscaüzaçao,
q u"ndo necessário.
§ • 1Q O Conselho N acionai de pesC:;'llS~S por solicitação :.1.') Mmístérío
da Marinha, índtcera cíentistas ou
técnicos nac'íonaís para acompanfíar
os trabalhos em causa correndo <.1:'3
despesas de transporte I.,Or conta no
Mímstério da Marinha.
S 2Q A físcallzaçân da explora çao
e da pesqu ísa realizadas por estran ~
cio das atividades de pesmnsa ou exgeíros deve ser feita a par-ar do íníptor ação na plataforma submarma
brastleíra ou águas terrttoriacs Para
que a fiscalização' de taís atividades
possa ser efetivada desde seu micro
o fiscal devel:á, preferencialmente,
emoarcar na. porto ou .aeroporto estrangeírc que precede o rmcto de tais
trabalhos, e permanecer ~ bordo até
c prímeiro põrto ou aeroporto que se
sucede ao término dos mesmos.
§ 39 Os observadores e riscais designados encaminharão &,0 Mínísterro
da Marinha relatórios círcunstancia-

dos sôbre as técnicas empregadas, ati;
v.dades e pesquisas efetuadas.
An. 11. Competirá ao MinIstérIO
da Marinha, para efeitos de garantia
do cumprímento das dtsnosíçôes deste Decreto, a Iiscalízaçâo das ativída.,
des exercidas na plataforma submartnado Brasil, nas águas o.') mar terrftorral e nas águas interiores, apreeudendo quaisquer embarcações que,
110S locais acima índícartos
estejam
etecnando explorações ou pesquisas
sem autorização dada por Quem de diretro
§ 19 Aquêles que forem encontrados realizando pesquisas ou explorações não autorizadas ficarão sujeitos
às sanções previstas na xmstaeão brasileíra..

29 O material relatáve à exploe pesquisa não autorizadas será
aprr endido e ficará à disposição do
Ministério da Marinha que decidira
do seu destino, ouvidos, quando couber, 'outros órgãos Interessados.
§

~açã.o

CAPíTULO IV

Das DispOsições Gerais
Art. 12. As licenças e a físcaltzaçâr, de pesquisas cíennfícas no terrttôrio nacional. não prevtstas neste
Df'Ci'eto, continuarão a ser atríbuiçâo
do Conselho Nacional de Pesquis.. ss,
nos têrmós do Decreto nv 62.203 de
31 de janeiro de 1988.
'
Art. 13. O prazo mencionado no
art. 6 9 inciso I só será exigido para
os casos em que a partida dos exploa-adores e pesquisadores e-strangeiros
da seus países de origem se realizar
2.pÓS 6 de dezembro de 1968, devendo,
contudo, a documentação exigida no
seu artigo 8º ser encaminuaaa ao Mirustérro da Marinha com antecedência. mínima de trinta (301 diaa. .
p·:rt. 14. :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubboaçâo. Tevogados o Decreto no 62.837, de 6 de
junho de 1968, e demais dísposiçôea
em contrário.
Brasília, 28 de agôsto de- 1968;
1479 da Independência e SQQ da

Rejrúblíca.,
A. COSTA E SILVA

Augusto
Ha'J'TI,(Lnn
RallemAker
Grünewald
José de Magalhiies Pinto

Ivo Arzua Pereira
José Costa Cavalcanti
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26

DE

AGÔSTQ DE 1968

Retifica

as eeoecsanaaaes

elos mili-

tares transferidos para o Quadro
de O ticiais Ençerüieiroe, do Corno
de Oficiais da

va.

o

Aer;)n'.Í::u'~C((

du, AH-

Presidente. da República, usando

das atribuições que lhe confere o 21'tígo 83, item II, da Constituição, de-

creta:
Art, Iv. Ficam retlrícadas na forma ..abaixo, as espeeialídades de Engenharia dos seguintes Primeiros-Tenentes Engenheiros, transferidos para
do
da
de

o Quadro de ..Oficiais Engenheiros,
Corpo de Oficiais da Aeronáutica
Ativa, pelo Decreto li!) 62.BI5-A,
28 de abril de 1968:

Primeiros-Tenentes Engenheiros

5 -

Eurico Ferreira --, Mecànlca e

de Armamento.
6 - João Sampaio }Tf~tto canlca e de Armamento.

Me-

Art. 2°. E:ste Decreto entra em vl-

gor na data de sua pubhcaçâo, _revogadas as dísposiçôes em contrário:

Brasília, 26 de agôsto de 1[<GB;
1470 "da Independência e 30° da
República.

aoâo pública punível na forma do Código Penal; pelo que S2 torna díspen-,
sável qualquer precaução admínlstra.,
tiva que, a seu turno, não elide a açáo
penal, decreta:
Art. 1° Fica. dispensada a- exigência
de reoonhecímento de firma em qunl.,
quer documento produzido no País
quando apresentado para fazer prova
perante repartições e entidades públicas federais da administração direta
e índlretu ,

Ai"t. 2° Verificada, em qualquer
tempo, falsificação de assinatura em
documento público ou particular, a
repar tiçào
ou entldada considerará
não satisfeita a exigência documental
e dará conhecimento do fato à autoridade competente, dentro do prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, para
instauração do processo criminal.
Al't. 3° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pubhcaçào,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 26 de agõsto de 1968;
147° da Independência e 80° da..
República.
A. COSTA E SILV.,\

Helio BeUriío

DECRETO N° 6.3 .167
AGÔSTú DE

A. COSTA E SILVA

Márcio de Souca e Mello

DECRETO

N° 63.166
DE
AGÔSTO DE 1963

26

DE

Dispensa o reconhecimento de firmas
em documentos que transitem pela
Administração pública, direta e indireta, e dá ouirae. providé-ncias.

o Presidente da Repúblca, no uso
da a.tribuícao que lhe confere o a-rtigo
83, ítem II, 'da Constituição e tendo
em vista o disposto no Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967;
Considerando a necessidade de racionalizar o funcionamento do serviço
público dispensando exigências puramente formais;
Considerando que a- falsidade documental e o estelionato, em todos
seus aspectos; constituem crime de

DE

26

DF

1968

Autoriza o funcionamento da Facuidade de Filosofia, Ciências e Letras
de Belo Horizonte, Minas, Gerais.
O presidente d.3.- República, usando
da .a.trrbul cão que lhe confere o ar-

tigo 83, item I, da Oonstítuíçâo e de

acôi-do com o disposto no art. 23 do
Decreto-lei n« 421, de 12 de maio de

1938; decreta:
Art. 1° Fica. autorizado ° funcionamento da Faculdade de Pilosofla,
C:&:rJClaS e Letras de Belo Horizonte,
Minas Gerais,
Art. 2° l!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de agôsto de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.
A

COSTA E SILVA

rorso Dutra,
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DECRETO

179

N° 63.168 ....,..... DE 26 DE AGÔSTO DE 1963

Altera U ctasstticacão dos cargos pertencentes ao Grupo ocupacional p-170a
- Meatema, }/annúcia e Odontologia, dos Quad1'Os de Pessoal - Partes /!;specza'lS, reterente« ao pessoal oeneueuuu, pelas Leis ns 3.96~, de
5 de Outubro de 19.01, e rt° 4.069, de 11 de Junho de 1%2, do Instituto
ae rremaencia e Assístencio., dos Servidores do Estado e dá outras
provlaencoas.

o Presidente- da República, usando das atribuições que lhe confere o
art , 83, item H, da Oonstátuição e tendo em vista o disposto no DecretoleI nv :J!:HJ, oe 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do Processo nv 3.660,
oe 18tn, do Departamento Administrativo do Pessoal Oivil, .decreta:
Art. l° Fica alterada, na forma dos anexos, a classlficàçâo dos cargos
integrantes (lo Grupo Ocupacional P-1700 - Medicina, Farmácia e Odontologia e da classe singular de Escrevente-datilógrafo, (Anexo I da Lei
nv j . 780, de 12 de. Julho de .1960), dos Quadros de pessoal - Partes Especiats, referentes ao pessoal beneficiado pelas Leís nO 3.967, de 5 de outubro doe 1%1 e ne 4.069, de 11 de junho de 1962, e do Instituto de PreVIdencía € Assístencra dos Servidores do Estado, de acôrdo .com o disposto
nos arts. 1", 2° e 3° do Decreto-lei n'' 299, de 28 de fevereiro de 1967, hem
como a respectiva relação nommal.
Art. :J0 O órgão de pessoal competente apostilará os titules dos servidores abrangidos por êste Decreto.
Art. 3" A atteraçao a que se refere êste decreto não prejudicará o
processo de revisão dos referidos Quadres de pessoal, nos têrmos do artlgo 19 da Lei n'' 4. :34.5, de 2,6 de junho de 19G4.
Art. 4° A modificação de que se trata vigora a partir de 28 de fevereiro de 1967.
.
Art. 5" O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as dísposiçôea em contrário.
Brasília, 2-B de agôsto de 1968; 147° da Indenendêncla e 80" da,
República.
A. COSTA E SILVA

Jarbas G. passa1"lnho
l-1eUO Bettrão

Os anexos a (1':..18 se refere o art. 1<? foram publicados no D. O.
3c9-68.

DECRETO

N° 63 _169 -

de

DE 27 DE AGÔSTO DE 19B5

Altera a cluseiiicação dos car(!csde nívsl superior da extinta C-Dllússáo, d,)
frnlJôsto Sindical. aprovada TJ({O Decreto n<? 60.978, de tü de julho de
1967, e dispõe cobre o etunuuircmentc de seus atuais ocuqvsnteso Presidente da Repúbllca.cusando da. atribuição que lhe confere 081'tigo 83, item U, da Constituição e -dencôrdo com o artigo 9<? da Lei número
4.34t), de 2ô de junho de 1964, decreta:
Art . .lo Fica alterad. na forma dos. anexos, a classífíeaçâo elos cargos
de nível superior rdo -{~uaQro de Pessoal
Partes Permanente e Especial 'rf::-. extinta Comissão do rmcósto Sindical bem como a relação ncmmal dos

respectivos ocupantes.
Al'L 2g__ O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto, ou expedirá portaria declaratória aos que
não os possuírem.
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Art.. 39 Os cargos ora classificados passarão a integrar a Fa.lte Suplementar do Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência Social a. partir de 10 de janeiro de 1965, na conformidade do disposta no artigo 28 da Lei. nc 4.589, de 11 da dezembro de 1964.
Art. 4° A alteração prcvlstn neste Decreto prevalecerá a partir de

de junho de 1964.

.

~9

Art. 5° As vantagens Imanceiras decorrentes da execução do presente
Decreta vigoram a partir ~e :0 de junho de 1964.
Art. ,:;0 úste Decreto entrará BIT.. vigor na data de sua publieaçâo, re-

vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 27 de agôsto de 1968; 1470 da Independência e 80° da República.
A. COSTA E I3ILYA
Jarbas G. Passarinho
Os

anexos a que se refere o art. iv foram publicados no D. O. de

3-9 ·68.

DECRETO N" 63.170 -

DE 27 DE AGÔSTO DE 1968

Cria tuncôce gratificadas .uo Q';w,drc de Pessoal do Ministério d'lS Minas e
Energia, e dá outras prm'id€ncias.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83 item I'I, da Constituição c de acôrdo com o artigo 11 da Lei número
3.780, de 12 de julho de 1960. e o art.. 5" da Lei nc 5.188, de 8 de dez-embro
de 1966, decreta:
Art. I? Ficam criadas, no Quadro de Pessoal do Ministério das Minas e
Energia, e classificada..s, provísõriamente. as funções gratificadas constantes
do anexe, que parte integrante dêste Decreto, e previstas nos-reghuentos
do Departamento de Admuustraçâo, Departamento Nacional de Aguas e
E ..- ergla e Departamento' Nacional da Produção Mineral, aprovados, respecuvamente, pelos Decretos números 58.075 e 58'.076, ambos de '24 de março'
'de 19G6 e 59.873, de 26 de dezembro de 19B6, retificado pelo de no 60.623,
de 26 de abril de 1967.
ArL 2° As despesas com execução dêste Decreto serão custeadas pelos
recursos orçamentários próprios do Ministério das Minas e Energia.
Art. 3Q ~te Decreto entrarãem vigor na data. da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasfha, 27 de agôstc de 1868; 1471? da Independência e 80° da República,
é

a

A.

COS'.LA

E

SILVA

José Costa Caoulcoaiti,

o amexo a qus se refere o arb. tv foi publicado no D. O. de 3 de
setembro de 1968.
DECRETO NQ 63.171 -- DE 27 DE
AGÔSTo DE 1968
Concede à sociedade pfizer Cor-peration do Brasil autorização - para
continuar a funcionar na RelJú,blica do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que rhe confere o ar-

item II, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n? 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Pffzer Corporatton do Brasil,
com sede na cidade do Panamá, República do Panamá, autonzada a
funcionar através de Decretos Federaís, o último dos quais sob o número 58.503, de 26 de maio de 1966,
t.igo 83,

ATOS

riei

autorização para. continuar a funcionar na República do Brasil, com
o 'capital destinado às operações da
filial brasileira, elevado de NO!'$
12,902.334,49 (doze rmlhôes, novecentos e dois mil, oitocentos e trinta e
quatro cruzeiros novos e quarenta e
nove centavos) para NCr:3
.
16.410.754,23' (dezesseis milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e ctnqüenta e quatro ';rUZe11'(18 novos e
vinte e três centavos), em virtude
da correçáo monetária dos va.lôres do
Ativo ímobihzado, nos têrmus da Lei
nv 4.357, de 16 de julho de 1964,
consoante declarações do representante legal, firmadas a 29 de marco
d~ 1965 e 31 de maio de 1968,
diante as cláusulas que a êste .acompanharn, assinadas pelo Ministro de
Est~do
da Indústria e do Comércio,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regu-lamentos Aem vigor, ou que venham a
vigorar. ~obre o i)bjer..o da presente
autortzaçáo.

me-

Brasilia, 27 de ag'JSl_Q de 1868;
147° da rncepenoencía e 309 da
República.
A.

COSTA E SILVA

DE 27 DE

AGÔSTO DE 1868

Altera os uecretoe ns. 57.645, de 14
de Janeiro de 1966, e ~1. 636, «e 3 de
novembro de 1967, que tratam de
pessoal da COmpanhia. Urtnmuauio-:
Ta da Nova Caqntiü do
(NOVACAP), e dci outras

âéncias,

parágrafo único; Enquanto nua forem aprovadas os quadros definitivos,
os - servidores mencionados neste artigo integrarão Parte Especial do
Quadro de Pessoal dos respectivos
órgãos.
Art. 2° Continuam em vigor as demais normas do Decreto no 57.645, oe

1965-.

Art. 3° A despesa com o pessoal a
que se retere este Decreto correrá à
conta da verba. própria. destinada. aos
órgãos a que pertencia, até que a
mesma seja consignada nos orçament-os r-espectivos, na proposta para J.969.
Art. 4° este Decreto entrará em
vigor na data de sua oublícaçãc, re.
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agôsto de 1968;
147° da Independência e 3ü'? da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama c Sin:a
Fernando Ribeiro do val
Tarso Dutra
Leonel znronaa
José Costa caoatcanu
Carlos F. de Sirnas

A relação nominal a que se refere o
ar.t. 1° foi publicada no D.a. de 29
de agôsto de 1968.

Edmundo de Mar:ed'J Soares

DECRETO N° 63.1.72 -

181

PODER EXECUTIVO

Brasil
prO'L'i-

o Presidente da República, usanóo
das atrtbuícôes que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o artigo '.iü da Lei número 4.242, de 17 de julho de 1963,
regulamentada pelo D2CT€tO número
5-6.464, de 15 de junho de 1965, ceereta:
Art. In A dístrtbuícão dos servidores da Companhia Urbamzadora da
Nova Capital do Brasil (NOVACAP),
prevista nos Decretos us. 57.645, de
14 de janeiro de 1966, e Gl.63ô, de 3 de
novembro de 1967, passa a vigorar
com as alterações constantes da relação nominal anexa, que faz parte- 111tegrante dêst€ Decreto.

DECRETO N° 63.173
AGOSTO DE 19')8

DE

27

DE

Decusra de utilidade pU/JUca o colegio

Normal Santa 'I'ereeuúia, com seae
em caxall~bu, Estado de IvIinas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituiçáo e atendendc ao que consta do processo M.J.
22.349, de- 1967, decreta:
Artígo único. E' declu.:'a10 de utilidade pública, nos têrmos do artágo 19
da Lei n? 91, de 28 de agôsto de 1935,
comrnnado com o artígo lodo Reg'11a.mente aprovado pelo D2c1'eto número
5ü.517, de 2 de maio de 1961, o Cotecio Normal Santa 'peresuiha, cem sede em ca.xambu;· Estado de Minas
G-e1'ais.
Brasilra, 27 de agõsto de 1968·~
1470 da Independência e 80~ da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis AntoniO da Gama

e
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DECRETO N° 63.174 -- DE 27 DE:
AGÔSTo' DEl9ü8

DcCWm de uuuaoue pú,,'jfica a Scciedade ,Civil Colégio Notre Dmne do
Riu de Janeiro, com sede no testa-

do' da ,Guanabara.

'O Presidente da República, usando
·1:1a atribuição que lhe confere o uru-

go 83, Item II, da Constitulcão e 'atendendo ao que consta do ?l'e·CE'SSO M.J.

13.862, de 1968, decreta:

2° da Lei nv 91, de 28 de agõsto cc
1935, ccmbtnado. cem o artigo r', "m
fine", do Decreto nv 50.517, de 2 rtc
maio de 1961, a Sociedade Civil Colégio Notre Dame do Rio de Janeiro,

com sede no Estado da Guanabara.
Brasüía 27 de agosto de 1968
1470 da Independência e 80° da
RepúlJlica.
A. COSTA E SILVA
Luis AntoniO da Gama e ú'iWa

Artigo único. E' oecíarada de unhdade pública, nos termos do artigo
DECRETO W' 63.175 -

DE

27

DE AGÔST ü

DE

1968

Declara príóritáría ao aesenrotoimentc do Nordeste, para efeito de isenção de imlJOsios e toscas federais, a importação de equipamentos novos,
neste descritos e consignados à emprêsa "Artefatos Técnicos Olínda
S. A. - ARfOU", de Otuuui (Pc).

o Presidente da .República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 83, item lI, da Constituição, e nos termos do Artigo 18 da Lei
n» 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e ainda considerando que o Conselho
Deliberativo de Superintendência do' Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) , através da Resolução nv 3.132, de 23 de junho de 1967, aprovou
o Parecer da Secretaria. Exeoutl 'la daquele órgão, propondo fôsse reconhecida prioritária ao desenvolvimento da região, para efeito .de isenção
de impostos c taxas federais, a importação de equipamentos novos, neste
descritos, consignados à cmprêea "Artefatos Técnicos Olínda S. A.
ARTOL", de Olinda, Estado de Pernambuco e destinados à Implantação
de uma unidade mduabrtal cor" vistas à fabricação e comerctatisação "de'
fechaduras de aço;
considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o que consta da Exposição de Motivos em que
o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art., 19" Fica declarada príorttárla ao desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de tsençáo de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos noves, a seguir descritos e consignados à emprêsa "Artefatos
Técnicos Olmda S.A. - A.RTü:!....o", de Olmda (Pe) :

Art. 2° Fica cancelado, em todos Os seus efeitos, o Decreto n« 61.643,
de 7 de novembro de 1967, cuja relação de equipamentos é substituída pela
especificada neste Decreto.

Art. 3° :este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agôsto de 1968; 1479 da Independência e SOo da
República,
A. COSTA E SILVA

Fernando Ribeiro do vai
il/Onso A. Lima

A relação de equipamentos foi publicada no D. O.
de 1968.

de 28 de agôsto
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DECRETO N° 63. 17G - . DE 27
AGÔSTO DE 1963

m~

erice Grupo de Trabtt/,hQ lnterministeriat para estudar e 1JíOpOr medidtts para conclusão da Usina Hiâroetétrica Ccaractt Nunes, no Amapá.

o Presidente da República, Usando da atrtbulçâo que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição,
decreta:
.
Art. 1°. Fica criado o Grupo de
Trabalho Intermínistertal, para em
um prazo de 60 (sessenta ~ dias após
a. sua mstalaçáo, estudar e propor
medidas de conclusão da Usina Hld r o € 1 é t r i c a Coaracy Nunes, no
Amappà.

Parágrafo único. O Grupo de .Trabalho de que trata êste Decreto será
formado por representantes dos Mi-.
nistérios do Planejamento e Cool'denação Geral, Fazenda, Interior c Minas c Energta . A coordenação dos
trabalhos caberá ao prtmeiro .
Art. 2° A SUDAM e a ELETROBRAS -Iomeoerâo todo o apoio IO"'ís~
tico necessário ao trabalho do G1.{l'pO.
Art. 3", f:ste DeC.l'8j·,O entrará em
vigor na data de sua publicação, re.
vogadas as disposições em ccntrúrto
Brasília, 27 de enõsto de 19G8;
147° da Independéncía e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Fernando Ribeiro do Ft'll
José Costa Cautücanti

Hélio Bettrão
Afonso A. Lima

DECRETO N° 63.177 - DE, 27
AGÔSTO DE 1968

DE

Dispõe sôbre o programa. Especial de
Bôlsas de Estudo para trabalhado-

res situiicatizaaoe e eeuenenenaen-

teso

o Presidente da República usando
da atribuição .que lhe confere o Artigo 83, item 11, da Constituição, decreta:
Art. 1° O Programa Especial de
BôlS'as de Estudo (PEBE),' instituído
peto Decreto nc 57.870, ele 25 de. teve1''''11·0 de 1966, destina-se a assegurar
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ensine médio a trabaíhacores vmd'caheados, seus filhos e dependentes, Seja através da, distrünnç'ac de uôísas
de estudo ou sob modalidade outra,
'b;:luslVe de auxilio a íormaçao de C·(Joperativas educacionais síndícaís, na
forma que dispuser o .seu Regimento
Inte-rne, e será regulado pejas normas
constantes do presente Decreto
Art. 2° A dístrfbuição das bôlsas de
estudo outorgadas pelo PEBE rar-se-á
por intermédio dos sindicatos.
Art. 39 As hôlsas de estudo suprirão
custeio das despesas essencíaís
à educação de nível médio (secundário, índustrral, comercial, agrfcola e
normal), ínclusívs gastos de' alimentação, material escolar, vestuárío,
transporte, assistência médica e odon,
tológi-ca.

°

Art. 4° O PEBE, sem prejuízo das
subvencõea e auxílios admitidos Em
Lei, será custeado pelos seguintes recursos:
a) dotações especificas incluídas no
Ovçamento da União, excluídas as rto
Ministério da Educação e cultura.
t» rendas de tributos federais que
para êsse fim foram criados;
c) contribuições, donatdvos e legados de entidades públicas e privadas;
d) recursos previstos em acôrdos
internacionais;
e) rendas eventuais do patrimônio
e serviços do Programa.
Art . 5° O PEBE será administrado
por um Conselho Administrativo constituído de 5 (cinco) membros designados pelo Ministro do. Trabalho e
Previdência Social, simultâneamente
com os suplentes. e integrado por:
a) dois representantes do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
um éi.'.osquais será. o Presidente do
C. A., cabendo-lhe OS votos de qualidade e de desempate. Ao outro representante incumbirá também substituir o Presidente sempre que por ês.,
te convocado;
tn um representante do Ministério
da Educação e Cultura;
c) dois representantes das Confederações Nacionais de Trabalhadores;

§. 1° Ao Presidente do Conselho Admínletrativo compete cumprir e fazer
cumprir as deliberações deste, nem
como dirigir os serviços admímstrata,
vos do PEBE.
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A qualidade de cada um dos

representantes. do Ministério do Trabalho e Previdência Social será ex-

pressamente indicada no respectivo ato

de designação.
li 3° O representante referido na
Ietra b do artdgo bem como o seu 5U-

plente, serão indicados pelo Ministro
da Educação e Cultura.
§ 4() As Confederações Nacionais de
Trabalhadores, cada uma com direito
a um voto, Indicarão, em lista trípli-

ce, ao Ministro do Trabalho e Previdência Social, 03 seus candidatos a
Membros efetivos e suplentes do Con.,
selho Administrativo.
§ 5° Será de dois anos o mandato
dos Membros do Conselho enumerados nas letras "b" e "c" .oo artigo,
observadas as seguintes normas:
I - Os mandatos dos atuais membros efetivos e suplentes do Conselho
Administrativo do Programa Especial
de Bolsas de Estudo enumerados nas
letras "b" e "c" do artigo 5° 0:0 Decreto 60.186, de 8 'de fevereiro de 1967,
se extmgutráo a 10 de março de 19tiu,
II - Os Membros efetrvos representantes dos Trabalhadores nâo poderão ser reconduzidos para o período imediatamente posterior ao término dos respectivos mandatos, cumprindo n,:;, Confederações efetuarem o rodízio nas indicações, de sorte que os
beneficiados para cada período, pertençam a entidades representativas de
categorias diferentes.
§ 6° Para os efeitos do disposto no
Decreto 55.090, de 23 de novembro de
1964, o Conselho ÍlC9.. classíftcado na
categoria "A", sendo limitado em 8
(oito) . o número mensal máximo de
suas sessões remuneradas e em 60%
(sessenta par cento) do valor do ven,
cimento atribuído ao nível 1, a gratificação de presença às sesrões. devida
aos Membros do Conselho.
Art. 6° O Conselho Administrativo
terá uma secretaria própria, um Serviço de Administração e um Serviço
de Bôlsas de Estudo, diretamente subordinados ao Presidente do C. A.
e constituídos pelas seguintes Seções
e TUrmas, às quais incumbirá executar as tarefas de apoio administrativo e técnico, na forma que dispuser
o seu Regimento Interno:
a) Seção de Contabilidade:
TUrma de Contrôle Contábil
Turma de Orçamento
Turma de' Ccntrôle Financeiro
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Seção Administrativa:
'Turma de Pessoal
Turma -de Material
Turma de Comunicações e Protocolo
c) Seção de Concessão de Bolsas:
Turma de Análise
Turma de Cadastro
Turma de Processamento de Dados
d) Seção de Assistência aOS Bolsistas:
Turma de Divulgação
Turma de Assistência e Inspe-,
ção
Turma de Planejamento
b)

§ 1? Para o preenchimento das funções de Secretariado, Assessoramento
e Chefias poderão também ser designados servidores contratados pelo re.,
gime jurídico da Consolidação das
Leis do 'prabalho, sendo os encargos
respectivos atendidos pelas seguintes
funções óe confiança:
Símbolos

1 FC
Chefes de Serviço
2 FC
Chefes de Seção
3 FC
c) Chefes de Turma
§ 2° O Conselho Administrativo
elaborará tabela de pessoal necessáno
ao PEBE, com os respectivos valõres
de salário para o pessoal contratado
pela Legislação Trabalhista, bem ~o
mo das gratificações para as funções
de Chefia, Secretariado e Assessoramento a qual será submetida anualmente' a aprovação do Ministro do
Trabalho e Previdência Social.
§ 3? De acôrdo com a tabela de que
trata o parágrafo anterior o Pi-esrdente poderá:
o: designar servidores para funções de Chefia, Secretariado e Assessoramento;
b) contratar pessoal subalterno ou
qualificado, de aoôrdo com as necessidades e peculiaridades do órgão;
c) efetuar a contratação,' sob a forma de locação de serviços, em caráter
eventual, mediante reemo e por prazo
determinado não superior a Um ano,
quando se tratar de funções especializadas ou técnicas;
d)
atribuir remuneração adicional
destinada a estimular a produtividade
dos servidores do órgão, sejam contratados pelo regime da Legislação
Trabalhista sejam os funcionários públicoscedidos.
a)

b)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ 49 O Presidente do Conselho Administrativo fará jus a uma gratificação equivalente a 85% (oitenta e
cinco por cento) da que íõr devida
ao Chefe do Gabinete do Ministro do
Trabalho e Previdência Social, a título de representação do gabinete, devendo dedicar ao serviço do Conselho,
o tempo de expediente necessário.
S 59 As despesas de que tratam os
parágrafos anteriores, serão atendidas
por conta dos recursos próprios do
PEBE, inclusive quanto ao pagamento
integral das funções em comissão.
Art. 711 Compete ao Conselho Administrativo:
a) estabelecer normas
e critérios
para aplicação dos recursos destinados
ao PEBE;
b) organizar o plano anual de aplicação de recursos e submetê-lo à aprovacâo do Ministro do Trabalho e Previdência Social;
c) fixar, anualmente, as quotas destinadas às bôlsas de estudo a serem
distribuídas por intermédio dos sindicatos:
d) divulgar as oportunidades orerecidas pelo PEBE e coletar os questionários para a concessão das bólsas,
promovendo para tais fins," os necessárros contatos com os órgãos sindicais;
e) fixar os critérios para a seleção
dos bolsistas;
j) conceder as bôlsas, decidindo sôbre o montante de cada uma delas,
tendo em vista as necessidades do
candidato e os critérios estabelecidos
e solucionando os casos controvertidos;
g) acompanhar e fiscalizar a execução do PEBE, coletando tôda a documentação que serviu de base à concessão das bôlsas ;
h) providencial' para que os bolsistas recebam' conveniente assistência
educacional, designado, sempre que
possível, um educador, ou orientador
educacional para assisti-los na solução
dos problemas relacíonadoe com seus
estudos, em harmonia COm a família
e a escola;
i) verificar os casos de insatisfatório
aproveitamento escolar de bolsistas,
tomando as providências adequadas;
i) apreciar e aprovar relatórios
apresentados pelos órgãos incumbidos
da execução do PEBE e da' aplicação
dos recursos;
l) receber, apreciar e encaminhar
aos órgãos próprios as prestações de
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contas relativas às aplicações de recursos e pagamentos feitos à conta
do PEBE;
m) apresentar, anualmente, ao Presidente da República, através do Ministro do Trabalho e psevidência Social, relatório geral das atividades do
PEBE, enviando cópias ao Ministério
da Educação e Cultura e às Contederações Nacionais de Trabalhadores;
n) elaborar o seu Regimento Interno e encaminhá-lo à aprovação do
Ministro do Trabalho e Previdência
Social;
o) submeter os casos omissos neste
Decreto à decisão da autoridade referida na letra anterior.
§ 1° A representação do Conselho
competirá ao seu presidente.
§ 2° A movimentação dos recursos
financeiros do PERE caberá .ao Presidente do, Conselho conjuntamente
Com o Chefe da Seção de contabilidade.
~
3° O Conselho poderá delegar
atribuições aos órgãos regionais do
Ministério do Trabalho e previdência.
Social e da Educação e Cultura.e às
Secretarias de Educacão dos Estados
e do Distrito Federal, "bem como criar
núcleos regionais do PEBE.
Art. 8° Compete aos sindicatos:
a) divulgar entre seus filiados as
oportunidades oferecidas pelo PEBE;
b) receber os pedidos de bolsas de
estudo;
c) informar-se sôbre a situacão econômica dos candidatos e a situação
sindical de seus responsáveis, efetuando as ínscrlcões em conformidade
com as normas -e critérios fixados pelo
Conselho Administrativo;
d) Indicar, dentro dos critérios estabelecidos para a seleção nacional, os
candidatos que nêles se enquadrem e
opinar, com a crítica dos elementos
ao seu alcance sôbre o montante aser pago a cada Um, obedecidos as
quotas e os limites fixados pelo Conselho Administrativo, para final concessão das bôlsas de estudo;
e) encaminhar ao Conselho Administrativo todos. os pedidos recebidos
devídamen te informados, de modo a
possibilitar a decisão sõbre o montante
e a expedição dos documentos necessários ao pagamento das bôlsas ;
j) dar ciência da classificação aos
candidatos, convocar os bolsistas, assinar documentos que visem à sua habilitação ou à de seus responsáveis
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perante as agencias pagadoras das

bolsas, ou delegar podêres para êsse
fim, na forma de instruções expedidas pelo conselho Administrativo e

pagar a parcela destinada a gastos
pessoais dos bolsistas;
g) sugerir e propor planos especiais

de trabalho ou de atuação que visem
ao aperteícoamento e duusáo dos objetivos colimados neste decreto.
ArL 9° O Ministério do Trabalho
e Previdência social prestará ao PEBE

toda a colaboração. de que necessitar,
inclusive no que se refer-e a pessoal,
solicitando-a do Ministério da Edu-

cação e Cultura, quando conveniente.
§ 1° As repartições públicas, auterquías e sociedades' de economia mista
poderão ceder servidores" por prazo determinado, para prestar colaboração
ao Conselho, mediante solicitação feita através do Ministro do Trabalho e
Previdência Social.
§ 2° Os servidores cedidos ao Conselho e os designados para nêle servir
pelo MTPS ou pelo MEc terão assegurados todos os direitos, vencimentos
e vantagens dos cargos que ocuparem
nos órgãos de origem.
Art. 10. O Banco do Brasil S. A.
mediante convênio Com o MTPS exe~
cutará, através de sua rêde de apêncías, plano que assegure o CU~Pl'i
monto, quando apresentadas das autorizações de pagamento das bôlsas
previstas neste Decreto a débito da
conta. referida no Art. Ll .
Parágrafo único. Na mencionada
conta serão também debitadas as despesas bancárias decorrentes da execução dos serviços relativos ao convênio de que trata o artigo.
Art. 11. Os recursos destinados ao
Programa Especial de Bôlsas de Estudo serão depositados no Banco do
Brasil S.A. em conta própria sob o
título "Depósitos de Poderes Públicos
à vista =--- 10 Gcvêrno Federal - Outras Contas - Programa Especial de
Bôlsas de Estudo - PEBE e sua movimentação ficará sob a responsabilidade do Conselho Administrativo o
qual baixará normas e deleaará podêres para a execução do plano de
pagamento referido no Art. 10.
Art. 12. aConselho Administrativo
poderá reservar, anualmente, uma
percentagem dos recursos não eupertor
a 10% (dez por cento), para o fim
de assegurar o funcionamento do
PEBE no Início do exercício seguinte.
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Art. 13. Os saldos de recursos não
utíhzados 110 próprio exercício consu.,
tuírâo um fundo especial. de natureza
bancária e poderão ser aplicados no
custeio de atividades dos exercícios seguintes.
Art. 14. No plano anua! de trabalho, o Conselho Administrativo reservará quota. de recursos, destinados
ao custeio das atividades-meio, necessárias ao funcionamento do sist-ema
do pagamento e contrôle das bôlsas
referidas neste Decreto.
art. 15. a Conselho Administrativo
terá sede provisória na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 16. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos ns. 60.186,
de 8 de fevereiro de 19$7 e 62.431, de
19 de março de 1968 e demais disposições em contrário.
Brasília, 27 de agõstc de 1968;
147° da Indepen-dência o 80° da
Repúbhca ,

A. COSTA E SILVA

Jarbas G. Passarinho

DEORETO N° 63.178
AGÔ5.TO DE 1968

DE

27

DE

Retitica o artigo 10 ao Decreto nume1'0 35.118, de 25 de fevereiro de 1954,
o Presidente da Repúbüca, usando
da atrtbuíção 'que lhe cIJ:.Ü8re o art.tgo 83, item II, da Oonstttuíçac 8n05
têrmos do Decreto-Ieí nv 227, de 88
de revereíro de 19·67, alterado pejo
Deereto-Iei n'' 318, de 14 de março de
1967 (Código de Míneracão) , decreta:
Art. 1°' Fica retificado o artigo prtmelro (lO) do Decreto número trinta
e cinco mil cento e dezoito (35.118),
de vinte e cinco (25) de fevereiro de
mil novecentos e cmqutnta e quatro
(1954), o qual passa a ter a seguinte
redacào: Fica autorizada Siderúrgtca
Barra Mansa S. A. a: lavrar mlnérrc
de ferro em terrenos da Fazenda da
Vigia, otsmto nc Sâo Julião, tnuntcrpio de Ouro Preto, Estado de Minas
Gerais, numa área de. trmta e quatro hectares e cinqüenta e U~ ares
(34.51 ha) , delimitada P(~!' um pojtgono irregular que tem 12':11 vértice a
hum mil quinhentos e trm-a e quatro metros (1.534 m) , no rumo veroa-
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deiro de oitenta e quatro graus treze
minutos sudeste (84°13' SE), Da C0l1fluência dos córregos Bocaina e Anu,
e Os lados, a. partir dêssc vértice, têm
os seguintes ccmprtmentos f'; rumos
verdadeiros: tr-ezentos e trinta meta-os
(330 m) , quarenta e nove. graus quatorze minutos nordeste (19°14-' NE);
e-ento e vinte e 'sete metros e der centímetros 027,10 m) , oitenta e croís
graus trinta e quatro cnuiutcs nordeste 182°31' NE); setenta e três metros
e quarenta. centímetros (73,40 m) setenta e nove graus e hum minuto sudeste (79°01' SE); cento e quarenta e
quatro metros e cinqüenta centímetros 044,50 m) , setenta e cinco graus
vinte ~ dois minutos sudeste (75°22'
SE); quinhentos e trinta e três metros (533 mj , vinte e cinco graus cínqüenta minutos sudeste U5°5{)' SE);
setecentos e vinte e dois metros e oitenta centirnetros (722,3G m) , oitenta
e quatro graus doze mínu tos sudoeste
(34°12' SW); o sétimo E' último Iado
é o s-egmento retilíneo (jus une a 'extremidade do sexto lado descrito ao
vértice de partida.
Art. 2° A' presente retincacãa ele
Decreto não fica sujeita ao pagamento dos emolumentos previstos pelo CÓdigo de Mmeracâo e será transrmto
no Jivrn C de Registro das Concessões
de Lavra, da Drvisào de Pomento da
Produção Mineral do Munstérro das
Minas e Energia.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrárío.
Brasilia, 2'7 de .agôsto de 19G8;
147'·' da Independência e SOCl da
R-epública,
A.

COSTA E SILVA

José Costa Caocucanii,

r:::'ECRETO N° 63.179
I:E 27 DE
ACÔSTO DE 1398

Concede prezo aos. :,aniúlores do ertinto Servico de Alimentacàc da
Previdência' Social, (s.APs5 para
requererem relotação, e dá 07tf'(G..~~
providências.

o Presidente da República, usaudo das atribuições que Jll'~ coare-e o
atügo 83, item H, da Constituição,
decreta:
Art. 1°. Os servidores do extinto
Serviço de Alímentaçâo da Prevldên-
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cía Social, distribuídos por fôrça do
Dr.r.reto-íeí no 224, de 28 de revereii")
de 1967, poderão centro de so
(ses sentaj dias contados da data da,
publicação dêste Decreto, requerer
sua relotaçâo em uusra repartição.

Parágrafo único.

O

atendimento

do pédído ficará coridícioriaoo à comprovação, pelo servidor. da concordância da repartição onde estiver lo-

tado e daquela onde pretende rolotaçào.
Art, 2°. O Ministérto do 'I'rabatno
e Previdência Social -tcmará as pro ..
vidências necessárias 0.0 cumprimento dêste Decreto.
Art. 3°. gste Decreto entrará em
Vlg0;- na data de Suo, publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agósto de 1968:
147° da Independência e I:lOo da
República.
A.

COSTA

Jarbas

a:

E

SILVA

passarinho

DECRETO N° 63 . .1DO

DE

27

DE

AGÔSTO -OE 1968

Autoriza o funcionamento da Facul-:
dade do] Ciências Econômicas «Dom
Bosco", em Icesetuie -- .Rio de Janeiro,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
II do artigo 3? da Constituição, de
acórdo com o disposto no artigo 23
do Decreto-lei no '!21, de 11 de maio
de 1938, e tendo em vista o que ccnsta do Processo nv CFE 5fi3-·68, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o functonamento da Faculdade de Ciências
Econômicas "Dom Bosco", em Resende, 110 Estado do Rio de Janeiro,
Art. 2° :f:ste Decr-Elto entrará em
vigor na data de sua publtcaçào.
Brasília, 27 de ag'ósto de 19G8;
1470 da Independência e 809 da.
República.

A.

COSTA E SILVA

Tar80 Dutra
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DECRETO N'? 63.181 -

EXECUTIVO

27

DE

1968

DE AGOSTO DE

Abre ao Ministério do Exercite o crédito suplementar de NCr$ 2.180.181.50
para retórçc de dotações consignadas no, vigente orçamento

o Presidente da República, usando da atnbuícão que lhe confere o

art. 83, item Ir, da, Constttuíçâo,

t'

da autorização -contida no, art. 11 da

Lei ui) 5.373, de 6 de dezembro de 1967 decreta:
J

Art. Iv Fica aberto ao Ministério do Exército o crédito suplementar de
NCl'S 2.180.181,51) (dois milhões, cento e oitenta mil, cento e oitenta e um
cruzeiros novos é cinqüenta centavos), para reforço de dotação orçamentária consignada ao Subanexo 5.06.00 a saber:
Mn::rSTÉRIG.

233.1.1009 -

1){)

ExÊP.CITO

Fabricação, Recuperação e Aquisição de material bélico.
NCr$

3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.0
eervicos de Terceiros
233.1.1012 ~ Reeqtnpamento do Exército
4.1.3.0 - Equipamento e Instalações
4.1.4.0 ~ Material de Consumo
-c

~

.
.

3.650,00
284.371,50

.
..

1.226.400,00

665.760,00

2.180.181,50
Art. 2() A despesa ctecorren.e do presente decrete será atendida mediante contencâo de igual quantia nos recursos atribuídos ao projeto
233.1.1008 - "obras de Amphaçáo e Melhoramento de Aquartelamentos
4.1.1.0 - Obras Púbücas."
Art. 3() aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de agôsro de 1968; 147" da Independência e 80l? da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Aurelio de IJyra

raccree

Fernando. Ribeiro do Val

tteuo ueurao
DEORETO N" 63.182 "AGÔSTO DE 1908

I::F;

27

DE

Estaoetece normas a respeito ciu:J planos de financiamento nara a aquisiçao de casa prôpria, no Sistema
Financeiro de Habitação, e dá outras provIdencias.
o Presidente da Repúnhca, no uso
das atribuições que lhe contere o ar-

tigc 83, item n, da Constituição, 2
tendo em vista o que cc.ista da Expos.çâo de Motivos do "l\1inist"co de
E:,tadc do Interior, decreta:
Art. 19 Os Agentes do Banco Nacional da Habitação e as entidades
integrantes do Sistema P'rnancen-n oa
Habitação deverão, obrrgatõt'iamente,
adotar todos os Planos d-: reajustamente das prestações previstos pela

regu'amentaçâo em Vl!JOr. para os
ccntratos de rínancíamentc e apücalos de acórdo com os crttéríoa especrfícos aprovados pelo B. N. H.
Parágraf-, único - Incumbe ao
Agente p'manceiro a edequaçao do
plano escolhido pelo adqutr.mtc tende

em vista a sua renda tamuuar e as
instruções do B. N. H.
}ü't.. 2° As entidades a qU2 se refere o artàgo anterior, não poderão
operar a taxas médias ereuvas superiores às aprovadas pelo ::3. N. lI.,
pormitída, além da correçao monetaria, apenas a cobrança de:
a) comtssào de abertura de crédito,
devida no inicio da operação:
b) juros, até o limite (le 10% ao
ano;
C)

seguros, na forma regulamenta-

da peIQ,B. N. H.;
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dl taxas anuais de serviço até o
Inulte de 2% ao ano.
§ F. O B.N.H. devera restr.íngu-,
ao Ynímmo 'indispensável, qualquer
encargo rmaneeíro que venua a incidir sobre os pagamentos de responsab.Iídade do adquirente.
§ 2;0 Será obrigatoriamente forne-.
ctdo um recibo, no qual serão espeenteadas as quantias pagas, a qualquer titulo, punindo-se com a suspenS2.c, de credenciamento, a critério do
B.N.H., o Agente Fínancetro que ccscumpnr ou procrastinar o cumprimento desta obrigação.
Art. 39 Os Agentes renegocíarão, a
pedido do interessado, os empréstimos
j2, concedidos na data déate Decreto,
desde que na ocasião do requerímcnto esteja excedido o percentual máximo de 35% (trinta e ClUG'J por cento) de comprometimento da renda ra,
mihat .

.

's 1<:' A renegociação prevístn neste
artigo será efetivada mediante- mu-

dança do plano de reajustamento das
prestações, ou dilatação do prazo de
financiamento, 'de modo a compatibí!tia,r a prestaçac com a renda tauitJí ar do adquirente.
I§ ,21? Na impossibilidade da compatabíüzaçâo prevista no pal'ágl'u,fo anterior , será facultado substituir a
operação precedente por nova aquisição e financiamento compatíveis à
renda ramihar,
§ 3° Ocorrida a hipótese prevista.
no parág arfr, anterior, a alienação do
mióvel de maior valor, objeto do P1'imeiro financiamento, poderá
ser
também financiada.
Art. 4Q O mutuário interessado poderá repres€ntal' diretamente o ... ,
B. N. H., contra a víotacáo de normas contratuais e regulamentares praticadas por mutuantes que operem
com. recursos do Banco Nacional da
Ha1Jltaçâo ,

Parágrafo único. Procedente a representação, o B. N. H promoverá
as medidas admtnístra.tívas ~ judíciaís
oabíveís, para, sustar, repvimtr- ou' r~
parar os abusos verificados,
Art. 5° Independentemente da açào
penal cabível, o índuzãmento a êrro
do pretendente à aquisíçào da casa
própria, quanto aos compromissos assumidos, sujeitará o Agente responsável, pessoa física ou j:.IriO.ica,·viu~
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culada ao B. N. H., à perda de registro ou autorrzaçào de tuncíonamente.
§ 1° Incorrerá na mesma pena, r€f-erici," neste artigo, c Agente que negligenciar na avertguação da vcracidade das informações prestadas pelo
adquirente, sôbre o preenchimento das
condíçôes financeiras, ei:.pecmlmente
quanto à renda familiar, exigida para

a aquisíçâo.
S 2° Aplicar-se-á ídêntóca sanção
ao Agente que omitir esctarecítnentos.,
ao adquirente, relativos {) correção

monetária, ou prestá-los de modo talou incompleto.
{i 3') O B. N. H. promovera a rEi~;
ponsabihdade criminal do.;; adquirentes cue tenham declarado rarsamen ~
V-· a .sua' renda famíhar
Art. 6° A exigência, direta ou mdireta. a qualquer titulo, de quantia
não autorizada, ou excedente dos linrite.s fixados nos regutamentoz espeorr.cos, sujeitará os mrratoras às sancôes previstas no artigo anteríor.
ArL 7° As entidades que operam
com recursos do Sistema Financeiro
da Habitação silo responsáveis pelo
ressarcímento das despesas efetuadas,
b2111 como obrigadas à devolução úas
quantias adiantadas, quanoo não se
realizarem os contratos (~e emprestamos ou venda, em vírtu-tc de alteracão dos preços explíratos na proposta
de tmancíamento aprovada.
Art . 81? As disposições do presente
Decreto se aplicam às operações ao
mercado de hipotecas e demais prog'. "mas habitacionais, vuicutactos ac
B. N. H. observadas as necessárias
adaptações.
Art . 9° Mediante ato do Ministro
do Interior, e por denúncia tunda
mentada do B. N. H.,' ncarnu proibrdos de operar no Plan-a Nacronar
clã Hábítaçãc, de forma direto. 011 indireta. as pessoas físicas ou jurídicas,
corretores ou firmas de corretagem,
que infringirem quaisquer dísposítivos
oeste Decreto.
.Art. 10. Os anúncios de comerciahzaçâo deverão detmír claramente,
sempre que couber, e de acôrdo com
3~ características do veículo de dívulgaçâc utiTizado:
a) área do imóvel;
iJ) discriminação do va~ot do terrene cu cota do terreno;

I'.C
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~) condições de fínanctamento, ihclUSjYE cláusula de correçà., mcnetarra:
dI valor total de todos os encargos
fmanceu'os, que deverão estar inclui':;0$ no preço de venda;
C) valor da entrada e «as parcelas
d'O amortazacão durante <:I. construcao
e depois da -entrega das cnaves ; t) renda familiar mtntrna necessal'~a .

Art. 11. Em todos os tocais em que
ofereçam à venda habttacóe., .ou se
reanze qualquer operaçao ímotnnería
ceou recursos do B. N, H .. será afixada cópia deste Decreto, de maneira
vísrveí, para conhecimento elos mtereseados
S~

Parág~'afo

único.

Selá
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artigo 83, item II, -ía Constituição e
nos têrmos do § 1° do artigo 27 da
Lei n'' 3.917, de 14 de julho de 1861,
decreta:
Art. 1° Fica transformado em Con-,
sulado d-e Carreira o Ocnsulaôo Privativo do Brasil em Santa Cruz de
la Síerra, Bolívia.
Art. 2°. :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições Em contrario.
Brasília, 27 de agosto de 1963;
1470 da Independéncra e 80° ela
República.
A.

COSTA E SILVA

José de Magalhães .Pinto

garantida

ao adquirente, a possíbíhdade de (;011-

sulta no local de venda, do resumo

da operação financiada »c; . E N li
do ,contrato-padrâo da t,ransac'~tO' f~':"
pecütca e demais instrumentos" de in-

formação que forem nec rs iárícs ao
,;u_íz ü sôbre a legitimidade e cportun'óade de transação.
Art.

12.

O B.

N.

H.

providen-

ciará junto aos órgãos competentes a
íus-auraçao do proceduuento penal
c,:bivel contra os responsaveís pela
divulgação de

tnformaçôes mverrcü-

C,lS a respeito da aphcaçào da corre-

çáo monetária na aquisicâ., da casa
proprra, financiada de aco 'do vcom o
Sistema Pínaneeír., da Ha,tHU~çào! bem
cerne
contra quem quer que, por
qualquer meio. incite púoücamente. ao
no.o _cumprimento das obrig8.çõe<; assumidas pelas adquirentes

Art. 13. :Êste Decreto entrarú em

V)101"01' na data de sua publicação re-

vcgadas as disposições em contrár'io .
Brasília, 27 de agosto de 1968;
147° da Independência e 800 da
República.

A. COSTA E SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO N° 63.1'33
AGÓSTO DE

DE:

27

DE

1968

Transformá o COnS1Üa(Zo Privativo do
Brasil em Santa CIN.Z de la Sierra
em Consulado de Carreira,

o Presidente .da República usan.
do da atribuição que lhe confere o

DECRETO N° 63.184
AGÓSTO DE

Cria o

(lO

DE

27

DE

1963

Batalhão de Engenharin
de Construção

o Presidente da República, usando
das atríbuíções que lhe confere o artigo 83, inciso II, da Constdtuiçào e
de acôrdo com o disposto no art. 19
da Lei nv 2.851, de 25 de agôsto de
1956,decreta:
Art. 1° É criado o 6° Batalhão de
Eng-enhar-ia de Construção, CV!!1 sede
provisória 'em Manaus (.AM) , desOnado a reforçar o apoio de Engenharia do Exército aos empreendimentos
110::, área do Gomando Milita,r da Amazônia.
Al't. 2<1" Para a organização inicial
da unidade criada por êste D{'CI"Bto,
a P ODmpanhia Especial de Engenharia, com sede em Manaus (AM), é
trensformada em Núcleo do 6° BJ,ta1hão de Engenharia. de Oonstruçáo.
Art. 3° O Ministro do Exército, baixará progressivamente os atos compíementares para etetívaçào do presenta Decreto.
Art. 4Cl f:ste Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação, revogadas 'as disposições em ccontrárro.
Bl'o:lsília, 27 de agõsto de 1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.
A.

GOSTA E SILVA

AU?'elib de, Lyra Tavares

ATOS no PODER EXECUTIVO
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DECRETO N° 63.185 -- DE 28 DE
AGÔST0 DE 1968

DECRETO N° 63.186 --- DE 28 DE

Abre ao Supremo Tríouruü Federal o
crédito suplementar de NCr$
150.000,00 para retôrçc de dotação
coneumaaa .szo vigente Orçamento.

"Declara de utilidade lJúbZica, para
desapropriação, terrenos adjacentes
ao Estabelecimento de Intendência
da 2'). ZOna Aérea, Recite, pernam_

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbigo 83, item II, .da Constituição _e da
autortzaçâo contida no artigo 11 da
Lei nc 5.373. de 6 de dezembro de 1967,
decreta.
Art. 1° Fica aberto ao Supremo
Tribunal Federal, o crédito suplementar d-e NGr$ 1.50.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros 'novos),' para refôrça de dotação orçamentária constgnada ao subanexo 4.01.00, a saber:
4.01. 00 ~ Supremo Tribunal Pederal
113.2.011 - Julgamento de Causas
3. O.O. O - Despesas Correntes
3.1. O.O
Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 -- Despesas variáveis
com
o pessoal civil . .,---- 150.000,00.
Art. 29 A despesa decorrente da
execução do. presente Decreto será
atendida mediante contenção de ugual
quantia, nos recursos a seguir discrrminados;
4.01.00 - Supremo Tribunal Federal
113.2 011 - Julgamento de
Causas.
3.0'.0.0
Despesas Correntes.
3.1.0.0
Despesas de, Custeio.
3 ~ 1.1. O
Pessoal.
3.1.1 1 - Pessoal Civil.
01.00 - Vencimentos e vantagens
fixas -

150.000,00.

Art. 3° :f:ste Decreto entrará em vigor na data de Sua publicação.
Brasília. 28 de agôstc de 1968;
147" da Independência e 80? da

República.
A.

COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva
Fernonuic Ribeiro do Val

ueu«

Beltl'ão

AGOSTO DE 1968.

bucc",

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da C'onstituição, decreta:
Art. 1°- Sâo declarados de utilidade pública, para desaproprfacâo, de
acôrdo com o art. 6°, combinado com
o art. 5°, alínea "a", do Decreto-rei
nv 3.365, de 21 de junho de }941,03
terrenos, inclusive benfeitorias neles
existentes, constituídos peíos lotes 1
(um) a 14 (quatorze) da quadra ZXI
(vinte e um), com a área de 5.832,75
m2 (cinco mil, oitocentos e trinta e
dois metros e setenta e cinco dectmetros quadrados) e 1 (um) a 15
(quinze) da quadra XXln (vinte c
três), com a área de 6.404,47 m2 (seis
mil, quatrocentos e quatro melros e
quarenta e sete decímetros quadrados), do loteamento denominado "Jardim Americano", Ibura, Recif.e, Estado de pemarnbuco, de propriedade,
respectivamente, de D. Alice dê Albuquerque Maranhão 'valença € de
Dr . Estácío 'varjal, ou ceus herdeiros
ou sucessores, tudo de acôruc com o
que consta do prOC2S3lJ protocolado
no Ministério da Acronáunca sob o
número 08-(J8/0926/68, no qual se encontram a planta dos terrenos e o
laudo da avaliação.
Art. 2 Q OS terrenos a que se refere
o artigo anterior destinam-se à ampliação do Estabelecimento de Intendência da 2r1. ZOna Aérea.
Art. 3Çl Fica o Ministério da aeronáutica autorizado a promover a efe.,
tívaçâo da desaproprfaçâo, na forma
do disposto no art. 10 do Decreto-ler
n'' 3.365, de 21 de junho de 19,11, correndo as despesas à conta dos seus
recursos orçamentários próprios ou de
outros de que dispuser.
Art. 49 Na forma E: para os efeitos
do art., 1& do Decreto-lei no 3.365,
de 21 de junho de 194-1, alterado pela
Lei nc 2.786, de 21· de maio de 1956,
a presente desapropríaçâo. e declarada
de urgência, para eretto d'; imediata
Imissão de posse.
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Art. 5° O presente Decreto entrará
em vigor na data .de Sua publicação,

revogadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 28 de agôsto de' 1968:
1479 da Independência e 80" da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Mareio de Souza e Mello

DECRETO N° 63.187 -

DE

28

DE

AGÔSTO DE 1968

Autoriza a firma Alumínio Minas Ge.
rais S. A., a lavrar bauxita no
mnmicipui de Mariana, Estado de
IVIZnas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item lI, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-Iet li'? 318 de 14 de março
de 1967 (Código de Mineração), de-

creta:
Art. 19. Fica autorizada a firma
Alumínio Minas Gerais S. A. a lavrar bauxita em terrenos de sua propriedade no imóvel Fazenda União
da Cata Preta no distrito de Santa
Rita Durão, município de Mariana,
Estado de Minas Gerais, numa área
de oitenta e quatro hectares e cinqüenta e dois ares (8452 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a trezentos e brfnta
metros (330 m) , no rumo verdadeiro de dezesseis graus e trinta, e nove
minutos nordeste (161? 39' NE), da.
extermídade noroeste (NW) da ponte da rodovia que liga Santa Rita
Durão cpm a Fazenda da Alegria, sôbre o carrego de Brumadc e.' os lados
a partir dêsse vértice os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quatrocentos metros (400 m) , dezoito
graus e vinte e um minutos noroeste
(18° 21' NW); mil duzentos e sessenta e oito metros (1.268 m) , ottcnta graus e vinte e um minutos noroeste (801? 21' NW); duzentos e dezenove metros (219 m) , quarenta e seis
graus e seis minutos sudeste 461? 06'
SE); quinhentos e quarenta metros
(540 m) , dois graus seis minutos sudeste (2\" 06' SE); oitocentos e vinte
metros (820 m) , sessenta e seis graus
e vinte e um minutos sudeste (66\"
21' SE); o sexto e último lado é o

EXECUTIVO

segmento retilíneo que une a extre.,
midade do quinto lado descrito ao
vértice de partida, Esta autorização
é outorgada medían te as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas lo. 51, do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código não expressamente menciona:
das neste decreto,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de 'abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da auto-ização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao município em cumprimento do disposto na Lei nv 4,425 de
8 de outubro de 1964,
Art.. 3° Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma do artigo 59 do Código de Mineração,
Art. 5° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto
que
será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério das -Mínas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de agôsto de 1968;
147° da. Independência e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63.188
AGÔSTO

DE

28

DE

DE 1968

Declara sem efeito o Decreto número
23.521, de 18 de açóeto de 1947.

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tigo 83, item TI, da Constituição e
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração) e tendo em vista o que
requereu a Companhia Paulista de
Mineração pelo processo do Departamenta Nacional da Produção Mineral de nv 7 .473~43, decreta:
Artigo único. E' declarado
sem
efeito o Decreto número vinte e três
mil quinhentos e vinte e Um '(23.521),
de dezoito 118) de agósto de mil novecentos e quarenta e sete (1941),
que autorizou a Companhia Paulista
de Mineração a lavrar argila no município de Nova Ponte,Estado de Minas Gerais, em virtude de renúncia
de seu titu.ar.

Estado do Ceará, cujos projetos e
orçamento foram, aprovados pela Portaria n.v 904, de 16 de outubro de
1951, emanada do antigo Ministério
da Viação e Obras Públicas.
Art. 29 :f::ste Decreto entrará em
vigor na data de su: publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de agôsto
1,17 0 da Independência
República.
A. COSTA E SILVA

Retifica os Anexos I e 11 do Decreto
nÇ>
61.794, de 29 de novembro
de 1967.

de
1968;
e 80 0 da

A.

COSTA E SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO

N9

63,190

DE 28 DE

AGÔSTO DE 1968

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item n, da Oonstituição, decreta:

José Costa Cavalcanti

DECRETo N° 63.139
AGÔSTO DE 1968

Brasília, 28 de agôsto de 1968;
147° da Independência e 800 da
República.

DE

28

DE

Renova a declaracão de utilidade pública a que se retere o Decreto número 48.704, de 4 de' açôsto de
1960, para fim de desapropnaçao
pelo
Departamento
Nacional de
Obras C01Jtra as Séccs, da área de'
terreno neczssaría à construcáo do
éçusie Público poço do Barro, no
município de Morada Nova, Estado
do -Ceurd.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item Il, da Constítuiçáo e nos
têrmos do Decreto-Jeí nv 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
nc 2,786, de 21 de maio de 1956, de-

ereta:
Art. 10 Fica renovada a declaração
de utilidade pública à que se refere o
Decreto n.o 48.704, de 4 de agosto de
1960, para fim de desapropriacao, pelo
Departament
Nacional de
Obras
Contra as Sêcas, da área de terreno
com 23.930.000 m2 (vinte e três milhões, novecentos e trinta mil metros
quadrados), representada na planta
que com êste baixa, devidam-ente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministérío do Interior, necessária à
construção do Açude Público Poço do
Barro, no Municipio de Morada Nova,

Art. Iv O Quadro Suplementar do
Ministério do Trabalho e previdência
Social a que se refere o artigo 2° do
Decreto n'' 61.794, de 29 de novembro de 1967, fica acrescido dos se~

gumtes ca.gos:
1 Armazenísta AF~102.10.B.
3 Armazemsta AF-102. 8. A.
1 Datilógrafo AF-503. 7 .A.

1 Escrevente-datilógrafo AF-204.7;

2 Servente GL-I0/L5.
1 Trabalhador GL-402.1.
1 Aomnüstraôor de Pàsto de Subsistência AF-104.14.
5 Ajudante de Restaurante
, ..
A-511. 7.
4 Encarregado de Caixa AF-704.11.
Art. 2° Os ocupantes dos" cargos
mencionados no artigo anterior são
Os constantes do An2XO I.
Art. 39 Ficam incluídos as cargos e
respectivos ocupantes constantes do
Anexo lI, que faz parte integrante
deste Decreto, nos órgãos ali indicados.
Art.

4(j

Os ocupantes dos cargos a

.que se reterem os Anexos I € II deste
Decreto ficam automàticamente excluídos das Partes Especial "e Supremental' dos Quadros dos .orgàos que
integravam por fôrça do Decreto número 61.794 de 29 de novembro de
1967,
.
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Art. 5° aste Decreto entrará em vigor na data de sua publícacâo, r-evogadas as disposições em contrario.
Brasília, 28 de agôsto de 1968;
_ 147() da Independência e 80 Cl da
_ República.
A. COSTA E
LO'i.') Antr
Augusto

SILVA

do Gama P<;'/11Q
Hamamm
Raâemcucer

Griineuxüâ
Fernando Ribeiro do Val
Ivo Al"2Ua Pereira
'1'arso LJutra
Jarbas G. passarinho
José Costa Cavalcanti
Afonso A. Lima

DECRETO N° 63.191

DE

28

DE

AGÓSTQ DE ],968.

Cria o Conselho de Desenvolvimento
da Agricultura edá cutrae Providências.

o Presidente da Repúbttca. no uso
das atribuições que lhe confere o artígo 83, item II da Constituição, de-

creta:
Art.

1° Fica

criado

o Conselho
Agricultura
(CDA)" com sede e foro na Caprtal
Federal, c01110 órgão permanente ue
consulta para osvassunzos relacionados com os superiores mterêssee do
desenvolvimento agropecuar:c nacional, cabendo-lhe, precipuamente:

Desenvolvimento da

de

Colaborar na Jormulacâo dos
!§:erais que ceve-o.o preskür
a concessao de estímulos govel'1J.amentais. em matéria de desenvolvilnento
agrícola;
I

entidades:
a) Confederação Nacional da Agn-,
cultura .; (eNA);
bj Oonfederaçâo Nacional dos Trabalhadores na Agrícutture

(CONTAG) ;
c) União Nacional das Assocíacões
de cooperativas- (UNASCO);
-

(FAEAB) ;

de 2 ele

setembro de 1968.

Art. 2° Oonstatuirão o Conselho ne
Desenvolvimento da Agricultura, além
do Ministro da Agricultura, seu Presidente, os Presidentes das segUJ11Le5

d) Aliança Brasileira de Ocoperauvas (ABCOOP);
e) Pederaçâo das Associações dos
Engenheiros Agrônomos do Br~s'il

Os anexos a que se refere o art. 1°
foram publicados no D. O.

EXECUTIVO

-

~ritérios

opinar sõbre a apucacão C::;{Jl'_
denada dêsses estímulos cbjeuvanuc
acelerar o processo de de,)€-!lvolvim~Il'_
to da agricultura nacional:
H -

!Ir - de:empenhar, no âmb'to de
sua competên,cIa as tarefas que lhe
fore.m cometidas pelo Minis~ro da
Agrrcultura .

1) Socíedade-Brasileíra de Medtcína-Veterinária (SEMV);
g) Conselho Federal de Econormstas Profissionais (CFF:P);
h) Sindicato Nacional de mou-ma
de Tratores, Caminhões, Automóveis
e Veiculas Simüares;
i) Associação Nacional para. Díru-.
s:á{) de Adubos (ANDA).
§ 1° Os Presidentes das entrcades
referidas neste artigo poderão 5-81' 1'1::_
presentadcs no Conselho de Desenvoi.,
víment-, da Agricultura por, suplentes
expressamente designados;
§ 2° As atribuições dos Membros 00
Conselho de Desenvolvimento da Agrrcultura serão desempenhadas graun,
tamente . e consíderadcs de natureza
relevante,

Aa-t. 3° Caberá .:10 Míruste-:o "fI,
Agricultura e às demais entidades
integrantes do Conselho de Desenvolvimento da Agricultura prover os
meios necessários para o seu normal
funcionamento.
Art. 4Q Dentro do prazo de tr nta
dias a contar da publicar-ao deste D~_
ereto, deverá ser. submetido à eprcvacâo o projeto de regutamentaçào cJ:J
Conselho de Desenvolvimento da Agrí.,
cultura.
Art. 5° f;ste Decreto entrm-a em
vigor na data de sua pubucacâo rev-ogadas as disposições e-:n concnr:o.
Brasília, 28 de agôsto
147° da Independência
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Ivo Arzua Pereira

de

19(ji)·

8{)0

d~
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DECRETO N(l 63.192 - , DE 29 DE
AGOSTO DE 19U;.
Considera "Patrono do Serviço de
Saúde aa A~'~,"1!,:W,'"ca" o lVjQ'7,Jr
Brigadeiro il:U·:':(·co O?' iing::lo • ;0iiinno MS Santos e esta1Je~8ce o dia
11 de maio como data jestiv(1, nas
1 rico d" S(J/úae
Orçamizacôes '(',o
da Aeronautl,(:a

se

o Presidente da. Repunnca usando
das atribuições que [1:1::, contere L artigo 83, item TI. da Constnuicao :e
considerando
- que o Ma.or Bvigucer-o Medico
Doutor Angelo Cornnno dos Se nr os
durante a sua carreira demédíco militar prestou os mais assinalados S81'viços,c(m~agra;1QO-Sf por -nteiro, ao
cabal, desvelaa- e excepc.onat (,8sem penha das IU:-:tÇ028 que .exerceu ;

- que mteg.unt e, rr.íciaímente, de
serviç-o de Sau.1E' do Lxerr-ito f.eve ensejo de organizar em I:);-..I,~C~ conserna.,
neas com as exigências do nóvo 'campo de a.trvídarres teciucc-crenntrcas o
Serviço Medico :,<3. '\"la::;a.Q '!/!lLtar,
vinculado- ao Exerctto d:rig'lHdu o r)r.~
melro núcleo de médicos dessa FÔrça,
especializados um . dedtcma de AVLaçâo no ano de Un'1;
- que posteriormente incluido"pór
opção, .em 1942 no Ministério da. Aeronáuuca cOUb8-1:12 at-racao rtec.s iva
e relevante nc !Jl'(;,-?YCf;SIV,) oesenvotvtmento do Serviço de Saúde daAe~
ronáutíca, do '111a1 fOI, 11<- eve,lllç;\o.
alcançada, o vrnueu-o Cl:..f;"e e o prtmelro Dn-etcr ;
-,---- que no

8JY~lC~it'jo

empenno C1 que

se devotou para concretizar, pioneiramente, a estrutura adequada previu,
ptanejou .e regu.ament-iu o l'u;peuwo
runcíonamentc
mc.usive
errando.
adaptando e aoerteic.raudo a OU2se
totalidade das' ergues f:'s;Jcc'ai1zuC!cs

necessários ao "Servico de Saúde da
Aeronáutica:
.
- que nassacos dezenove 8:10:; uo
seu súbito falecimento, quando no ple.,...
no cxercicro dar.: tuncões ce ,~'.' t.irGeral de gaúd> da Aeronáutica, permanece nrnda r uresente-.n 11;.-> oova
excepcional ae acmírnstraoor ee rargo dcscortín o e de prof.ssíonal de
sólida cultura;
- que a vperpetuaçâo do reconhecimento cotetrvo soe-e ser um dever de
p-atrrotísmo é um' exemplo ruído e ;]111

âncentívo permanente a quantos llltegram ou vennam a compor
uerviço de Saúd·~ da Aeronáucica decreta:
Art. 1° E' c-cismc-a Jo -r-c rrcno oc
gervíco de Saurt., da Ae"G'.~,{llLl.H':" o
Major Brigadeiro Médico DI'. Angelo
Godmbo dos 38::,05

Art. 2° O La 1 J o., mato, data do
nascimento do- Major Brrgncteiro l\lJ.edico Dr. Ang,õ\) Gcdinho u'cs <an.os
é considerado Data g'estrva nas o,'G:8.nízacôes do Se1"\' ico de Sauue da tvsronautíca..
Art. 3\>'-r;..:ste Decreto entra em \'12":)1'
na data de sua publtcaçac, revogadas
as dispísicoes '.;111 ccutrárro
Brasília, 29 c e hgê':".t-o fie JHf:i8
1''17 0 da Independência 8 80° da
República.
A. COSTA ::" SU v.•

Mareio de BOina e Mello

DECRETO N° 63.193

DE 29 DE

AGOSTO DE 1968
Renova a declamcão de utilidade pública a que"se retere o Decreto número 47.ü~7, de 19 de Janeiro de
1%0, para ,'jins. de desap1"üprzação
pelo Departamento Nacional de
Obras Contra: as Sêcas, da órea de
terreno necesecría ã construção do
oçuâ-: público Latão, no Munici'lJiO
de Santnnepeus, Estado do Ceará.

o Presidente da ~f{;epública-.usando
da atribuição que, lhe .conrere o .art',,·.. . "'~ u-m TT, d Constituícào, .e
nos-termos .do Decreto-lei nc 1L~65 de
21 de junho de 1941, modificado pela.
Lei no 2.7[,0; de 21 de maio d'8- :D58
e Lei nv 4.519, de 2 de dezembro de
1964, decreta:
Art. 1° Fica renovada a declat-acâo
de u tihdade pública a que-se refere o
Decreto ri" 47.n5-7, de '1·9 sle 'janeiro
de 1960, para fins de d-esapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
O~ntr{'l "". vécas, da área de terreno
COm 17.356.000 m2 (dezessete münô-s,
trezentos e cínquenta e. seis mil metros quadrados), representada na
planta que comêste baixa,d·evidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior, necessária à construção do açude público
Latão, na Município de Santanópolís,

196
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Estado do ceará, cujos projeto eorçamento foram aprovados pela 'Portaria 341, de 21 de abril de 1951, do
antigo Ministro da Viação e .Obras
Públicas.

Art. 2° rrste Decreto entra-a em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de agôsto de 1968;
1470 da Independência e 80° da
Repúblíoa.;
A. COSTA E

SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO N9 63.194

DE 29 bs

AGÔSTO DE 1968

Renova a declaração de utilidade pú-

blica a que se retere o Decreto nú"';
mero 40.159, de 27 ae outubro. de
19-50, vara ttne de desaproprULçào
neto Departamento
Nacional de

Obras Contra- as Sécas, da orea de

terreno

nec~ssária

à construção do

açude público General Sampaio, no
município de 'Canindé, Estado do

Ceará.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, e
DECRETO N° 63.195

EXECUTIVO

nos têrmos do Decreto-lei n 9 3 . 3,65,
de 2'1 de junho de 1941, modificado
pela Lei n.v 2.786. de 21 de maio de
1956 e Lei no 4.5'19, de 2 de dezembro de 18'64, decreta:
Art. io Fica renovada a, declaracão
d-ê utilidade pública a que se refere
o Decreto nv 49.153,. de 27 de outubro de 1.960. para 'fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de
Obras Contra. as Sêcas, da área' de
terreno com 79.704.000 mg (setenta
e. nove milhões, setecentos e quatro
mil metros quadrados), representada
na planta que com êste baixa, devi..l amente rubricada pelo SecretárioGeral do Ministério do Interior, necessária à construção do açude público General Samuaío, no Municíuío
de Caníndé, Estado do Ceará, cujos
projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria ns 584, de 4 de
novembro dé 1941, do antigo Ministro da Viação e Obras Públicas.
Art. 2° ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubheacâo, revogadas as disposições em con trárto.
Brasília, 29 de agôsto de 1968;
1470 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E
11

SILVA

jonso A. Lima

DE 29 DF AGÔSTO DE 1968

Abre ao Ministério áa Baucação c Cnltura, em javor da Diretoria do
Ensino secundário, o credito Suplementar de NCr$ 58.790,00 para
reiôrço de âotaçôes consignarias no l.'igente orçamento.

O Presidente da República, usando dp· atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II; da Const.tuícâo e da autorrsaçâo contida no artigo 11,
da Lei n'' 5.373, de 6 de úezemln-o de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aber-to. ao Mínistérro da Educacào e Cultura, em favor
da Diretoria do Ensino Secundário, c- c'·éciit() suplementar de
.
NCrS 58.790,00 (cinqüenta e oito mn, setecentos e noventa cruzeiros
novos), para refôrco de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
5.05,00, a saber:
5.05.15 -

251.2.0640 -

DIRETORIA DO ENSINO SECUNDARIO

Supervisão e Cocrdenaçâo do Ensino
NCrS

'3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
,3.1.3.0 - Serviços de 'I'ercelroa

10.790,00
48.000,00

58.790,00

ATOS

DO

PODER

397

EXECUTIVO

Art. 2° A despesa decorrente dê. execução õo presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
NCrS
5.05.15 - DIRETORIA DO ENSINO SECUNDARIO
251.2.0640 - Supervíoâo e Coordenação do Ensino
30.0,0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 -- Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos
,_.............
58.790,'00'
Art. 3° Fica revogado o Decreto n 9 63 .032, de 23 de julho de 1868.
Art . 4° E:.ste Decreto entrará em vigor na data de sua publ.cação.
Brasília, 29 de
República.
A. COSTA E

agôsto de 1968;

147°

da Independência,

e 80°

da

SILVA

Fernando Ribeiro do val
Tareo Dutra
Helio neu-o»

DECRETO N° 63 .196 ~ DE 29 DE
AGÔSTO DE 1968
DiSpõe sôbre o sistema regulador dr!
preços no mercado nüecnc c da
outras providências.

O' Presidente da Repúóiíoa, IlO uso
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item H, da Constituiçâo, decreta:
Art. 1°. Fica instituído a Conselho
Intermímsterial de Preços (CIP, com
a atribuicâode fixar e fazer -xe.
cutar as medidas destmadas a implementação da 'sistemática reguladora
de preços prevista neste Decre-to observada a orientação geral da política econômica do Govêruo Federal.
Art. 2°. O Conselho In cermínísterial de Preços será tnren-ac., pelos
seguintes membros:
I - Ministro da Fazenda:
n - Ministro da Indústria e do
Comércio;
IH - Ministro da AgriculturaIV - Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral.
10. A Presídêncía do Conselho
Intermírústerral de Precos caberá ao
Ministro da Ind ústrta -e do Comércio, que. será substituido, em suas faltas e impedimentos, pelo Ministro
da Fazenda.
§ 29. Os demais Ministros de ns
tadonão integrantes do Conselho serão convidados para partíotp.u-em das
reuniões que tratarem de assuntos
compreendidos nas respectivas áreas
de competência.

*

§ 3°. As decísõee do Conselho Interminísterfal de PrfCOS serão tornadas por' maioria simples, cabendo' ao
Presidente, também, o voto de qua-

Iídaoe.

§ 4°. Das decisões do ConselhoTntermínístertal de. Preços c.allerú,pedido de reconsideração, ao próprio
Conselho, sem efeito suspensivo.
§ 5°. Os .membi-os do Conselho Intermmlstcríal de Preços poderão indícar representantes'.

A1't. 3°. Junto. ao CO~1s,::~h() Interministerial de Precos Juncionarú uma
Comíssâo Consultiva, presidida pele
Presidente do ConseIho, ou S9U representa-nte, e integrada por representantes das seguintes entidade-s:
I .-- Confederação Nacional da Indústria;
n - Confederação Nacional do

Comércíc:

III Confederacão Nacional da
Agricultura;
IV - Confederacâo Nacional OOS
Trabalhadores na Indúsuría:
V - Confederacâo Nacional dos
Trabalhadores' no Comércio:
VI Confederacâo Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura.
§ 1°, Caberá ao Conselho Intermínístcríal de Preços definir as atrjbutcôes da Comissão Consultiva e disciplina:'
seu tuncionamento .
§ 2°. Os membros da Comissão
Consultiva serão indicados pclas u'espectivasentidades de classe e designados pelo Presidente do Conselho
Intermínísteríal de Preços.

°
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Art: 4°. O Conselho Iutcrmínísteria! de Preços acompanhará a evo..
lucao dos preços no mercado ínter-.
no, nos diferentes estágios de produção, de comercialização e de serviços.

Art. 5°. Na análise e avaliação do
comportamento dos preços referidos
no artigo 4°,0 Conselho Intemunisterra: de Preços terá por base o prmópio de compátibílízaçáo -nta-e a evolução de preços' e a correaoondente

variação. de custos, observadas as diretrizes da politlea eccnorntca do Go-

vêruo. Federal, oern como as peculia-

ridades dos diferentes setores seus
níveis de rentabtlkíade e caracterrstroas de mercado.
Art. 6°. Será. especialmente consi-.
derada. na análise de que trata 0
artigo anterior, a ocorrência de al-guma das. seguintes hipóteses:
I influência sígnrücatlva dos
produtos e servícos na formaeâo de
custes, nos diferentes setores da atividade econômica;
II _ existência 'de condícôcs estruturais de mercado que reflitam situacões monopolistácas ou oligopclfs-

tlcas:
III - ocorrência de anomalias de
comportamento dos setores. empresas ou estabelecimentos, que sejam
capazes de perturbar, os mecanismos
de rormaçâo de preços na mercado.
Art. 7°. Para ere ito do ctixpcstc rios
artigos anteriores, o Conselho Inter,ministerial de Preces muntera um
sistema de acompanhamento esta tís..
tico da evolução de preços e custos
de produtos e serviços, elaborando
índices correspondentes q cada setal'
Parágrafo único. Os ll1'Er:f~S setoriais referidas neste artigo serão
apurados considerando-se os elemen~
tos básicos da estrutura de custo' de
cad- um dos diferentes setore. de
produção, de comercíalizacáo c de
serviços, e S2 destinaráó a fundamentar a avaliação dos níveis de reajustamento de preços.
Art. 8°. O Conselho InterniíntsteriaI de Preços poderá requisitar das
emprêsas firmas indívíduais ou seus
estabelecimentos, em caráter confí-.
dencial, assegurando sigilo, o fornecimento de documentos, informações
cu esclarecimentos que julgar necessáríos ao acompanhamento e à análise da evolução dos preços de qUE:
trata cs te decreto.

EXECUTIVO

Art. 9°. O Conselho Intermíniste.;
rialde Preços, para fins de análise
e, quando fôr o caso, de aprovação,
poderá. ainda requisitar das emprg..
sas e estabelecimentos ai apresentação prévia dos aumentos de preços
programados.

*

1°. A ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no ar-tigo 6() constituirá justificativa bastante para ao
requisição da prévia apresentaçáo, de
que trata êste artigo.
~ 2,0. O Conselho Intermmisteríaj
de preços indicará, em ato próprio,
quais os órgãos ou entidadea-púbücas
ou particulares, produtos ou serviços
que ricarâo sujeitos á observância do
disposto neste artigo.
S 3°. Serão considerados aprovados
os reajustes que não torn m aprecía-.
dos e decididos pelo Conselho Intei.
miníatrríai de preços tentr: de .45
(quarenta e cmco j dias, contados da
data eu . que tiverem sido arn-esentados OS documentos e Inforruàcôes cef'ínídcs pelo Conselho C0'110 aentio os
necessários à análise de que trata
este artigo.
Art. 10. Nos casos de aumentos de
preços acima das' corresponden tes alteracões de custo e de falta de aten..
dímento, n30 justificada, das requisições previstas nos artigos antenores, JU ainda quando S2 'apurar traude de documentos ou infJrn-:.ações,o
Conselho Interministerial de Preces
promoverá, quando tõr o caso
I .- o restabelecimento dos níveis
de preços anteriores';
11 - a. adoçao, pelos competentes
órgãos e entidades da édmímstracão Pública. elas 'providéndas aomtmstrativas, fiscais e judtoíais Iegaímente cabíveis, inclusive as previstas,
na Lei Delegada' nc 4, -te 26 de setembro de 1962, e na Lei 11" 4.137.
de 10 de setembro de \962, que 1'8gUl:1-111, respectivamente, a
tntarvençâo no domínio econômico e a 1''3'pressão ao abuso do poder econômico.
Parágrafo único. O Conselho Jnterminístertal de Preços, antes de
providenciar a adoção das medidas a
que se. rerere êste artigo, provocará,
por escrito, manifestação da etnprêsa ali firma individual responsável,
no prazo máximo de 10 (dez) dias,
sôbre a ocorrência motívadora..

Art. 11. O disposto neste Decreto
aplicar-se-á aos reajustes dos preços
e produtos, cuja fixação compete a
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órgãos da Administração pública, direta ou indireta, ínclusíve emprêsas
públicas e 'sociedades de economia
mista.
Art. 12. O Conselho Intermínlsterial de Preces poderá propor aos órgãos e entidades competentes da Aomínlstraçáo Pública Federal, Estadual
e Municipal a adoção, em caráter
prioritário, das providências que se
fizerem necessárias para, sob a forma de ação integrada, neutralizar
quaisquer causas perturbadoras do
comportamento dos preços no mercado interno, bem como solícitar-Jhes
os fornecimentos dos dados indispensáveis à ejaboracão dos índices setoriais referidos no artigo '1'\ ou das
medidas que se fizerem necessárias
para a obtenção de tais dados.
Art. e. O Conselho:Dt(:m~inist8
rial de Precos terá uma Secrr tana
Executiva, que funcionará no Ministério da Fazenda, .com ':} estrutura
e atribuições fixadas \10 rr spectívo
Regimento, e será dirigida por Secretário Executivo Indicado pelo Ministro da pazenda e aprovado pela Conselh, Intermimsterfal de Pre ços .
rv. Os membros do Conselho Iu-.
terrnírrísterial de Preços, roenotouados no artigo 2", poderão-manter 1'eprescntantes credenciados jur.to à
Secretaria Executiva, para acompcnhamento dos trabalhos.
~ 2°.
Os servicos de Secretaria
Executiva do Conselho Interrnímstertal de Preços scrâo atcnclidos
a) por pessoal técnico especializado, contratado na forma do disposto
no Capitulo IV do Tttulo XI do Decreto-lei nv 200, de 25 üe fevereiro
de 1967;
b v por servidores requisitados de
órgãos e entidades da Adrmnístracão Federal direta e mdlrcca, inclusive empregados de sociedaCies de, economia mista, 'correndo ,'.S despesas
correspondentes às respectivas reta-ibuíçôes por conta das reoarticões ou
entidades de origem.
Art. 14 A partir da data ela efetiva instalação e inicio -Je runciona.
mento do Conselho jntermmisterral
de Preços, que deverão ocorrer no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados da data da puclícacào dêste Decreto, ficará extinta ':.i Comissão
Nacional de Estímulo à Estabilização de Precos (CONEP
ratificadas
sua . Resoluções e transferido o seu
acervo para O referido Conselho.
~

Art. 15. O Conselho Interminlsteria; de Precos utilizará, para a execução do disposto neste decreto, os
seguintes recursos:
a)
disponibilidades remanescentes
de dotacões orcamentái-ias atríbuí-.
das à CONEP ê consígnadasvno orçamento da União para o exercício
financeiro de 1968;
b) dotação própria, a ser incluída
no orçamento da UnHio para os futuros exercícios fínanceíros.
Art. 11). O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlcôes em
contrário
Brasília, 29 de agôsto de 19(;8'
147° da Independência e 80'1 d{!'
República.
A. COSTA E SILVA
Ferno.nac Ribeiro do
Ivo Ar.2ua Pereira

Va.l

Edmundo de Macedo Soares
Hélio Bettrão
DECI'~ETO

>1°

G3.]:~;'l

i\GÔSTOi)E

DE 30 DE

1968

Icetitsco o crutu-uvnrmentc dos cargos
tnstnsüo I;':'t1.sifem, do

do

o

i'1'2~'idente

Café:

da Isepúbhca, usando

d;:.' atrii.uição. Que lhe confere o ar-

tk«. 3.3,. item TI

teuoo

::.1~

(18 Constituicâo

e

no Dacreto-lei n.o 299, de 28 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. i~ Pica ~·.f'tih:(jd;j O Decreto
n" Gl.iG7 C<" r.. de outubro de 1967,
q.re aprovou c cnq'u.dramento do pes;,'UU! :,1(' lnstítuec Brasileiro do Café,
cenen »ado nela l·t'; V' 3.780, de 12
de julho de 1960, a fim de considerar
co cargo de A,xx.;li;;;,r di'" Enfermagem,
P··1.7Q/.8.A ocupado POl Vilma de
Olíve.ru Mattos enc..u adrado no niver 13-'A, :':~àcligo JJ_l 70: tendo em
vista
disposto no Decreto-lei n'' 299,
d;~

vista c

(l,',puSÜ

28 'h tevereirc -te 1867.

ct:Üfi.C:1,,->8.0 prevista neste decreto prevalecerá a partir ele 28
ut .eve-etro de H'f,7.
Art. 30 í~ste Decreto entrará em vigO'" .ia da ta de sua publícaçâo, revogadas a. dísposrcões 81" contrário.
Bj:a3Íli,,'.
30 de
agôsto de 1968';
1170
dó'!.
Indeuendencía e 80°
da
Art. 2" A

RepÚD iiC8.

A. CoSTA B SiL"A

Bâmuruic de Nncedo Soares
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DECRETO N° 63.193 [,Costo _DE 1968

DO

30

DE

PODER

DE

âaue Visconde de São t.eoiotao, com

sece em
Paulo.

santos, Betaao

ai.'

,\'al)

o Pres'dente da República, usando
da atrtbuzcâo que lhe confere o artígo 83, item H, d,"," Constituição e"
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 38.688 de 1967 decre-.a:

Art go ÚniCO. E declarada de utili-

dade públ.ca. nos têrmos do art.go 1°
d" Lei 91" de 28 de agósto de 1935,

combmaootcom o art. lo do Regulamento aprovaco pelo Decreto número
50.5n, de 2 de ma:o de 1961, a Sociedade vieconoe cíc S~l,(l Leop.udo,

com sede em Santos, Estado de Sâo
Paulo.

pena de se tornar nulo, de pleno direito o ato de outorga.
Art. 2.° Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasilía, 30 de
agôsto de 1968;
147'? da Independência e 8Uo da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas

DECRETO N° 63. 2nD AGOSTO DE lS68

DE

3'0

DE

Altera e acrescenta ctlspOsitlVos n~j
Regulamento da Ordem do MeT?::')
Aeron(juticO.

o Presidente da República, usando
da atrímnçac que Ihe contere o ar tigc 83, inciso II, da Oonstítuíçâo, da-

Brasília 30 de agôsto de 1968;
147? ela Independêncí., e 80° da
República.
A.

dias, a contar da data da publicação

deste Decreto no Diário Olieiiü, sob

s-e-e-

Declara de utilidade ::;úbil n.l a

EXECUTIVO

COSTA f

SILVA

Luis AUl"Ó'nI'C da Gama e Silva

DECRETO N',o 63.199 _
AGÔSTO DE 1968

DE

30

DE

Concede à Rádio Sociedade Feira de
Santana

Ltda.,

tuüorizacão

para

aumentar a potência de 'seus t-ons:

missorze,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe, confere o artigo 83, item II da cõnsntrccao e
tendo em vista o disposto no artigo
8.0 , item XV letra a da mesma Constituição e o que consta no Processo
n.v 52. 697-64-CONTEL, decreta:
ArL 1.0 Fica concedida, nos têrmos
do art. 106, do Regulamento dos Serviços de Radíodífusâo, à Rádio Sociedade Feira de Santana Ltda., permissionária dos servícos
de radiodifusão, em onda média, na freqüência de 970 kH7., na cidade de jreíra
d.e Santana, Estado da Bahia, autortzaçao para aumentar a potência ce
seus transmissores de. 250 watts para
10 kw de dia e 5 kw à noite.
Parágrafo único. O contraio decorrente desta concessão
obedecerá
às cláusulas que com êste baixam,
rubricadas pelo Secretárto-Geral do
Ministério das
Comunícaçóes
Presidente do CONTEL, e deverá ser
assinado dentro de 60
(sessenta)

ereta;
Art. I? Os dispositivos abaixo mencionados, do Regulamento da Ord in
do Mérito Aercnáutrco, aprovado PlOto
Decreto nv 33.926, de 28 dp setembro
de 1951 e alterado pelos de números
45.695 de 3 de abril de 195-9, 5D.I)[L,
de 31 de ma-o de 1961 e 51.539, de 2.3
de agiste .ie 1962 passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. i" O corpo de Graduados
Especiais é constituído de um Quadro
ún. ic de efetivo ilimitado deatíncdo
aos elementos que nao Si" enquadrem
no ac-tago :)1. terror e que tenham 6W,:;
dtstmguidos com as msrgmas da Ord-em.
Art. 9° O efetivo do Ouadro Orrunárto do Corpo de Graduado-s Ef,;::~i
vos e:
Grã-Cruz - 5;
Grande-Oficial - 35;
C'omenctador - 50;
Orícrat - 80;
Oavareíro
120,
c-

Art. 11. O Presidente da Repúbhca, ec tornar posse do C2TgO, e automàtícamente a-dmitido, sem OC\1pc~;:
vaga no ~uadro Ord-nár-n-tío Corpo
de Gr-s ou- dos Efetivos. com o grau
de
Grã-Crua, ou a ele promovido,
cas-o já pertença a Ordem em grau
inferior.
Parágrafo único.
Art. 12. O Ministro. da .àeronautíca, o Ministro das Relacoes Bxter 10res e os Mmistroa do Superior 'I'rtbu-
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nal

Militar,

estes quando

Of e.ais-

Generais da Aeronàuuca. ao tomar m
posse dos respectivos cargos, são au-

tomàtícamente admitidos, sem ocuparem vagas, De Quadro Ordinário do

Gorpo de Graduadas 'Efetivos com o
grau de Grã-Cruz, ou a ele promovidos, caso já pertençam à Ordem em
grat interior.
§ 1° Os Ministros de Estado ao (1.8...xarem o cargo, no grau de Gra-Oruz,
sei-ao transter.dos respectivamente,
para o Corpo de Graduado, Efetivos
e Corpo ce Graduados Especiais
§ ~o Caso o Mímstro da Aeronáutíca seja Orictal da atava da Aeronáutica conservará esse grau no Q~8,
dro Ordinário: se excedente ocupara
a primeira vaga que s-e verrncar
§ 3° Os Ministros do Superior Tribunal Mníter ,ao deixarem o cargo,
serão transferidos, no grau de Grã
Oruz, para o Quadro Suplementar .
Art. 14. A admissão no Corpo de
Graduados Especiais faz-se em qualquer grau observada, .em jmncipro, a
seguinte correspondência:
- 'Grâ-Cruz - Chefes de Estado e
Mínístros de Estado;
- Grande-Oficial - Chefes de. Estado-Ma.íor, e Ofíc-aís-Gerreraís, quan
do de poste equ-valente, no mrmrno,
a Major-Brigadeiro;
- Oomendador - H(lS demais 01.1ciats-Generais ;
Oficial - aos Onciars-Superro-

res:

§ 2° O Ministro das Relações Exteriores poderá fazer-se representar
nas sessões do Conseího, pelo Secretario Geral do seu Mímstérío"

Art. 2\' Pica acrescentado paragrafo único ao artigo 6° do Regulamento da Ordem do Mérito Aeronaut co,
com a seguinte redação:
"<Parágrafo único. Poderá o militar
da reserva ou reformado a crítérra
do Conseínc da Ordem. ser admitido
no Quadro Suplementar"

Art. 3° Ao art. 23 do Reguiameu

to da Ordem do Mérito Aeronáutico
fica acrescentada a letra d com a

seguinte redação:

"d) os graduados nacionais que tiverem seus direitos pout-ocs SUSV8n
scs ou seus mandatos ereuvos cassados"
Art. 4° O presente dCCIBtú entra em
Vig01 na data de sua pubncaçáo revogadas as dísposíçõesvem eontrarto
Brasília, 30 de agôsto de ,190:")·
147: da Independência e 80° d;,
República.
A. COSTA E SILVA

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N° 63.201 --

DE

2

DE

SETEMBRO DE 19G8

- Cavaleiro - aos demais muítares.
parágrafo único

De(;iara de utilidade pÜIJL~C(L a "B,blioteca lnjanttl àe ,Ju-carE;zwJw"

Art. 27. A Ordem é admtmstrada
por um Conselho composto de 7 (sete)
mrmb-os dos quais 4 (quatro) são
permanentes - o Ministro da Aeronáutica, o d.dnistro das Reracóe- E..'{tenores o Chefe do Estado-Maior da
Aeronáutica e o' Inspetor Ge,'8.1 ela.
Aeronáutica - e 3 (três) temporàrros
nomeados 'por decreto, mediante o-oposta do Presidente Efet-vo do Xtonselho, admitida sua recondução a' juizo do Ministro da Aeronáutica.

o Presidente da Repúolíca, usando
da atrrbuicáo que lhe contere (l 8.rUgo 33, item lI, da, Constituição e
atendendo ao que consta Cio Processo
M.J 36.237, de 19'67, decreta:

§

2° A ind'icaçao

para

membros

temporários do Ccnsetno só pode recair em Oficiais-Generais da ativa
agraciados com o grnu de Grá,-C:"J.Z
ou Grand.e-Ofic~al. que estejam no
exercício de função ou comíssâo .
Art 37.

com sece . em
d') earana,

socore-n-uco.

L;'s;~a:Jo

Artago único. E' dectarada ne un-

lídede pública, nos têrmus do artigo
1° da Lei n'' 91, de 23 ele agôst o de
19~1~
combinado ccsn ,J artigo 1o do

Reeutamento aprovado pejo Decreto

nv í\, 517 de 2 de mato de Hl61, a
"Biblioteca Intantil de .Jacaroamno"
com sede em Jacarêztnno, Estado do
Paraná.
"81 asíha, 2 de setembro de 1968;
147~
da Independência e 80° da
Repu tilíca..
A. COSTA E S-rLVA

Luis Anromc da Gama

e

Silva
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ATOS

DECRETO N° 63.202 -

DE

DO

PODER

2 -..JE

SETEMBRO DE 1968

Autrriea Lwencwtw'a ritO Ciências rlv
ereto) na Faculdade de Filosofia,
CifmClaS e Letras "SIJ.Ill:ir úreuur,
d_ Rio de Janeiro - G-E.

o Presidente da Repuonca, usando
(~0l1tP.l'e c item
II ôe artigo 83 da Oonstitutcào, de
acordo com o disposto ':10 a-trgo ~)3 do
Decreto-Ier mv 421, c-e .] de maio de
19"1;, ~ tendo em vista o qU2 COiJst'1
do Fl'OC2..oS0 n'' 46.382-% do ~mlst2-
rio da Educaçao e Cu.zura, decreta:
do. a trtbuícão que lhe

-u-t . 1° Fica autonzaüa a

lJIC·,::n,~Ja

tura de Cíênctas O" 'orcto r 1109. Pacu.aade de FlJ.Osofla, Cténcías e Leu-as
"Santa trrsuta".' agrega.ra t, Pontmcia
UH; versidade Catohca .ro Rio da .janem, no Estado da Guananara .
1:'t. 2° f;st·e Decreto entrara em '1.'igr» na data da sua puuncacão.

Brasília, 2 de setemm-o de 1953;
14'7' da jndependênoia c 8~J(l da
Repunhca .
lo.. COSTA E SILVA

rorso Dutra
DECRETO N° 63.2'03 ---

DE

3

11S

SETEMBRO DE } 9G(~

DeCWTa de unuaaae }ml,,1~c:"~, nora
7;11.'1 ({e sermaão ou r:e~c:prc1Jnaçao
em favor 'da Petróleo !.3ro,.:,'UeirJ S.A.
PETROBRÁS, i1nó()~:s U;lWC"OS
n:) Estado de Serçnpe, neccssoríos à
oevnueo e lavra de ortroczo.
...J Ç"'€sidente da República, usando
das atrtbutcôes que lhe contere o 8.)"tlgt- 8::;, item lI, da Constttuícào, B de
acorrtc com o disposto 1:(: Decreto-ter
11";:!.:3ú5. de 21 d-e junho de 1941, alt8 r ;l O C pela Lei nv 2.í8!:: de 21 de
ma.c doe de 1956, e nos arttacs 21 e 30
da Lei no 2.004, oc 3 ce outubro de
19:'d :' atendendo a necessidade Que
te.» a Petróleo Brasüerro E. A. PKTROBRAS de prosseguir nas tmb:1IJlG'S d-e pesquisa e tavrn das jaaidas de petróleo, outros rudrooarbonetos tlutdcs e' gases raros, inclusive nas

oh-as

acessórias

e complementares,

ín.uspensáveis à integração da índústrra do petróleo no Estado de Sergipe,

decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utan-

dane pública, para iins ele constituica.. de servictao ou de aesaproprraçao,
to':,\10U parcial, em favor da PetróIeo Bsasíleíro S.A. - PE'TH-OBRAS,

EXECUTIVO

os imóveis abrangidos pelas áreas ne-

cessarras aos trabalhos de pesquisa e
Jav-a oe petróleo, mclusíve as obras
aoes.sórras e oompleene.itares. mdís-,
pensávelg à mtegraçào da indústria
do p-etróleo no Estado d,~ Sergipe, pertencentes a quem de dtr cito, situados
nos' Muníctpíos de Brejo Grande, Il11a
de., Flores, paoatuba. Neópclis, Barra dos Coqueiros, Incnaroua, Santa
Luzia do Itambi, Estáncra Itaporanga -U'AJuda, Malhada dos Bois Cedro
C'.e'3â{) .roao, Proprrá e General Maynarc (antiga Marcaçáo r aSSIm como
em outros que venham c, ser desmem-

urauo, cesses.

,"',:,t. 2° A Petról-eo B:·o.:s~le\,:,o a. A.
Pl!:TROBRAS fica autorizada. a
promover -e, efetivar, com seus IJ1'6pa-ios recursos. amigável ou jucnc.armente a constatu.cân de serviuõ-s cu
as .tesaproprtaçôes parcta.s ou totais
necSSSÚl'1?-S aos seus trabalhos, mediante proc-esso' regular para cada
nnoveí. de acordo com c Decreto-teí
n' ;}.3G5. de 21 de junho dê UH e
1-21"

posrertores ,

Parágrafo único. A execucao Cio
disposto neste artigo LF<,{'-á Sr~2'\!:1
do os critérios de ccnveménoia -o
oportumcade da PETROERAS.
Art , 3° Este Decreto -nuarn em ,'1cor ná data de SUa publjcacâo. 1-2voasdas as dísposiçôes em contrur:c.

Brasília, 3 de setemoro
147·) da Ind-ependência e

L~r

_[9(1:--;:

8D<1

ctn,

Republíca.

A. COSTA E SILVA
Jose Costa Cautucansi

DECRETO N<1 63.204 _ DE 3 DE
SETEMBRO DE, 1968
Declara de utilidade pública o Serviço Social da Indústria da Cons-.

trucôo c do Mobiliário do Estado
de -São Paulo SECONCl --- com
s?de em Sri o Paulo, -Estaâo de Sôo
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o .que lhe confere o artigo 33, item n, da Constit.uicào, e
a tendendo ao que consta do Processo M. J. 30".714, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
1.0 da Lei 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o ar-tigo 1.<1 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517 de2 de maio de 1961, o
Serviço Social da, .Indústría da Construção e do Mobiliário do Estado de
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São Paulo ~ SECONCI, com sede em
.são Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 3 de setembro de
1963;
da Independência e 30° da
República.
147 0

A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Situa.

DECRETO N° -63 20.5 SETEMBRO DE

DE 4 DE

1%3

Abre ao Ministério da Aeronáutica o
crédito snplementar de
.
NCrs 10.112.330,00 para reJôrço de
dotação consignada no oiqence 01"-

çamento.

o Presidente da República, usando
da abribuíçâo que lhe confere o artigo 8:3, item II, da Constituição, e
da autorização contida no artigo 11,
da Lei nv 5.373, de 6 doe dezembro
de 1967, decreta:
Art. 10 Fica aberto a-o Minístérro
da Aeronáutica _ o crédito suplementar de NCrs 10.112.380,00 (de~ míIhôes, cento e doze mü.. oitocentos e
oitenta cruzeiros novos), para refôrco
DECRETO N° 63.206 -

de dotação orçamentária consignada
ao subanexo 5.02.00, a saber:
4.0.0.0 - Despesas de Oapítal.
4.1.0.0 - Investimentos.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações - 10.112.880,00.
Art. 2° A despesa decorrente da
execução do presente Decreto será
atendida mediante anulação de ....
NCrS, 4.300.000,00 (quatro .mílhões e
trezentos mil cruzeiros novos) correspondente ao crédito suplementar
aberto pelei Decreto nv 61.733, de 23
de novembro d-e 19G5 e...
. ..
NCr,s 5.812.880,00 (cinco milhões, :)1tOcentos e doze mil, oitocentos e oitenta
cruzeiros novos) correrá' por conta
dos recursos de que trata o item I1
do ~ 1° do artigo 43, da Lei nv 4.320,
de 17 de março de 1964.Art. 3° 'f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasil!a, 4 de setembro de 18'08;
1470 da Independência e 80° da

República.
A.

COSTA E SILVA

Fernando lcureiro do Val
Mareio de Souza e Mello
Helio B?ltrão
DE 4 DE

SETEM3RO

DE 1868

Abre ao l.li'in~téri(l (la ~(dlCii' o credito SU1Jlementar de NCrS 564.350,00
(qv.inhentos e sessenta e ((itatro mil, trezerdoe e cinqüenta cruzezrcs
1iOVCS) »ara )'cfôl"('o ([P dolações ccnsunuuuie no vigente Orçamento.

O Presidente da Repubhca, usando da atribuição que lhe confere. o
artigo 83, item II, da. COllstiti:'lçã0,e da autorização contida no artigo
11, da Lei no 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1') Fica aberto ao Mímstcrrc da Saúde, o crédito suplementar
de NCtS 564.350.0fJ .quinnentos r. sessenta e quatro mil, trezentos e c~n
qüenta cruzeiros flOVOS) para refôrço de dotações orçamentárias consrgnadas ao subanexo 5.14.00, a saber:
5.14.00 - Ministério da Saúde
NCr$
5.14.0i - Gabinele .do Ministre
116.2.1781 - Instatacâo e Funcionamento da SecretariaGera~ 3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 -- Despesas 0,; Custam
-3.1. 3. O - serviços de : 'I'erceircs
125.000,00
5.14.02 - Divisao de Segurançe. e Intormacôas
237.2.1783 - Assessoria relacionada à Segurança Nacio-nal
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O-Despesas de _Custeie
3.1.4. O -Encargos Diversos
35.000,00
5.14.06 - Departamento de Administração
.351.2.1790 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3. O. 0:0 - Despesas Correntes
3.1.0. O - Despesas de Cuateio
'3.1.3. O-Serviços de Terceiros
.... ....... ...
150.000,00
5.14.08 - Departamento Nacional da. Criança (Delegacias Federais)
-;354.2.1819 - Coordenação dos Serviços de Assistência à

°

Criança
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NCr$
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.3.0
5.14.15
354.2.1853

- Despesas Correntes
.- Despesas de Custeio
-

Serviccs de -I'ereeiros
SerVICO Nacíonul de Câncer

-

Assistência Hospitalar a cargo

3.0.0.0 -

.

do

4:350,00

Instituto

Nacional de Cáncei
Despesas Correntes

3.1.0.0 ".- Despesas de Custeie

3.1.2.0 5.14.20 350.2.1378
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.3.0 -

Material de Consumo
.
Laboratório Central de Oontrôle de Drogas,
Medicamentos e 'Alimentos
Análise e Contrôle de Drogas, Medicamentos

200.000,OU'

e Alimentos.
Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Serviços de Terceiros

.

50.000,00
564.350,00

Art. 2° A despesa decorrente da execuoão do presente Decreto será
atendida mediante contencào de igual quantia, nos recursos a seguir rüscrrmínados.
..
5.14.00 5.14.0G
152.2.1789

Minlstérto da Saúde
Departamento de Admínistracão
Manutancáo de Serviços Hospitalares e Educacionais a cargo da Fundação das Pioneiras
Sociais, senda NCrs 100.000,00 - pár-a a DeJegac:a Regíona da Paraíba.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0':"':- Transferências Correntes
3.2.1. O-Subvenções Sociais
.
351. 2 .1790 _.' Cocrdenaçác das Servícos Administrativos
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesa., de Custeie
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.l.l - Pessoal Civil
02.00
Despesas Varráve:s com o pessoal civil
353.2. J 794 - Programas Especiais de Assistência MédicoHospítala:' e Médícc-Social
4.0.0.v - Despesa" dc' Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de programação Especial
5.14.08 - Departamento Nacional da Criança (Delegacio.s Federais)
354.2.1319 - Cocrdenacào dos Servioos de Assistência à
Críanca -.
3.0.0.0
Despesas Correntes
3.1. o.o
Despesas de Custeio
Materàa de Consume
.
3.1.2.0
Reequípamento das Delegacias
354.1.182ü
Despesas de Capital
4.0.0.0
4.1.0.0
Investimentos
Dquípamenios e Instalações
.
4.1.3.0
Materrar Permanente
.
4.1.4.0
Servíco Nacional de Câncer
5.14.1"
354.1.1855 - Reequípamento do Instituto Nacional de Câncer
4.0.0.0 - Despesas de Cauital
4.1.0.0
Invest.iment.cs4.1. 3. O -- Equipamentos e Instalações
.

50.000,00

210.000,00

100.000,00

750,00

1. 800,00
1. 800.00

200.000,00'
564.350,00'
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Art. 39 astc Decreto entrarú em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de
República
A.

1968;

147°

da Independência e 80 n da

COSTA E SILVA

Fernando Ribeiro do VaI
Leonet M1mn'Cla
Helio Beltrâo

DECRETO N° 63. 2C7

DE 4 DE SETEMBRO DE 1968

Abre ao Mimsterio tIas Minas e Energia o crédito suplementa?' de
NCrs 22.000,01] çomte e dois mil craeesrcs novoS) para relórço de dotaçóes ccmsunuuiae no:) Vig671tE Orçamento.

O Presidente da República

usando da

atrtbuíção que lhe confere o

artigo 83, item n. da Constátuíçán e da autorízaçâo contida no artigo
11, da Lei na 5.373, de fi de deaembro de 1967, decreta:
Ar.L 19 Fica aberto ao Minístério das Minas e Energia, o crédito suplementar de NCrs 22.000,00 tvtntc e dois mil cruzeiros novos), para refôrça de dotações orçamentárlcs consignadas ao subanexo .5 .12.00, a saber:
NCr$
5.12.01 116.2.1691 -

Gabinete do Ministro
Instalacâo e Funcionamento da secretaria

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1-.0
3.1.1.1
01. 00
5.12. OS
237.2.1722
3.0.0.0
3.1. O.
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00

Despesas Correntes
Despesas de Custeie

~

Geral -

Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Dívísâo de Segurança e .Informaçôes
Assessot-ia Relacionada à Segurança Nacional

-

Despesas Correntes

-

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil.
Vencimentos e Vantagens Fixas

°-

2.000,00

20.000.00
22.000,00

Art. 2° A despesa decorrente da exeoucâo do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.12.01 - Gabinete do Ministre
111.2.1687 - Assessoria Ministerial
3. O. O. O-Despesas Correntes
3.1.'0.0 - Despesas de Custeio
3.1.4.0 -- Encargos DivE'!'sos ; _.............
22.000,00
Art , 3" Iõstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1968; 147 0
República
A. COSTA J;; SILVá
Fernando Ribeirú do Val
José Costa Cavalcanti
Helio Belil'âo

da Independência e 80 0 da

20,

ATOS

DECRE-To N° 63.208 --

DO

4

DE

PODER.

DE

SE'fE.'1'IIERO DE 1968

Declara

de

utilidade

pública,

para

fins de desapropriação, o imórei
que 'menciona, necessário ao Ministério do Exercito.

o Presidente. da República, usando
das atribuições que lhe contere.o artigo 83, item II da Constituição, deereta:
Art. l° ~ declarada .de utilidade
pública, para fins de desaproprtaçáo,
de acôrdo com o art. 6° combinado

com o art

5°

alínea "a"

do De-

creto-Ieí no' 3.365, de 21 de 'junho de
1941, uma área de 171.060,16 .ma compreendida por dois lotes de terrenos
de propriedade de Ulysses de Campos, situada no lugar denomínadu Colônia Barão de 'I'aunay, Município
de Araucaría, Estado do Paraná.

Art. 2° O imóvel a que se refere o
artigo anterior, destina-se ao Ministério do Exército.
Art. 3') Fica o Ministério do Exército autorizado a promover a desaproprraçâo em aprêco, correndo as
respectivas despesas à conta dos recursos daquele Mímstérto.
Art. 40 O presente Decreto entr-ará
em vigor na data de sua publíca-âo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de :J.68;
1470 da Independência e .800 da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurelio de Lyra Tavares

DECRETO N° 63.209,.- DE 4 I:E
SETEMBRO

DE 19-68

Abre ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social em taoor do' Instituto de Previdência e Assistência
dos Ser-ouiores do Estado, o, crédito
suplementar ae ucr« 30.000. JOO,OO
para retorço de dotações consignaaos no vigente orçamento.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâc que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e da
autorização contida no al'tig'o!l na
Lei no 5.373, de 6 de dezembro de
1937, decreta:

Art. 1° Pica aberto ao Mínistário
do Trabalha e Previdência Social, em
favor do Instituto de Previdência e
Assistência Social, o crédito supre-

EXECUTIVO

mental' de NCr$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de cruzeiros novos), para re-,
fôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.15.00, a sabel':
5.15.07.01 - Instituto de Previdência e Assistência dos gervidores do
Estado
:353.2.19'29
Assistência MédicoHospitalar ao Serviço Público e seus
Dependentes.
3.0.0.0 - Despesas Correntes.
3.2. O.O -- Transferências Correntes.
3.2.1.0 - .Subvenções Soc.a.ís .... ,.
NCr$ 30.000.000,00.
Art. 2° A despesa decorrente

da
execução do presente Decreto será
atendida cem os recursos de que crata
o item rr, do § 1'-) do artigo 43, da Lei
n'' 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3° nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 19-ô8;
147 0 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Fernando Ribeiro do Val
Jarbas G. Passarinho
Helio BeltTão

DECRE{rO N° 63.210 SETEMBRO

DE 4 DE

DE 1968

Dá a denominação de 8° Grupo de
Artilharia Antiacrea ao 131° C;rupo
de canhões Automáticos Atüuie-

-eos 40.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 9..1 'tig'o 83, inciso Ir, dlZL Constituição -e.
de acõrdo com o disposto no art. 19
da Lei nv 2.851, de 25 de agôstc de
1956, decreta:
Art. 1° O 1310 Grupo de Cannõcs
Aut-omáticos Antiaéreos 40, com sede
em Brasília, Distrito Federal, passa a
denominar-se 8° Grupo de Artilharia
Antiaérea.
Art. 20 O Ministro do Exército baixará os atos complementares para a
efetívacâo do presente Decreto.
Art. 30 f;ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díspoaíções em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1%,8;
147 0 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurelio de Lstra Tavares

~07
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DECRETO N9 63. 211 ~ DE 4 DE
SETEMBRO DE 1968
'rranetorma O 4° Grupo de Artilharia
7Emm a Cavalo em 22" ü-rupo de
Artilharia de Campanha.

o Presídente da República, usando
das atribuições que o artigo 33, inciso H. óa Constituição lhe confere e
de conformidade com o disposto no
artigo 19 da Lei nv 2.351, de 25 de
agóstc de 1956, decreta:
Art. 1° Fica transformado em 22"
Grupo de Artilharia de Campanha, o
atual 4° Grupo de Artilharia 'zõmm a
Cavalo, com sede em Uruguaíana
Rio Grande do SuL
Parágrafo único. o Ministro do
Exército baixará os atos complementaresnec€ssários à efetivação di~ste
Decreto.
Art. 29 :í!:ste Decreto ente-ará em
vigor na data de sua publicação, revogadas, as dísposiçôes em contrár!o.
Brasiha, 4 de setembro de :9f3;
14ío da Independência e 80r da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurélio

DE

vemamentaía:

-

Considerando oue o Govêrno Ff~
deral se acha empenhado em solucíoná-Io com a íntroducâo de '11e10S
destinados a melhorar-qua.lità.tiva e
quantítativamente a ahmentacâo do
povo brasileiro, decreta:
Art. 1° :f:. instituído um Grupo de
Trabalho Intermirristerial, .com sede
em Brasília, Distrito Federal, sob a
coordenacâo do Secretário-Geral do
Ministériô. da Agricultura e integrado
por representantes _do Ministério. da
Agricultura, do Ministério da Educaçáo e Cultura, do Ministério da Saúde,
do Ministério do Interior e da Associação Brasileira de Crédito e Assistênc a
Hur:'l
(ABCAR),
CJ:-TA,
CONTAG, DNESCO e Aliança para o'
Progresso, com as seguintes atribuições:
- Elaborar, no prazo de 90 (D.Oventa) dias, o Plano Integrado de
Educaçâo Alimentar;
~ Traçar
normas
sua implantação,

e

acompanhar

Art. ;:0 jcste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

âe Lyra Tavares

DECRETO N° 63, 212 ~
SETEMBRO, DE 1968

Considerando que o problema da.
ahmentação.. de âmbito mundial, carece da maior atenção dos órgãos 2:0-

4

DE

Brasília, 4 de setembro de 1968;
14'7" da Independência e 80'1 da
República.
.
A. COSTA

Institui Grupo de Trabalho Intcrministcrial e dá outras providências.

E

SXLVA

Ivo Ar;ma Pereira
Tarso Dutra

o Presidente da República, usando
da atr-íbutcâó que lhe confere o ôx-,
tígo 83, item II, da Constltuicâo e
DECRETO N° 63.213 -

Leonet Miranda
Afonso A. Lima
DE

5

DE

SETEMBRo

DE

1968

Retifica Os enquadramentos ']onstantes dos Decretas ns. 51. 907, de 19 de
ab1"il de 196:3, 61. 787, de 28 de novembro de 1967, e 61.844, àe6 àe·
dezembro de 1967,

o Presidente da República, usando das atribuições
artigo 83, item I'I, da Constituição, e tendo em vista
n'' 3.780, de 12 de julho de 1960, no Decreto-lei n? 299,
de 1967, e o que consta dos Processos nv' 3.386 e 4.187,
tamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

que lhe confere- o
o disposto na Lei
de 28 de fevereiro
de 1967, do Depar-

Art. 1° É considerada insubsistente a inclusão de Dai-ia, de Jesus
Sampaio n,OS enquadramentos de que tratam os Decretes no- 51.907, de
19 de abril de 1963, e 61. 787, de 28 de novembro de 1967, retpec tívam ents
como Atendente, P-1.703.7, e .Atendente, _P-1. 709,9, do Quadro de Pessoal
do Departamento dos Correios e 'I'eíégr aíos, em virtude de se ter concretizado irregularmente, após a vigência da Lei. n? 3.780, de 12 de julho de
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1960, a transferência da referida. servidora, na qualidade de ex-ocupante
da Iunçâo "de Auxiliar de Serviços Médícos, referência 19, da antiga Tabela
única de Extranumerários-Mensalistas do ex-Ministêrto da Viação e Obras
Públicas, para iguais função e Tabela do referido Departamento, constante
da Portaria n? 2.293, de 11 de julho de 196'0, do Diretor-Geraldo Departamento dos Correios e 'I'elégrafce, anulada pela Portaria no 2.412, de 16
de novembro de 1967, da mesma autoridade, publicada no DIário Oticiac

de 24 subseqüente (página 11.840).
Parágrafo único'. Em' face. do disposto neste artigo, fica revigorado o
-enquadramento definitivo de Daria de Jesus Sampaio na classe de Enferme.ro Auxuíar. Pc-l . 706, 8, do antigo QUadro I - .Parte Permanente -do ex-Ministério da Viação e Obras Públicas, consignado peloDecret~
nv 54.135, de 17 de agosto-de 1964.
Art. 2° Fica alterado, de acôrdo com os anexos que são partes integrantes dêste decreto, o enquadramento na série .devclasses de Auxiliar
de Enfermagem, P-I, 70l, do Quadro de Pessoal _ Parte Permanente
do Mínistérío dos Transportes, de que trata o Decreto nv 61 844, de 6 de
dezembro de 1967.
Art . 3° As modificações a que se refere o artigo anterior prevalecerão
.a partir de 28 de fevereiro de 1967 (data de VIgência do Decreto-lei
n9 299-67).
Art. 4° f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
.revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1968; 147° da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Mário David

----

Anâreaezá

Os anexos a que se refere o a-t. 29 foram publicados no D. O. de 12
de setembro de 1968.
DECRETO N.? 63.214 SETEMBRO DE 1968

DE

5

DE

Redistribui, com a respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministerio do
TTaba.lh.a .e ,Previdên?ia Social, cor
qo orunnurio do extmta LlaYd Bra:
siteiro - Patrimônio Nacional e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
-da atrtbuícâo que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
'99, parágrafo 2.°, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967.
.decreta:
Art. 1.0 Fica redistribuído, i10 Quadro de Pessoal ....L Parte Especial -rdo Ministério do Trabalho e Previdência Social com o respectivo cargo,
Integrante do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Minístérro
dos Transportes (Decreto uc GO.339;
de 8 de março de 1967), 6 servidor
Nelson Domíngues de .Moraes, Oficíal
de Adminístraçâo, nivel14,
Art. 2.0 O Ministério dos Trans-.
portes remeterá ao órgão de Pessoal

90 Ministério do Trabalho e Previdência Social, no prazo de 3.0 l trinta)
dias, a contar da publicação dêste
Decreto o assentamento individuai rio
funcionário movimentado oor: fôrça
do disposto neste ato.
Parágrafo único. O servidor de que
trata continuará sendo pago, no corrente exercicío, à conta dos recursos
orçamentários próprios existentes para
êsse fim no Ministério dos Transportes.
Art. 3.° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revísâo de
enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas .eg.us
ou administrativas aplicáveis a espécie.
Art. 4.0 B;ste Decreto entrar i em
vigor na data de sua publícacâo, revogadas as disposições em contrári-i.
Brasília, 5 de setembro
147° da Independência e
República.
A. COSTA E SILVA
Mário David Arutreazza

Jarbas G. passarinh.o

de 1968:
80° da

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO

N° 63.. 215

SETEMBRO DE

-

DE 5

DE

1968

Redistrüsui cú1n o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal
Parte Brpecicü - do Ministério da
Saúde, cargo originário da Companhia Nacunuü de Navegação Coso
teíra - Autarquia Federal e dá outras uronuiéncias,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo B3, ítem H, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 2(j do Decreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. jo FIe:? redístrlbuído, no Quadro de Pessoal - Parte Especial do Minísterío da Saúde, com ores.
pectívo cargo, integrante do Quadro
de Pessoal - - Parte Suplementar ao Mímsteríc dos Transportes (Decreto .1U 60.339, de 8 de março de
1967). o servidor autárquico Clóvis
Lima Bezerra, Mestre - Arrais.
Art. 2° O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Ministério da. Saúde, no prazo de 30
t u ínca.
dias. a contar da publicaçao deste Decreto o assentamento incnvidual ao funcionarro movimentado
por fôrça dr, disposto neste ato.

Paragrafo único. O servidor de que
.trata cuntínuarà sendo pago, no corrence exercicío, à conta dos recursos
orçamentários próprios existentes para
êsse fim IH' Ministério dos Transportes,
Art. :3° O disposto neste Decreto
não homologa Situação que, em virtude de síndicãncía, ínquerrto admtrnstratívo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nu-a üega ou ccntráría a normas legais ou
administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4(\ ÊSte Decreto entrara em
vigor ua data de sua publicação, revogadas 85 disposições em contrário.
Brasma ;) de setembro de 1968;
147° da Independência e l .. 300 da
República.
A, COST.... E SILVA

Matio Do.vid Andreazza
Lecmet Miranda
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DECRETO N.0 63.216 - DE 5 DE
SETEMBRO DE 1968
Define estrutura básica da Secretaria
do .Conselho de. Recursos da Propriedade
Industrial e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâc que lhe confere o ar-.
tígo 83, item lI. da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A Secretaria do Conselho
de Recursos da Propriedade Indus-.
trtal, criada pelo artigo 150 do Deereto-lei n.o 254, de 28 de fevereiro de
1967, compreende:
Secâc de Processamento
Seção Administrativa
Art. 2.9 A Secretaria do Conselho de
Recursos da Propriedade Indust.rial,
será dirigida por um Chefe <11e Secretaria designado pelo. Ministro de
Estado, 'por indicação do Secretário
de Indústria.
Art. 3.° Ficam criadas, na parte
Pe-manente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Indústria e do Comércio, nos têrmos do art. 11 da Lei
n.? 3" 780, de 12 de julho de 1960, as
seguintes funções gratificadas; lotadas na Secretaria do Conselho de
Recursos de Propriedade Indústrial:
Função - Símbolo
1 - Orreíe de Secretaria
l~F.
1 - Chefe de Seção de P1100eSsamenta - 3-F .
1 - onere de Seção Administrativa
- 4-F.
1 - Secretário do Conselho de Recursos de Propriedade Industrial -7-F.

Art. 4.° O funcionamento da Seer-eta-ia de Conselho de Recursos da
Propriedade Industrial será
regulado em Reaimento Interno expedido
pelo Tvlinistr~ de Estado da Indústria
e do Comércio.
Art. 5.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua i1Ublicaçâo, revogadas as dispo3içoes em
contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1968;
147° da Independência e 80~ da
República.
A. COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo Soares
Hélio Bettréo
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DE

DO

;)

PODER

De;

Dcclcra: de utilidade _ pública,
para
jins de desapropriaçdo,
o imóvel
que menciona, rwc6ssário ao I'Ift-

nistério do Exercito.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, inciso II, da Constituição,
decreta:
Art. 1.° E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acórdo com o art. 6.", comomado
com o art. 5.0, alínea a, do Decretolei

11.°

3.365 de - 21 de junho de 1941.

uma área de
de

propriedade

terreno com
de

L. 050m:~,

Alberto

Senna

Simcn, constituída pelos lotes números 9, 10 e 11 da Quadra número 2::lD

do Bairro Cínqüentenário; na Avenida Júlio de Castilhcs, esquina com
a Rua Inocente de Carh, em Caxias
do Sul - RS.
Art. 2.° O imóvel a que se u'eíere
o artigo anterior destina-se ao Ministério .do Exército.
Art. 3.° Fica o Ministério do Exército autorizado a promover a desapropriação em aprêço, correndo .as
respectivas despesas
conta dos recursos próprios daquele Ministério,
Art. 4.° O presente decreto entrara
em vigor na data de sua pubucaçáo,
revogadas as disposições em contrário.
Br-asília, 5 de setembro de 1['163;
147", da Independência e SO° da
República.
à

A.

COSTA E

SILVA

Aurélio de Lyra

raoaree

DECRETO N° 63.218 SETEMBRO DE 1968

DE

5

DE

Autcriza a Pedro Aulicino Gomes a
lavrar caulim, no municl]JiO de Sáo
Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuicâo uue lhe confere o artigo 83. H-em Ü. da Cons: tu-cao e
nos têrmcs do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 <Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 313, de 14 de março da 1967, decreta:
í

Art. 1° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro Aulicmo Gomes a
lavrar caulim em terrenos de sua

EXECUTIVO

prcpriedade no bairro
da
Pedra
Branca no imóvel denominado Sitio
Rio Acima, distrito de Riacho Gran.,
de, município de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, nUma
área de nove hectares, quarenta e um
ares (9,41 ha.Y, delimitada por um
polígono irregular, que tem um vêrtice a oitenta e nove metros (89 m:
no rumo
verdadeiro de oito gTa~S
cinqüenta e dois minutos sudoeste
(8° 52' SW), do centro geométrico da
base da tôrre número sessenta e dois
(nv 62), da linha Transmissão Cubatão-Pedreira, da Light and Power ·CD.
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos e trinta e oito
metros (233 m) , sessenta e oito graus
dois minutos noroeste (63° 02', NW);
cento e setenta. metros e cinqüenta
centimeu-os 070,50 rm , ta-ima e seis
graus quarenta.' e sete mínutce sudoeste (36° 47' SW); duzentos e dez
metros
e
cinqüenta
centímetros
(210,50 rm , vín ta e seis graus deaesseis minutos . sudeste (26° 16' SE);
quarenta e tr-ês metros e quarenta e
três centímetros (43,43 mj , ti ínta e
três graus, quarenta e quatro mínuto~ sudoeste (3?0 44' SW); noventa e
dois metros, trinta cantimetros (9~,30
m) , sessenta e seis graus trinta e um
minutos sudeste (6Go 31' SE); trinta
e sete metros e noventa centímetros
(37,90 m) , dezoito graus vinte e quatro minutos nci-deste (: 80 ~4 i'F~";
cento e dezoito metros (113 m) , oitenta e seis graus cinqüenta e dois rmnu tos nordeste (3GO 52' NE); noventa
e sete metros e vinte cennm-tros(97.20 rm . vinte e um graus um minuto nordeste (219 01' NE); cento e
dez metros e noventa c 01l\;m·C'1.1'rr3
(110,90 m) , onze graus cinqüenta minutos noroeste (110 50' NW); (J decimo e último é o seg-mento retilíneo
que une o nôno (9°) lado descrito
ao vértice de partida. Esta autori-acão é outorgada mediante às condiÇÜ2-S constantes dos arts. 14 'f7 f, suus
alíneas e 51, do Código de Mineracáo,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorrzacáo fica suie.itx às
estípulacôes do Regulam 'DCa aprovado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 eda Resolucáo número 3, de 30 de abril de í9G5, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.

ATOS DO PODER. EXECU1'lVO

Art. 20 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma (la 0f:" ,]S
tributos devidos à União, ao Estado
e ao município, em cumprimento do
disposto na Lei n? 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 30 Se o concessionário da autorisação não cumprir qualquer das
cbrigaçôes que lhe incumbem a autorizacão de lavra será daclaradn caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhasestâo sujeitas às servidões de solo e
subsolo pera fins de lavra, na terma do art. 59 60 Código de Mine-.

ração.

ArL 59 A autorização de lavra terá
por titulo êsta Decreto, que será
transcrito no livro C de Regtstro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da Produ cão Mineral- do
Muustério das Minas e Energia.
Art. 6~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1968;
1470 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Jose

Costa Cavalcanti.

DECRETO N°, 63.219 - DE 5 DE
SETEMBRO DE 1968
Declara de utilidade püblica para
eleito de desapropriação, o imóvel
situado na Praca Rui Barbosa numero 57, em PaTio Alegre, no lie-.
tado do Rio Gmnde do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição qU2 lhe confere o artigo 33, item II, da Ccnstituicáo
e
nos têrmos do artigo 5°, alínea "h",
do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de jClnho de 1941, alterado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 1° Fica declarado di utilidade
pública, para efeito de desapropriação, o imóvel situado' na Praça Rui
Barbosa nv 57, esquina da Avenida
Júlio de Castilhos, em Pôrto Alegre,
Rio Grande do Sul.
.
Art . 2° Destina-se o imóvel,
declarado de utilidade pública, à
talação dos órgãos regionais do
nistério da Fazenda, do Tribunal

ora
insMiRe-

gional do Trabalho, da Justiça. Federal e da Procuradoria da República.
Art. 30. f:ste 'Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrártc .
Brasífla, 5 de setembro de 196'8;
1-47° da Independência 'e 80° da
República.
A.

COS'TA

E

SILVA

Fernando Ribeiro do Val

DECRETO W'63-. 220 - DE 5 DE
SETE~~BRO DE 1968

Autorizo.

estrcmaeiroe a aaouirírcm

direitos sõbre ,.tração ideal. aeÓierreao. de marinnu, em fase de reviçcracãc de otoramento, nQ Estado
da Guanabara.
O Presíd ante da
da atríbuicáu que
tigo 83, item II,
tendo em vista o
205 do Decreto-lei
setembro de 1946,

República".usando
lhe confere o arda Constítuícâo e
disposto no artigo
nc 9.760, de 5 de
decreta:

Art. 10 Picam Fahppo Donnangelo
e Sofia Ferrazzo Donnangelo, ambos,
de nacionalidade italiana, autorizados
a aôquirtr os direitr:~da emurêsa Casa Cardoso. Móveis e Colchões Ltda.
sótn-e a tra-âo ideal de 4'16 (quatro
dezesseis avos) do terreno de marinha. em fase de reviguracào de aforamento. situado na Rua Presidente
Barroso nv 82, no Estado da Guanabara. corresucndente à laia e sobreloja nv 82-B, conforme processo protocolizado no .Minístérto da Fazenda
sob o n» 243.124, de 1967.
Art. 2° :E:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicacão, revogadas as disposícôas em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1968;
da Independência e 80° da .
República.
147 0

A.

COSTA

E SILVA

Fernasuio Ribeiro do VaI
DECRETO Nv 63.221 - DE 5 DE
SETEMBRO DE 1968
Dieoôe sôbre a cessdo de domínio
pleno de imóoeis da' União Federal
ao Banco Nacional 'da I-labitaçâo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tígo 33. item II, da Constituição
e de conformidade com o disposto
nas Leis ns. 2.597, de 12 de setembro de -1955. e 4.380, de 21 de agôsto de 1964, decreta:
Art. 1,° Fica autorizada a cessão
do domínio pleno, ao Banco Nacío.,
nal da Habitação, dos lotes abaixo

relacionados, constantes da Área
Verde de que trata o Plano Diretor
de 'I'abatinga (Projeto P_OI_67). elaborado pela Diretoria de Obras e
Fortificações do Ministério do Exér-

ctto. que os destinará à execução de
programas habitacionais de ínterêsse
social
Quadra 1B ---' lotes 1 a 13 da Rua
sete e lotes 14 a 26 da Rua Seis; num
total de 26 (vinte € seis) lotes;
Quadra l C - lotes 1 a 13 da Rua

Seis e lotes 14 a 26 da Rua Cinco,
num total de 26 (vinte e seis) lotes:
Quadra lD - lotes 1 a 13 da Rua
Cinco e lotes 14 a 26 da Avenida
Projetada num total de 26 (vinte e
seis) lotes;
Quadra lG - lotes 1 a 12 da Avenida Projetada e lotes 13 a 22 da
Rua Oito num total de 22 (vinte e
dois) lotes.
Número total de lotes da Área Verde: 100 (cem) lotes.
Parágrafo único. O prazo máximo
para que se. concretize a destinação
prevista neste artigo será de 5 anos,
oon tados da data
da lavratura do
têrmo mencionado no art. 2,°.
Art. 2 ° A transferência dos imóveis de que trata o presente Deore.,
to efetívar-se.á mediante têrmo a
ser assinado na Delegacia do Serviço
do Patrimônio da União no Estado,
na forma dêste Decreto.
Parágrafo único.
Do têrmo de
transtcrência, que valerá como escrttvra pública. constarão os elementos
. necessáríos a sua transcrloão no Registro Geral de Imóveis. Ar-t. 3,° Ê:ste Decretá entrará
em
víeor na data de sua publicação, re.,
vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 5 ele setembro de 1968;
da Independência e 80. 0 da
República.

147.°

Ao

COSTA E

SILVA

Aurélio de- L1Jra Tapares
Fernando Ribeiro do VaI
Afonso de A. Lima

Hélio Bettrtio

DECRETO N0 63.222 -- DE
SETEMBRO DE 1968

5

DE

publica os indices de atualização mo.,
neturía dos saláriOs dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na 'rornuc
estabelecida na Lei nO 5.451, de 12
de nuino de 1963, e ó:li ou-tras providências.

o Presidente da República, usan-,
do da atribuição que lhe confere o
artigo 83, inciso II, da Constituição
e tendo em vista o disposto no § 2°
do art. 19 da Lei nv 5.451, de 12 de
junho de' 1968, decreta:
Art. 10 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro)
meses, conforme
estabelecido no § 2.° do art. 15' da Lei
nc 5.451, de 12 de junho de 1968. serão utilizados os seguintes coeficientes, apl'cáveis aos salários dos meses corresp-ondentes. para os acôrdos
coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de setembro de 1968.
Mês
Setembro de 1966 ...
Outubro de 1966
Novembro de 19'06
Dezembro de 19613
Janeiro de 1967 ..
Fevereiro de 1967
Março de 1967
Abril de 19-67
Maio de 1967
.runno de 1967
Julho de 1967
Agõsto de 1967
Setembro de 19B7
Outubro de 1967
Novembro de 1967
Dezembro de 1967
.taneirc de 19,28
Fevere'ro de 19-68
Março de 1968 ....
Abril .de 1~N)8
Maio de 19:38
Junho de 1963
.Julho de 1968
A:;ô.sto oe 1963 ..

Coeficiente
1,53

1,50
1,48
1,48
1,40
1,38
1.34
1.31
1,27
1,26
1,23
1.22
1,21
1,19

118
117
1,15
1.13

1.11
I,D3
i

oe

1,03
1.01
1,'·0
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parágrafo único, O salário real médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valôres obtidos pela
aplicação dos coefíolentes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de . 1968;
da Independência e 8Go 'da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G. passarinho
147°

DECRETO N° 63.223 -DE 6
SETEMBRO DE 1968

DE

promulga a convenção relatuxi à luta
contra a discriminação no campo do

ens.ac.
O Presidente da República, haven-.
vendo o Congresso Nacional aprovado
pelo decreto legislativo n" 40, de 1967,
a Convenção relativa à luta contra a
díscrímínaçao no cacnpc do ensino,
adotada a 15 de
dezembro de 1960,
pela Conferência Geral da Organizaçao das Nações UI1lW,l~ para a bUUcaçao. a Oícncia e a cumna por ocasião de sua décima prímejra sessão;
E havendo a referida Convenção, de
conformidade com seu artigo 14, entrado em vigor para o Brastl, a 19 de
julho de 1968, isto é, três meses após
o deposito do instrumento de ratificação .junto ao Diretor-Geral da ....
UNES CO, realizado em 19 de abril de
1968;
Decreta que a mesma, apensa por
cópia ao presente decreto, seja executada f' cumprida. tão inteiramente
c-Orno nela se contém.
Brasília, 6 de

setembro de 1968;
e 80° da

147° da Independência
República.

A.

COSTA E SILVA

José de Magalhães Pinto
Tarsa Dutra

A Convenção a que se refere o presente Decreto foi publicada no D.O.
(Í~ 10-9-68.
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DECRETO N° 63.224 - DE 6
SETEMBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pública a sociedade civil "Orquestra Fííarmónica de São paula"> com sede l1a Capital do Estado de São Paulo,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere r: artigo 83, item II, da Constitulçào e
tendo' em vista o que consta 'do processo 59.555. de 1968, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
2.° da Lei n.c 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo }.O, in
fine, do Decreto n.c 50.517, de 2 de
maio de 1961, - a sociedade civil "Orquestra Filarmônica doe São Pauto",
com sede na Capital do Estado de
São Paulo.
Brasília, 6 de setembro de Hl6H:
147° da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silma

DECRETO N.? 63.225 SETEMBRO DE

DE

6

DE

1968

Autoriza. o Serviço do Patrimênio da
União a aceitar doação de terreno
situado na Fazenda Palmeiras, M7tnicipio de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituícâo e ,Je
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrí.,
mônio da União autorizado a aceitar.
a doação que, de acôrdo com o De.,
ereto n.c 313, de 9 de abril de 1962,
o Govêrno do Estado de Mato Grosso

~zá~e;r~:o1 ~~~er~~'ct~~e;eI~l~~~ c~~
e oitocentos hectares), situado
no
Vale do Rio
Cupim, na Fazenda;
"Palmeiras",
Município de Cuiabá,
naquele Estado, de acôrdo com Os
elementos constantes do processo pro;
tocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n.v 43.753-63.
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Art. 2.0 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à instalação de uma granja de criação de
gado leiteiro pelo Ministério da Agri-

cultura.

Art. 3.° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasijia, 6 de setembro
l·no da Independência e
República.
A.

COSTA

de 19E!8;

80° «a

E SILVA

Fernando Ribeiro do Val

DECRETO N° 63. 22ü
DE 6 DE
SETEMBRO DE 1968

Dispõe sôbre .a reorganização da rêde
dos Ccnsulaâos brasileiros

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item lI, da Constituição e
em conformidade com _o disposto no
artigo 27, da Lei nv 3.917, de '14 de
julho de 1961;

Considerando a conveniência de reorganízaçâc da rêde dos Consulados
brasileiros sob chefia honorária e sob
chefia privativa;
Considerando a repercussão sôbre
as atividades consulares decorrente
das Leis n'" 5.026-66 e 5.304-67 e pelos l)ecretos nO~ 59.607-66 e 60.177-67;
decreta:
Art. 10 SãO os seguintes os Oonsulados brasileiros sob chefia honorária:
Aachen, Alemanha
Aalborg, Dínama.rca
Abidjã, Costa do Marfim
Alicante. EspanhAmsterdam, Países Baixos
Angra do Heroísmo, Açôres, POrtugal
Arequipa, Peru
Atlanta, Estados Unidos da América
Auckland, Nova Zelândia
Bart, Itália
Barranquilla, Colômbia
Basiléia, Suíço
Bayonne, França
Letra, Moçambíque
Be-g an Noruega

EXECUTIVO

Bilbao, Espanha
Bombaim, -índia
Bcrdéus, França
Caíena, Guiana Francesa
Calcuta, índia
Calí, Colômbia
Cardiff, Grã-Bretanha
Cobija, Bolívia
Colônia, Alemanha
Ooncepcíón, Chile
Conoepción, Paraguai
Corfu, Grécia
Dunquerque, França
Encarnación, Paraguai
Estrasburgo, França
Florença, Itália
Funchal, Madeira, Portugal
Gijón, Espanha
Glasgow, Grã-Bretanha
Graz. Áustria
Guaiaquil, Equador
Guayaramerin, Bolívia
Halifax, Canadá
Hannover, Alemanha
Honolulu, HawaL Estados Unidos da
América
Istambul, Turquia
Kuala-Lumpur, Malásia
La Oorufia, Espanha
La Plata, Argentina
Las Palmas, Espanha
Lausanne, Suíça
Liege, Bélgicó.
Luganc, Suíça
Luxemburgo, Luxemburgo
Lyon, França
Malmoe, Suécia
Manchester, Grã-Bretanha
Medellín, Colômbia
Melbourne, Austrália
Mendoza, Argentina
Mônaco, Mônaco
Monróvia, Líbérfa
Monterrey, México
Nantes, França

Nassau, Baamas
New Bedford, Estados Unidos da
América
New Casble-on-Tyne, Grã-Bretanha
Níce, França
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Norfolk, Estados Unidos da América
Oraniestad, Antilhas Holandesas
Ostende, Bélg,ica
Palermo, Itália
Pau, França
Ponta Delgada, Acôres, Portugal
Puerto la Cruz, Venezuela
Punta Arenas, Chile
Punto Pijo, Venezuela
Ouebec, Canadá
Revkjavik, Islândia
Salôrua, Grécia
San Juan, Pórto Rico
San Sebastian, Espanha
Santa Cruz de 'I'enertfe, Espanha
Santo Tomé, Argentina
Savannah, Estados Unidos da América
São .toâo da Terra Nova, Canadá
São Vicente, Cabo Verde, Portugal
Seattle, Estados Unidos da América
Sevilha, Espanha
Tampico, México
'I'arragona, Espanha
Thorshavn, Dinamarca
'I'oulouse. França
Trier, Alemanha
Trípoli, Líbano
Turim, Itália
Valencia, Espanha
Veneza, Itália
Vera Cruz, México
Yefona, Itâlia
Willemstad, Antilhas Holandesas
Art. 2° Sâo os seguintes os Consulados cuja chefia caberá aos Cônsules
<Privativos) em comissão:

Alvear, Argentina
Artigas, Uruguai
Bela União, Uruguai
Cnuy, Uruguai
Cochabamba, Bolívia
Corrtentes, Argentina
Iquitos, Peru
Letícia, Colômbia
Melo, Uruguai
Paissandu, Uruguai
Paso de los Libres, Argentina
Pedro Juan Caballero: Paraguai
Posadas, Argentina

0:15
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Rio Branco, Uruguai
Rlvera, Uruguai.
Brasília, 6 de setembro de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Jose de Magalhães Pinto

DECRETO

N° 63.22ô-A SETEMBRO DE' 1968

DE f:j DE

Extingue o 1° Grupo cc Artütiaria de
COsta.

O Presidente da ReI::üiJllca,w;:an~o
das atríbuiçôes que rna contere o artigo 83, item H, da Constituíçao e de
conformidade com
díspoa'o \10 artigo 19. da Lei nc 'J_:)i~l, de 25 de
agosto de 1956, decreta:
ó

Art. 1° Fica extinto Li 1° Grupo de
Artilharia de Costa (lo GACDs' cem
sede em Niterói _ Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2° O Ministro co F-xórcito baixara os atos complementares decorrentes deste Decreto.
Art. 3° nste Decret-e enu-ará em
vigor na data de sua pubucacao, revogadas as rnsposícóes ecn contrúno .
Brasilíe, 6 de setambrc de :968;
147° da Independência e 8GD da
República.
A. COSTA E SILVA

Aurelio de Lyra 'lo.VU.: es

DECRETO

N° 63.227
DE 6
SETEMBRO DE 1968

DE

Cria a Embaixada do Brasil em
Manila, República das Filipinas
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, itens II e VII da constituição e tendo em vista o disposto rio
artigo 21~ parágrafo único, da Lei
ri' 3.917, de 14 de julho de 19<61; deereta:
Art. 1° A Embaixada do Brasil junto ao Governo das Filipinas, errada
pelo Decreto nc 50.6:62, de 30 de maio
de 19fH, deixará de -ser cumula.ava
com a Embaixada do Brasil em Tóquio e será sediada em Manila.

21fi
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Art. 21? Revogam-se as disposições
em contrário.
Art. 39 f:ste Decretoentl'ará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de setembro de 1968;
1470:> da Independência e 80l? da
Jcepública..

EXECUTIVO

Art. 2° Fica extinto o Consulado
honorário do Brasil em Toronto, cs;
nadá.
Art. 3° Este Decreto entrara em vigor na data rte sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de setembro de 1968;
da. Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA

147°

A. COSTA E SILvA

Jose de Magalhães Pinto

José de Magalhães Pinto.

DECRETO N° 63.227-A

DE

G DE

SETEMBno DE 1968

DECRETO

tras providências.

O Presidente da República, no uso

das atrrouicôes que lhe contere o artigo 83,

item

lI, da õunatrtuicao e .<.1e

acôrdo com as díspostçôes do artígo

19 aa Ler nv 2.851, ue
1956, decreta:

~b

ee agosto de

Art. I'! Fica criado, com sede em
Niterói - Estado do Rio de Janeiro,
o "Presidia do Exércitn'
Art. 29 O Ministro Ul Exercrto .naí-

xará os atos oomptementares decorrentes deste Decreto.
Art. 3° :i!:.ste Decreto entrara em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasrlia, 6 de setembro de~96B;
147° da Independência c BOo da.
República.
A.

COSTA E SILVA

N9

63 ,229 ~
1968

DE

10

DE

SETEMBRO DE

Cria o "Presíaio do nxercito" e aá ou-

Torna a Leçação do Brasil no Ateçanistãa cumulativa com a Embaixada do Brasil no Irá.

o Presidente da República, usando
da atrâbuiçào que lhe confere o ar-.
tigo 83 itens II e VII, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei número 3.917, de 14 de julho de 1961,
decreta:
Art. 10 A. Legação do Brasil no Aregarnscâc, crraoa pelo Decreto número
32.343, de 2!! de fevereiro de 1953,
passa ét ser cumulativa com a Embaíxada do Brasil no Ira.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao.
Art. zc Ficam revogadas as dispoem conuáno.

Aurelio de Lyra Tavares

SiÇÕ2S

Brasiha 10 de setembro de 1968;
.;.la' Jncependêncía e SOl? da

1479

DECRETO N? 63.228 SETEMBRO DE 1968

DE

10

DE

Cria o Consulado de Carreira do Brasil em, Toronto, Canadá, e extingue
o Consulado honorário na mesma
cidade.

o Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo83, íu-m Il, da Constituição e nos
têrmos do § Iv do artigo 27 da Lei no
3.917, de '14 de júlho ue 1961, decreta:
,Art. 1~ Fica criado o Consulado de
Carr:eira do Brasil em Toronto; Canada.

República.
A.

CesTA E SILVA

José tic Magalhães Pinto.

DECRETO

N°

63.230 -

DE

10

DE

SETEMBRO DE 19138

Dispõe sôbre a apcsetitaâorui especial
de que trata o artigo 31 da Lei
nv 3.S07, de 26 de agôsto de 1960.

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

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

go 83, item II, da Constituição, decreta:
Art. I? A aposentadoria especíaí
de que trata o artigo 31 da. Lei número ,3.807, de 26 de agosto de 1960.
com a alteração introduzida pelo artigo 19 da Lei nv 5.440-A, de 23 de
maio de 1968, será devida ao segurado que haja prestado no mínimo
cento e oitenta contrfbuiçôes mensais
e tenha, conforme a atividade, pelo
menos, quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de trabalho em servícos considerados penosos, insalubres ou perigosos
nos termos deste decreto.

Art. 2" Serão consideradas penosas,
insalubres ou pemgosas as atavidades
arroladas rios Quadros anexos, ns. I e
lI, nos quais se fixa. igualmente, o
tempo de trabalho mmímc necessà,
rio, cem reraçao a cada uma delas,
para aquísiçào do direito ao beneficio.
Art. 3° A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, pera.m.e o rnstnutc
Nacional de Previdência Social, na
forma do artigo 53 do Regulamento
Geral ua Prevtdénc.a Socra! (Decreto
nv 60.501, de 14 de março de 19'57).
do tempo de trabalho permanente e
habitualmente prestado em atividade
ou at.ivídades a que se -efere o artigo
anterior, durante o penado minnno
fixado, computados, tamuem, os per.íodos em que o segurado tenna estado em gôzo de auxilio-doença JU apOsentadorta por invalidez decorrentes
do exercicio daquelas atívtdades.
§ jv Quando o segurado houvertrabalhado sucessivamente em duas ou
mais a.trvídades penosas, msarubres ou
perigosas sem ter completada em qUR1~
quer delas o prazo. mmímo que lhe
corresponda, os respectivos tempos de
trabalho serão somados, B.pÓS quando
ror o caso, a respectiva conversão, SEl..
gundo critério de equívaiencla a ser
estabelecido pelos órgãos cecntccs com':'
petentes do Ministério do Trabalho e
Previdéncia Social.
§ 2ÇJ OS períodos de trabalho em
que comprovadamente se verificar a
total eliminação das condições de penosídade, insaluurldade ou periculosidade, ou em que não tiver sido efetivamente exercida ativjdade
penosa
insalubre ou perigosa, '1<10 seràc considerados para' efeito da. aposentado-

ria especial, ouvido na primeira hipótese o D-epartamento Nacionaí de Segurança e Hígrene do Trabalho e na.
segunda o INPS.
Art. 4 Q Quando o segurado exercer
atividade penosa, ínsaluore ou perigosa, na forma da classifícaçâo constante
dos Quadros anexos, a emprêsa deverá
anotar em sua carteira profissional,
bem como no livro de renstro de que
trata o artigo 41 da Consolidação das
Leis do Trabalho (Decreco-Iei núme1'0 5.452, de 19 de maio de 1943), a
atividade profissional exercida, de modo a caractertzá-Ia devidamente.
Parágrafo uníco.

Caberá ao INPS

fiscarízar u cumprimento do disposto

neste artigo.
Art. 5°
mente ao
Segurança
forma do

O INPS enviará semestralDepartamento Nacional de
e Higiene do Trabalho na
modelo por êste aprovado,
relaçao das emprêsas que empregavam
os segurados a quem temia sido concedida aposen tadoria especíaí ,

Art. 6° As aí ta-ações dos Quadros
atividades profisstonais penosa:'>,
insalubres ou perigosas, para efeito
de aposentadoria especial, serâc feitas
por Decreto Executivo. por proposta
do Míntstérjo do Trabalho e Prevídênera Social.

de

Art. 7° Fica ressalvado o direito <i.
aposentadoria especial. na forma do
Decreto nv 53.831, de 25 de março de1964 aos segurados que ate ~2 de maio
de 1968 najam completado o tempo
de trabaíno previsto para a respectiva atividade profissional no Quadro
anexo aquele Decreto.
Art. 8° As dúvidas suscitadas na
aplícacâo deste Decreto serão dirimidas pelo Departamento Nacional de
Previdência Social, ouvido sempre o
Departamento Nacional de Seguranç-a
e Higi-ene do Trabalho, no âmbito de
sua competência.
Art. 9° f::ste Decreto entrará em
vigor na data de .sua publicaçàn, revogadas .as. disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1968;
1479 da Independência e 80° da
República.
Jarbas G. Passarinho
A. COSTA E

SILVA
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QUADRO I

(Anexo ao Decreto nv 63.230 de 10 de setanbro de 1968)
C··{1ss1f1ca cao de A tunâuaes seçuruto Grupos Protrssumais
T;;)'<O illllI-

CÓDIG<l

CAliFO

ATI'JI DMl~ PROFISSIotillli (TRA1J;UlIWOilES CCUP;ú)OS
CLMTER rB~V~IENTE)

DE

Ji.PLICAÇXO

1.0.0

Dl

liO VE l'Rl.BA

LHO

llGEfITES

NOCIVOS

1.1.0

Fí:rr 60s

l.l.l

C/>LOR

Indústria. r.tetalÚrGicn
mânadca non cÓdit;QO

fl

lnec.ônica {auí.ví.dcdoa d i.ec r-L
(l 2.5.2 do Quadro n)
'-.

2.5.1

Ftl.bricu.,.~o do vlctr-ún c c r í.c t.cd a (atividade:} discrirdncdas no c~diGo 2.5~5 do Oucdr o II)

Alimentaç5J de c cIded rns a vepcr-, o. curvcc
nh.

OU:1

10.

25 Moa

FlUO

1.1.3

1

Extr::lç~ de miner~i2 :t.o.d:i,o~ti'VOG (tro.t:tmento. puriti
c:~çãa, Lscdumerrtc o pr-epar-e per-o, di.'ltribuiçã o )
--.

MIlIAÇÕE:;
IOllIZJ.lITES

25 «ncc

Opero.ç~oe cora r-ea-tor-es nuc Loaj-c s Com I'onbe e de n{;u-

I

• 't.r'ons ou. do cubr-c s ro.di.o..ções c orpuecu Ler-oa
'I'r-abc.Lhoa oxccubndou com eX'Ooslção coa rco ce X, rádium a oubstSncill..s rD/:1ioati;ll..::: pnra. fina inductri ..
ca o, tora.pôutico~ o de diagnó3ticoD
FabEico.ç.oo de nmpo'Iua de re oa X c I".ldiotera.:ria.(in:1
í

~

poçQ) do qualidade).

-

Fo.bricaç'O e .monipulnç;:o de pr-odu-toa quÍcl.coo (J far
mncâuticôs r-cd-i ont.i voa (u.:r"Qmo ... rMon, T.'j["3.otório, tô
rio X. cóúo 1")7 C' cuta-oe }
~
~~bricnçM c o.plico.ção do pr cdutou Iumi.nc ccont.ca

Ta.

d i.I'er-ou

.~lD1\ÇÃO

1
. 1>4

1 ..1.5

RUIDO

t
i

c~· p.rfurut~he" o martolotoB pneumótico.

25 emoa

C(l.ldci'o.t'!n (A~dvida.do~ d í.ac r-imknndaü no cÓdigo 245.2
do QuadroU)

25 unos

7r.bulhoa

TrnbnlhoD em us5.n~3 gcru-loruc de oLot.r-Lcâdade (:'.lo.la
de turbir..a[' e ger-adczcs ]

II

I Opero.çüo com TIl~quin~: pnúu~"':&ticile

(atirldado di~ct!.
rai.nndu ont.r e nu do c&d.lSo 2.5-3 do cucdro 11)

~__ ~ ~_~-i2:r:1b'llhos em C/l~blba~

r

PRESSÃO

\T"'DSptruCA

OperClçM

AHs&!nco

de prova do

L.otore~

dú avino

Trabalhos: om co.i:Y.:~ell ou cm.:lru,:J pncuraht.Lcua subaqu!:.
t.Lcna o om llibulÕtH:1 pnown6.ticOtl
COLl

uco do osc nf'er d ro

lAeta.lurc;iii do rnin.6í-ioc: cr aoní.c aí.u

&:tro.çi.ó de aroônioo
Fubric.açÃ:J de ccnpoa tos de ar~ônico

20 cnos

-
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FClbr-ico.ção de tint(l,:3 .:. bane de .COIl1POCt06 do ut:lênico (il.tivldatle(l d ccr-Ic.iucdae no o.e<He;.o 2.5.6 da- Qu~
d ro Ir)
í

FUbrica.çC1o de pr-ódubou injeticidil/l" l2o.ro.oiticida.o e
rnt::'cidnú. à bas c do c oapo s to s do m-ncnãc c

BERÍLIO OU
GLlciJlIO

1:Jc-tro.çoo, tri i..-ur~ç-~ o -tra.to.monto do be tilio
F[1.brico..çno do li~,iHJ do o~r:tlio e ncuc c ompoetca
Pundiç~o du Li gnu )'IlctÃ.licug

Utilit;o.çno do berilio ou oeue COQpo.::.to~ nu fn.bdca. ..
ç~o de -tubcs flL\ore se entes, do .o.mpôlt\(l d-o ro.iOl) X o
di). 'Vi.dror. ceucc tar.o

cÂDUlO

E:ct.raçno, 't rubcmcrrtu e prQPur.o.ç& de 1it:"GO do có.dmio

25 .a.D-08

F\lndiç-~o de lig~:J metúl1co.a

Soãdn com oó.dmio

utilizucno de c~dmio em r ove a'tdmcrrbca motó.licoa

25

Extração do chumbo

anos

F::tbrico.çÔ:Q o ompr~:;o de chumbo totI"o:~)tllo. cu t~tro.
motilo.
Fabrico.c;Qo d e objetos o or-cc.rc eoc de chumbe
Fabricoç~ de ncurac Lador eu , lJilhD.fJ o bnteriC1:l alô t-r-í cus corrtvndo chumbo ou c ompcs t.on de chumbo
F'Cl.briCCl.çfn de tontu.é , euma'Lt.ea e vc rrd ecs 1. bane de
corapoat.ou de chumbe {at.Lvj.dude a d'i.uc r-Lml.nadc n no có
d-igo 2.5.6 do Oucd ro TI)
-

Fu.ndi~Õ:o o 1~na.ç-3o do chumbo, ::'.ihoo-v()lho, oobro
o lato.o

Limpe ac , r:J.~pa.gÍWe :r~po.:ro.QOO do tXlqUGa do 'iliiDturD.
o armazuncmen't.o d ao e;Cll.olino. c ont.endc chumbo tatro.l'l
til~

~

Uúto.l{l r~io. c :rr:)fiuB.~::ic de chumbe

Vul(:"n12;~çÓ:O de uor-r-cchn pelo lit llrrJr:-io ou
compusbon de chumbo

1.2.5

CRo.>.!O

Fzibt-âc o.ç.Qo do ô.cidc c:!"'ômico, do c r-cmcboa o

ou't r-oa
bic-~:J:":LI1-

to.

1.2.6

E:1X:r.o..çÜo e pl"op:lrn.ç .8'o

FÔSFORO

<10

rÓ3;foro bt-aac o o

SÚl]S

com-

p03tO~

?o.brico.ç~ de pr-odu'toa J'oaf'or-adon

25 nnoe
25

=0'

o or-gancf'oa fo 1':::1. -

doa, Lnce l;icid::...':l, "pa~o.r.i ti.;i'l ~ s o !'nticidna

Fabric:l.çtD do proj~t("i3 inceiJ.di~1'io5, expLos-ivos
~p.30$ ;,I,[>.fixi.:J.ntc:J ;, base do fósforo or-ono o

e

~

1.2·7

JW;GAN~

Ext:ro.ç.~, tr'::l.tcC;l(3nta e tri~ur9;<;:íio do mí.ne r i c po r
ce cc oc mcnuaLa ou s,-~mJ.-~uto;;J.&tiCO!l

F:;J.brlcuçüo do c ompoatoc de
FCLbr~ç:1ç{b de

t)ilho.~

pr~

rr.o.n~.an"~ S

$ÚC~S corrtundo compos boc do t11!I:n

E;9>D. lH l

ra.bric:lç~o. de.ivád ro s ...e :l!,Gci?is" indÚ6trio.~. do carf;:
w.ico.. O cweroo opero.ç'o~~ com iguol ~APO:JiÇQO ;l poúi-=
ru do oitolu!:>i tu ou do ou t.roa corcocs ton de ~'.l"'n:;anêc

25 mo'
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Extr'aç~o o f'o.brio.o.ção de conpoe boc de me:tc-úrio
Fab:rico.ç~o de: e~pol~'~:~:J coza fulmiho.to do mercúrio
FUbricn.ç~o d-e tint~s H. bR::>e do c ompotrtc de mercúrio
F~bric;.l.çü'o-de :Jolda. ;;. bcce de merc~rlo

.F~bricl.l.ç~o de ...o.po.l"olho~~ de [;]C'rcúr:iof btl.:-ÔJ.1.ctro, Ti".D....
nmn.ct~o, tetu\nmotro, interrupto!'., Iuapndc.. vaI'rola.
~lotronico., enpoj a do 'ruio:1 X e ou'tr-ort"
Ar:v:l1gruJ'l'J.;"c do ::.inco

p.ar~ ,f9bricoçüo fdC3 clotrÓ:lion,

p t Ihan o ucumu'lad oras

Dou.ra.çQo

(I

à.

eatGiili.ac;em de capo'Ihoe

base da morcú -

rio
Dnpa.l11l1I:1-9nta do aniJn:l.i:J com 30-1.0 de ~oNúrio

Reouperação de :lI!.['rcúrio por dÚ:Jtilnçào do ro!llduo3:
ln:lustri o.is
Tro.tomento a....q uont.c das a::lnle;G.:'l::l.3 do ouro a prata.!!
rn rocupcr-açrc dc eaec Ino"t.aia p rcc osoa
í

âner-ct.cgem do ~ÔloB.t erlu.:l.:)

baao do c ccrnos'tou de
HJ.DRocJomD-

llETOS e 00TROS OCUPOS
TOS DE OloR"::

Batia

Q

plur.:l.O,a, .foltrtigen

l:4úroúrlo

a

I

Fabr-.i.ençtlo de b~lizol, toluúl, xilol (benzeno..tolUeno ., .zilono-) .
FabrioClçno de Lnsc t Ic Idas cjcr-cdos, derivo.do9 de
d roc c.rbone tca

h!

Fa.bricaçÔ:o do in.3cticido.g e !'ungicid~a der!vedou de
ó..oida cllrbMu.cc"
Fnbricô'çr:o de dorãvcdos hc l.ogeziadc s de hâd rocu.rbone
toa c.lifoÓ..tlcol"lt eãoeoeo do meti lo.. br-crccbc de mo-ti=
Ir..,. clorotóJ;1nio,. bromofÓnr-.io, bcbr-ac Lor-e-to de cnr-bo
no,. dielol"úta.no. t6t:ro.clorÕtauo .. -br-IcLcr-et.Ll.eno .....
Fo.brie:açt\o de in:::leticido.
no

à. bc eo de Duti'<lto de CD.:rb~

Fo.briOo.çno de aêd.:l a.rtificial (nonosc)·
Fo.bricaçno de :::;ulrêto de carbono
Fo.bricnçno de ourbon:il1.dn.
F,tl,b~lcl'J.ção de

t:â. s

de illllIliD.::J,çô:o

FnbI"!oo.çio de cofvcrrboe pu!'a. t.intCl./J.. l-I'J.Crl.O e vorni"
~,,~,

OUTROS

Truncas,
ASSOCIAÇÃO
DE Jl4E:NTBS

ccntiendo bcnco.l , toluol e

:x~L.lol

}·(\b:t'ico.çã o de flúor e Ácido í'luoddri-;;'o',. c Ior'o e
c.Ido clor'fdrico o bromo

0.-

l\plic~ç~o' de r-evc s t imcn'ton motálicoaJl ç'lotr2,Plci:J-tin..
c cmpr-ecndendo r biquola~om ... cromo.~em.t doureçcoçcno dizo.çã o -de .alulrr.Lnio e Qutro.~ opcr-açcan aecemc.Ihedeu
{a.tlv:idudoa d Lec r-Lmí.nadnu no codfgo 2.5.4 do Quadro
JI)

Pintura. õ. piotoln - Cl.G3ccinç.';:o do uo.Lvcnüeu e hidro
cec-bcnedeu o P:Lrt{culna çuepcunae - (ativid:;tdca di3"
er-Irrdncdas. entra na do o~xii~o 2.5 ...3 do qucd ro II-) r.rnbo..lhos l:lm. ~D.Io"rio.!l o t:mqw.C'::J de or.gôto _(mon~:ddo
&0.3 !}ulr-ldtiOo, gá:l metmna e out.r-oa)

de. ca.rbono"

Sold.a elétrica o a oxiacotnôn:io (Fumos mHáUco.)

-------

-------~-~._------

1.2.11

SíLICA,

~~~t~TOSÉ

Bxtr~çêO de minério!! (o.tivido.doa discr-icri.l:lo.uns
cÓdir;Oll 2.3.1 e. 2.,.5 do Quadro Ir)

noo

15,20 ou

CIMENTO
"FJçtrnçEío de roohc c 0J:l101 tirero.lI (furo.çm ,oorte, d"
nanto, tritul'oçEío, ponoirc.monto e mD.n:ipulnçoo)

25

enca

25

MO>

Extro.çã:> • trlturn'{ão e moegorn do talco
Decapa~",n.

limpezCl do metals, foocamonto do vidroll
oom Jn:!,o~ do nl'ci:> (n ti vidOld'" diecrl.mino.do. entr-e ao
do codir;o 2.5.5 do qucô rc

rn

1'''01'100.'';0 de cimento

Fo.bricnç:lO d, e;ultrniçoas p::lro. r-cace,
juntou o produtos de fibrocimonto

m:l.tcri~"'l_!l

132-

I1:l.bric::Içno de mo.tcrinl rcfr(\G~l"io ptrr n fornos, oh.
ie.inô:J o c:vJ.inho!l, recuperação de rosiduo!l
Fabrictlç3'o de mós, robalos, s:lpóleos, pós
p:lro. polinento de .. et;.:'18

,

po.!Ib.!l

Motlf;cm o m:m'.pulaçQo de ,,111.011. na indúctri" do
<;1.1",0:1, porcol:>.no. c out.r-os produtos ",,>:,w.1icolI
Mist-ur". cordof;om. fio.çti:o oi

te~e1Agem

vi..

de "I:l.iOJl.to

Trobolho em p~clreirll::; (oti'lid~do~ diocrimi'lo.do./X
cóclibo 2.3.4 doQu~ro rr)

no

Trabo.1ho em. conotl'Uç,:o:o de tún~i~ (atividadco dbc:i ,
r.lino.do.lI noa cÓJ.ir,os 2.).) o 2.3.1+ do Quoclro rr) -

'.•:;.0

DIOI.ÓJICOS

1.3.:r.

CARBG-l1CULO~

..
BRUCELA.
MOfN.O. roBER
Cl.lJ.,OSE;

'i.'ro.bo.Tholl pormenerrte e ecn quo hl:Ijo. conto.to·con produ
tos d", o.nirr.ois in!'ecteldos
-

25 anolZ

Trabol~oG 'P"'rrno.::lclltell em quo haja.
pOU to VJ.3cera~, glanduloll, 1l~3U"'.

contato ;.om car~
os SoB. !leIo::;. do ..
jeço<.'.'l de IInimo.i.'l ânt'ectcdoo (o.tivid:>.dc.'l discrimino.
d:>':J antro M do cÓdiGo 2.1.3 do Quo.dro lIf médicolI;
'letcrin~rio:!. enfcrmej.roa () técnico:! (le lo.bor:>.tÓ
rio)

-

:1.3.2

ANI1WS DOEN Troo:>.lhos perracnczrtes oxpo:Jto:J no cont!lto cor.t n:nt..
TO; E MATE=' L1Ai:! doentee ou :r:>.otori"'is lnfecto-eontllgi:>.ntoll (o.t1
mus nFEC- 'vidade a d!scricinR.dag entre no do cÓdigo 2.1.;5 dõ
TO-CONTAGI~ Quodro lIt médic~s, 'leterinô.rioo. enfermeiros Co i;~.:.
nj.ooa de Lcborotcr-Io )
'O;

25 onos

1.3.3

PREPARAÇÃO
Tro.'b:>.lho~ pel"l'Il=ento:l em ltlbor:>.tórioo. Com :.nimoJa
DE SÔROS. 'lA dcs'tõ.nados eo preparo de lIôro. 'V:>.cinos Ó outro:Jpro
CUIAS E 00= duboa (o.tividOJio:! discritlinttdo:J antro as do CÓdir;ô
'?ROC PRODij- ·2.1.3 do Qulldrr;> lIs 'llêdicos_hbor"'tor;.~t(lZ, otécni"
TOS
ooll de Leborn'bcrí.ou, 1Jiolosl,'Ji;ao)

25 Anoll

1.;5 •.4

DOmlTES 00 l'rllb:>.lholl permcnerrtes (f)l1 que h,.jo. oonto.to c om doon-s
UATERIAIS IN '~ca ou mabc r-Ln'Ls Lnrcc bc-conbagí.enbcs (o.tivldrulcll
FECTO-CONTA":: di~criminodo.s entre 0.3 do cÓdigo 2.1.3 do .
Qundro
CI.!<,TES
:U, médioos, méa.ico"-Io.bor:ltorist:>'ll' (potologistoo )"
tócnicos de 1ubOro.tórlo::;. donti~t:ls. cnrermei roa )

25

1·;5.5

CEf«ES

25 rolO!!

-

Tro.b:>.lho'J noz gcb lnebca de :l.utôpsl:>.. de o.ntitorun. e
o.n&tolUo-hiotopo.tologlo.. (utlv.idado:! d'l ac r imlzicdas eu
cre 0.3 do cÓdil(o 2.i.3 do Qltll.drO II: m~dicoll-toxioõ
lo~iiltt\s. ·técnicos do lo.bo;,otórion de -an-':tolll$'-p,.tO=
10Zi::l ou hiotop:lto1ogitl, 1ocnieoo de Lobor-cbord ce do
gebâncbc a de neçroplJi('l;~ -becní.coe de D.no,to;nio.)

anos
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(Anexo ao Decreto nO 63.230 de 10 de setembro de 1968)
Ci2.,',:sificaçao das Atividades Prot'issíona.s s-egundo os Agmtes Nocivos
ATIVID1\lJE

C6DIGD

TElIl'O tITl1:D!O

PROl':! SSI OltlL

DE

2 ..0.0

GJilJPOS PROFISSIONAIS

2.1.0

PROFISSõES LIBERAIS E TtC~'ICAS

201.1

ENGF:llllARIA

rR.\B1J..TIO

25 OllOS

Engemh.eiro3-quítci.co(J.

Eri~onhoi rO::J.moto.lúl;'G.ieo~
Engcnho i.r-râ de mi.nae
2.1.~

25 Moa

Qu11ITCA - !WJIOATI'l1DJ.IlE

Qulvüc os -induotrl~iflQufmic O:J --t,óT.i.color;lstns
Têonicoc em ll).b()t'o.tório~ de l\ll~liGea:
T~cnicoz::l em lnborCltóriof; qU1m.ico:l
't~cnicOi..: de r-ndi.onbâ vddnde

2.1.3

t.!EüICIl!A-WOlITOLteIA-I"AlMÁCIA e BICQUÍ1'ICA-niFE=m-vETElU!fÁlITA
1~~dicos( cxpootos »cc ngonbc c »oc ívoe.>. c Ódie;o 1 ..3.0 do Quadro I)
,MBdicoZ-nn~tomopntolog'io.tazou hilJtop::l.tolor;i~tn&.·
1!.~dfcog-tQxic oLog.i ebne ~
llódicoo-loborD..to}"i~to.~ (po.tolúgic:to.a)

25 cace

}J§di::os-radio19I;illtc,s 'ou r-cdt.otor-cpcut.cu
TeCe..t.cos de z-nxoa X

~écnico3 do lnbot':'l.tÓtios de -nnabonopnbo Logi.a ou hiitopa1;;ologitt
Fa.n::::.a.côutlcol;-toxicolobi3t'D,3 e ·bioquhri,cofl
Técnicos de lllboro.tório[l da ga.binete/,; do noc rcpnd n
Téonico s d-o' c.na'tomâ,n
.
Doutds-bnef oxpocbos ao s a.~(lnteD :rlOCiV03 - c~l1,t!;o 1 ..3..0 do QulliÍrol)
Enformeiron( oxpcat.on 0.0::; ngcrrte s noci vou-codj go 1 ..360 da Qutl.dro I)
Médicos : vetQrin~rioc (Cxp03tO~ 0.0.3: ngent os noc Lvoa - cCdigo 1 ..3~O
<lo 'l;ulldro 1)

2.2.0

2.3.1.

)'ESCA

PESCADORES·

25 ",,"09

llI1fEIROS DE SlmSOLO (opornçõe:1 de corte ... i\~rllçoo e aem1iont~,o. o.-ti
'\r.i..d ndcs de manObI"D..3, n08 pont.oa do -:trannf€l rênci as. de c~:r5aa Õ
vj.r-cdcrou o outrrne o.tivldodca oxcr câdca no local)

15

ecos

Pcrfura4o:r"~ de 1"()cj~o..iJ,j e o r-bador-en de .zcchas, e::1rret.~:la~.tI1 l>r-ltãdol'i::tl lt cnvouqucà.z-ca , choquoâ.zo s e ou't roe profi:'H:;)..on~i,;;.... cera :t..
ttibuiço'--'s pe rmcnetrte a em mâncu de suoacãc

TRAMLliADOR~S PEnJ.WfENTES EM LOCAIS DE SUBSOLO, AFASTADOS
FREllTES DE TRAEAUtO (GALERIAS, JW.lPAS, poços, DE:PÔSI~OS)

DAS

h!:otori.'l.to..3, c ar-r-e gadc rc e, condubor-o s de -cugone tna , c ar-r-cgudor-ou
do exp.l oni vca , enour-r-cgadoe do foc;o (blCl...'lter:)).úlotrici~t.:4:J,p cn
r:CLt~Oi'e::;, bombeiros, mcdc í.r-c.ír-ca o cut.r-o s pl"o.t'lo:Jioncda
COl!l
Qtribuiç;'$3 pe r-manerrbos em raí.nna de aubüo Lc

l([NEIROS DE SUPERFíCIE

Trabo.lho.dorea no oxc rc lc o purmcnent.a de SUo:> n:tribuill;õea.
mí.nuu ou dopósitos mi nc r aLc !l.~ suporricie
í

UJn.

20 unos
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Porí'ur'ldoros do rochas, CQrtlldor<lll de rochas, cur-r-c gndor-oa , op.!.
redores de olloavlldoir"s, ootoroil"oll, condutoroG do vo.~onetllll
cur-r-egodor-ou de cxpjoet-eos , oncarrel,'iCldoG do
fOGo
(blo.storll) o ou~ros profissionlli2, com .:ttl'"ibui~OoB permancrrtes
om mj.nes ou dcpouj con lIÚner"is, o. suporflcio

b r-Lbudc r-c e ,

~'~3.4

TRABA11[ADORES E:>! PillREIRAS
Pcr-j'ar-cdorca , cavouqueiros, c'l..ltoiros, enearrof,,,,loll do
(b1ustorE) o operadoros do p&s lUocnruCo.lI

2.3.5

TRABALHADORF.3 EJ,I uTR/i.QÃO DE pE'rR6í.Eo
Trob,llhudoreo ocupados oro carútel' pc rmnnorrtc no perfun.~Õ:o do po
~O(l pctroÜforos €I 'no. o:ttr.:tç~o de petróleo
-

2.4.0

TRANSPORTES

2.4.1

TRIillSPORTE FERROvrÁRIO

I
25 nnoc

fo~o

25 o.noo

+----llaqtiinilltn
Foe;ulllto.s

2.4.2

25 onoe
25 0.."103

TRANSPORtE únamc E' RODOV!Â-llIO
llotot"iate.a de ônibull o do CaI!Únhôus de c"rEiI ( ocupooos om c[lrõ' ecr- pormnn6nto)

25

onon

25

='"

25

enos

"----2.4.3

2.4.4

2·5.0

TRhNSPOIlTEM:m:O
Aoronaut[lS
ESTIVA
Estlvo.dor<J(> (trabalhadores ocupodos em car(l:tGl' pen::anontc. em cc
baroo.çõoB no carregwncnto o descll.rroglnento do l'lerC"dorio.3)
ARl'íFICES, TRtúlAlHAOORES OCUPADOS EU DIVERSOS PROCESSOS DE ['ROOU
çÃO E OUTOOS

-2·5·1

INDÚSTRIAS IlE1'ALúmICAS E llfECÂ,\"ICAS
(Acio.ria:;, fundicõGs do ferro o metais nQo í'er r-coos , lar.Uno.yôoll)
Forneir06, mio d~ forno, rGBervo. do í'or-no , e;ar~on (movimento. e
retira o. co.r:;o. do for'no).fundidorcs, soldéldorec, lingotoi rce , t!
nc.ae r os , co.ço.mboirOD. amllrro.doros, dobr",doruc c deabll~tudoro(>

25 cnoe

í

Roucrbcdoro e , ollmori1hooorell, mllrteleteiros do rebo.roa~Qo
Opc r-ado r-eu do tlrlborcs rot.ntâvon

,

out.r-ce rdiquimas de rabo.rbo.y(lo

02ero.doros de m&qu,ino.s po.ra fubricuyÕ:o do tubos por centrifu{';o. _
çco
Opercdo r-os do ponto~ rororeee ou de e,quipamontoll p[ll'a transpor d,
te~ de peyo.s " c.:tçXlbao com meto.l liquefeito, nO' rccinto~
aci.o.rias, f\mdiçõe~ e lo.min[lçÕ08
Ol'cro.dorü3 nOG fornos .do recozimonto ou de têmporo.-I"('Ico~odol'cg
ter"p~'radorell

2.5. 2

FERRARIAS, ESTk\U'ARIÁS DE M8'rl,L A QUENTE E CA'..DERARIA
Ferreiros, mo.,.teleteiroc, forjéldoreo> estOJ;tpadol'os. c cj dor-cj ron
o pz-enuado r-on
Ol'eradorc:'l de fOITlo de recozimento, do têmpora> do comonto.ç~
fornei roa, r"eoz",doro~, tenp{'rD.dore~, c cmcntndorc n
Opero.dorco. do pontol)- rolantoc ou

tD.lho.~

elótrico.o

25 cnoc
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OnR.\çORS DIVERSAS
Opertlàor<lfl do mnquino.f1 pnoumátac ce

Itcbi.üado r-en cú:c! lllorto1etOG pnoumátiooll

Corto.dorcs de chapa a üxilleotilênlo
Emo.o'rilh:1doroll

Soldndorea (~oldo. oi~tricD.

(I

fi

oxincotilônio)

Opcr-cd oeo c do jct.oe de 0.1'010.

Pintore!! n pütoln

(00'll

üo Iverrt eü hidro<::)rbono.do~ o tinto.5tó::d-

c::>.a) Porrcâ s t ae

25 unos

APLICAÇÃO DE REVESTIMI,."'NTOS1,!E'T1..ucos E ELEl'RúPLAS'l'IA

Go.ht=izadorofl. nãquc Lcdorcn, c romcdor-en; cobrandore", ce torihador03, dourudoroa, e cueros proflasionctill OTn trabnlhoB purmaaen
teo naB lacaia
PAIlRICAÇ.'i:O DE VIDROS E CRISTJ\1S

Vidreiro!!, opero.dor"s de forno, fornoirofl. lIopro.doroll de
e crillto.iB

vãdrce

Opero.dorcll do mó.quinClo de fabricação 'to vidro p'lo.no,: f1IlCMoroa
<1"0 vidros c cri3to.is, operw:lorcc do mnquin"-c do !Ieprar vidrOll l:l
outros pro rã caí.oncl e em tr'lboJ.hos pe rmnncnbo u nos recãnbos
do
f'loricaçÜo de vidros o crlstl1il'l

I

FABRICAÇÃO DE TINTAS, ESMALTES E VEID.'1ZES
TM t-uradorc~. nocdo ro s , opero.doros do mÚquinas mccdcrcu, lllillturadoroa, prep::lrUdore~. onv::lzilhUdor<Js c outrosyroi'1lJsion'lls C1:t
;::rn.balho3 pcr rnzinonbea nos rec Inbcs do fubric:lço.o
1
PR1;""'PARAÇÃO DE COUROS
ClIlcadoroll de couros

cweracrce

do 0001:'00

Tro.bo.lhD.dores em benogom do ccurce
IlIDÚSTRIA GRA.FICA E EDITORIAL
lJonotipisto.~,linotipiotalJ, fundidorea do monotipo. fundldoroll dtl
linotipo~ fund1doroll de ellterootlp1.o.. olotrotiplutlll3, ostorooti_
pil3to.s, ~til.vunotiphto.o o titlllisto.l3.

DECRETO N9 63.231 - DE 10 DE
SETEMBRO DE 1968

MOdifica a âenommaçiio de eetaoelccimcnto de ensino superior.

O Presidente da R€lpública, no uso
das atribuições que lhe contere o
artigO 33, item II, da Constituíçào e
tendo em vista o que consta do pro;
cesso nv 242.056-68, do Mm.sceno

da Educação e Cultura, decreta:

Art. 1.0 A
Escola de Enfermagom Nossa Senhora Medianeira, de
Santa Ma-ria, Estado do Rio Grande

do Sul

reconhecida pelo

Decreto

41. 570, de
27-5_57.
pubilcado no
Diana 0f1elUl de 27-5-57, passará a
denommarcss "Faculda:1e de Enfer-

magem Nossa Senhora Medianeira.
Art. 2Ç' nste Deeroto entrara em
vigOr na data de sua pubucaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro doe 1963;
147 0 da
Independência e
80° da
República.
A.

COSTA

E

Tarsa ouira

SILVA
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DECRETO N° 63.231-A -

DE 10 DE

SETEMBRO DE 1968

Declara de uuuaoae publica o "Liceu

tstercrto Poruunsés", com. sede no

Rio de janeiro, Estado dn Guana-

bara.

O Presidente da República, usando
da au-íbuícâc que lhe confere o art:igo
83, item Ir, da Constrtuiçào, decreta:

Art. 19 -E' declarada de utllidade
pública nos termos do artigo 2 G da
Ui n d 91 de 23 de agosto de 19:~5,
combinado' com o artigo 10, "in fine",
do Decreto n'' 50.517, de 2 de maio de
1861, a sociedade
"Liceu. Lit€rário
Português", com sede no RIO de .Ianeiro, Estado da Guanabara.
Brasília, 10 de setembro de 1968;
1.4'/° da Independencía e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antonio àa Gama e SiLVa

DECRETO N° 63.232 SETEMBRO DE

DE 12 DE
1968

Concede à sociedade Westinghouse
Electric Company, S.A., auicníeação para ccntimuir a funcional' na
República do eroeu.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item 11 da Constituição e nos ter.
mos de Decreto.Iei no 2.627, de 26 de
setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à sociedade Westdnghouse Electríc-Company,
S.A., com sede na cidade de Wilrmngton, Condado de xew castre, Es--tado de Delaware, Estados Unidos da
América, autorizada a funcionar a.través de Decretos Federais o último
dos quais sob o nv 60.850, de 9 de ju;nho de )967, autorização para eonttnuar a funcional' na República do
Brasil, com o capital destinado às
atividades da filial brusrleíra, elevado
de NCr$ 8.843,69 (oito mil, oitocent~C)s
e quarenta e três cruzeiros novos e
sessenta e nove centavos) para ?ifCr$
12.068,27 (doze mil, sessenta e oito
cruzeiros novos e vinte e sete eentaVOS), em virtude da correção mo.netá~
ria dos valõres do AlIYO ímobüízado,
nos têrmos da Lei n'' 4.357, de 16 de
julho de 1964, consoante resoíucão
aprovada pela Diretoria, em reutuao
realizada a. 7 de abril de 1967, bem

como declaracão do representante legal, firmada - a 25 de maio de !_~67,.
mediante as olàusulas que a este
acompanham, assínauae pelo Mmistro
d-e Estado da Indústria e do Comercio, obrrgando-se a mesma sociedade
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor .ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília 12 de setembro de 1963;
147° da' Independência e 80°, da
República.
A. COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO N° 63.233 ainda não foi
publicado no Diário Oficial.
DECRETO N9 63.234 S~TEMBRO

DE 12 DE

DE 1963

Institui o "Dia da Ave" e dá outras
providências
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere 'O
artigo 83, item II, da Constatuíçào,
decreta:
Art. 19 É instituído o "Dia da Ave",
cuja comemoração será feita a cinco
de outubro de' cada ano.
Art. 2° O Ministro da Educação
expedirá instruções dispondo sóbre o
"Dia da Ave", bem como fixará os
programas das comemoraçóee a serem
recomendadas às escolas primárias e
médias do Pais.

Art. 39 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1968;
147° da Independência e 80 0 da
República.
A COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N° 63.23:5 -

'DE 12 :JE
SETEMBRO DE 1968

Institui Grupo de Trabalho para estudar a reforma e atualização daS
instituições culturais.

O Presidente da República, usan~o
da atrrbutçàc que lheconf ere o artl-
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so 83, item rr, da Conatituíçào, decreta:
Art. 1° Ploa instituído, no Ministério da Educacâo e Cultura, um Gl'Upü
de Tl'a,balho,' incumbido de estudar a

reforma e atuahzaçào das ínatituições
culturais, de modo a atende:' às eXI_
gênciascdo nosso progresso c desen-

volvrmento.
Parágrafo único, O poder Exe,cuti-

vo solicitará ao Congresso Nacional a
índícacào de um representante, em
ca-ráter de missão cultural, para integral' .o Grupo de 'I'rabalho.
Art. 2° O Grupo de Trabalho será

presidido pelo Ministro da Educacáo
e Cultura e deverá convocar a colaboração de membros do' Conselho Federal de- Cultura, de diretores de Instttuícões culturais e ainda de perso_
nalidades representativas das referidas ínstituícões, além de
«ervíôores
públicos diretamente ligados ao assunto.
Art. 3° Os estudos 0 projetes deverão estar' concluídos
dentro de 30
(trinta) dias. após ,3, instalacào do
Grupo de Trabalh-o, cujos encarg03
constituirão matéria, de alta príorídade e relevante ínterêsse nacional.
Art. 4° Os funcionários públicos requisitados para prestar servícos aDS
membros do Grupo de 'I'racalho, ao
me-smo deverão dedicar tod-o o seu
tempo.
Art. 5° Decorrido o prazo de 30
(trinta) dias. os Ministros da Educaçâo e Cultura, Planejamento e COO).'denação Geral e Fazenda, que repre..
sentem os setor-es integrados na reforma cultural, promoverão, era eonjunto
e a curto prazo, a revisão d05 projetos
elaborados.
Art. 6° O Conselho F-ederal d-e Cultura será ouvido nas .natérjas retacionades com suas atribuições especificas.
Art. 7° Revogadas as drsposicões em
contrário, o presente Decreto entrará
em vigor na data de SUa pub-licação.
Brasüla, 12 de setembro de ::.968:
147° da Independência e
30° da.
República.
A.

OOSTA E SILVA

Antônio Delfim Neto
Toreo Dutra

Hélio Beltrao

DECRETO N° 63.236 SETh'IVIBRQ

DE 12 DE

DE 1968

Autoriza 0, cessúo sob o regime de:
aforamento, do terreno que men_
ciona, situado no Bstcuio de Pernambuco.

o . Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 3~), item II, da Constituieào, e de
acôrdo com o artigo 1'J, de Decretolei nc 178, de 16 de tevcreiro de 196'7,
decreta:
Art. 1° Fica autorizada a cessão,
sob
r-egime de aforamento, à Emprêsa Pernambucana de Tu r i s m o
(EMPETUR), do te1'1'e,10 acrescido de
marinha cem a área de 22.712 mz
(vinte e dois mil, setecentos e doze
metros quadrados), situado no local
denominado Pína, na Freguesia de
Afogados, em Recife, Estado de Pernambuco, de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
o n? 82.654, de 1968.
Art. 2° A cessíonárta fica dispensada do pagamento do valor correspondente ao domínio útil, mas suj-eita ao
fôro anual que rôr arbitrado na forma da lei,
Art. 3° Destina-se
terreno a que
se refere o artigo anterior à construção de um hotel, visando a íncremental' o turismo, tornando-se nula
a cessão, sem direito a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias, se
fôr dada ao terreno, no todo ou em
parte, utilização diversa, ou atnda ,
se houver inadimplemento de cláusula do contrato que deverá ser lavrado em livro próprio do Serviço doPatrimônio dá União.
Art. 4° caberá à Emprêsa cessionária indenizar b-enfeitorias e quaisquer
outros
direitos
dos
atuais
ocupantes do terreno, seja por acôrdo,
seja por desapropriação, na forma da.
legislação própria,
Art. 5° É fixado o prazo de 3 (três)
anos, a cantar da lavratura do contrato, para Que se concretize a construção mencionada.
Art. 6° gste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

°

°

Brasilia, 12 de setembro de 1963;
147° da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
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DECRETO W' 63.237 -

DE 12 DE SETEl\;IBRO DE 19B3

Abre ao Ministério da Iruiuetrui e Comercio' o crédito suplementar de ... _
NOl'$ 12.480,'JÜ (arJ;~e mZl, quatrocentos e ouenia crU2el' os novos para'
rctórço de áotacào consunuuio no mqente Orçamento,

o Prestdente da República, usando da atribuirão que lhe confere

Q

artigo 83, item II, da Consütuiçao P da autor-sacao contida no a-uso 11,
da U~i na 5.373, de 6 de dezembro de 19$7, decreta:

Art. 10 Fica aberto ao Mímster.ío da Indústria e Comércio, c crédito
suplementar de NCr$ 12.480.00 «íoac mil, quatrocentos e oitenta cruzeir-os
novos), para refôrço de dozaçac orçamentaria consrgnaoa ao subanexo
5.08.00, a saber:
5.08.13 - Departamento Nacio-nal de Registro d-o Comércio
191.2.1244 -,- Coordenaçâo dos serviços de R-egistro do Comercio
3.0.0.0 - Desp-esas Correntes

3.1. O.O -

Despesas de Custeio
Serviços de 'I'eroeíros
12.480,00
Art. 2° p~ d-espes-a decorrente de execução do presente Decreto ser",
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
NCr$
5.08.13 - Departamento Nacional d-e Registro do Comércio
191.2.1244 - Ccor denacào dos Serviços de Registro do Comércio
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.LO.0 - Desp-esas de Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3. 1. 1. 1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
12.480,00
Art. 30 f;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação .
3.1.3.0 -

Brasília, 12 de setembro de
República.

1968;

1479 da Independência e 80 0 da

A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Edmundo de Macedo Soares
Helio seu-ao

DECRETO N° 63.238 -

DE

12 DE

SETEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério das Comurucaçóee. em favor do Departamento Nacional
de Telecomunicações, o creuato supiemenuir de NCrs 20.000,00 para
retorce de dotação consignaaa no mqente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item TI, da Ocnstittnçac e Da autorização contida
artdgo 11
da Lei n'' 5.373, de e de dezembro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica aberto, ao Mímstérío das Comunicações, em favor do Departamento Nacional de 'I'elecomuníccçôee, o crédito suplementar de
NCr$ 20.000,00 (vinte mil cruaerros novos), para refôrço de dotação orça-o
mentárra c-onsignada ao subanexo 5.0'1.00, a saber:

no

5.04.02 - Departamento Nacional de 'I'elecomunicecões
213.2.0439 - Coordenação dos Serviços de 'I'elecomunícacões
3. O.O. O-Despesas Correntes
~
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 -cBalário-Famítía
.

20.000,00
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Art. 2°.A despesa decorrente da execucào do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díscrímínados:
5.04.02 -- Departamento Nacional de Telecomunic-ações
Ptauejamer.to do Sistema Nactonaí de,' 'I'eíecomunicações
4.0.0.0 ~ Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.2.0 - Serviços em Regrme de Programação Especial
20.000,00
Art. 3D f:ste Decreto entrará em vigor na data de Sua pubücaçao.

21;~_1.0442 ~

Bresilía, 12 de setembro de
República,
A. COSTA E SILVA

1968;

1419 da Independência e 80° da

Antonio Delfim Netto
Hélio Beltrão
Cartas F. de Simas

DECRETO N° 63.239 -- DE 12 DE
SETEMBRO DE 1963
Prooé sôbre a instituição do Primio
"Rcquettc Pinto, para roteiro cinematográfico.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ai-tigo 83, item II, da Constdtuíção:
Considerando a necessldnde ãe estabelecer condições de cstcmuro, no
âmbito da produção cínematográrice.,
para o aproveitamento
de roteiros
cinematográficos baseados em obras
literárias nacionais;
Considerando de real interêsse r-ara a cultura brasileira tôda ímciafiva que vise ao in terrelacíonamento
do cinema e da literatura; e
Considerando que merece reverência especial a memórí.a do ilustre
brasileiro, Edgard
Roquette Pinto,
autêntico pioneiro do cmcrna educativo no Pais decreta:
Art. 19 Fica criado, no Ministério da Educação e cultura, o Prêmio
"Roquete Prato", destinado a nistmgutr o melhor roteiro cmematográfico baseado em obra ue autor na-.
cionat.
Parágrafo único. O prêmio de que
trata o presente artigo será de pertodícldade anual.
Art. 2D O Prêmio "Roquete Pinto" corresponderá ao valcc inicia: de
cinco mil cruzeiros novos (NCr$ ....
5.000,00) .

Parágrafo único. O valor do prêmio ora criado será re\TÜ;W per ioúi-.
camente., de modo a manter-se na
equivalência de cinqüenta (50) vezes
o maior salárío.mínimo vigente,

Art. 3° O Instituto Nacional de Livro (I. N. l,.) será o responsável
pela premiação, cumprmdo-Ibe propor a expedição das necessárias instruções, no prazo de 30 (trmta) dias,
para a execução do presente Decreto.
§ 19 O 1. N. L. entrará em entendimentos com o Instituto Nacional
de Cinema, a fim de que possam vir
a ser criadas facilidades ao aproveitamento dos
roteiros classificados.
zelando por que os m-esmos só sejam
alterados na medida em q1.18 o exija
a linguagem cmematográrica ,
§ 2° O L N. L. exammará a possibilidade de publicar r .e gularmer.te
os roteiros classrlicados no conCLl.LSO.
Art. 4° :Ê:ste Decreto entrará em ,,\gor na data de sua pub.Icacâo .
ATt. 5° Ficam revogadas 8.S disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1968;
147° da Independência e 30° da
República.
.
A. COSTA E SILVA
Ta1"80

Dutra

DECRETO N9 63.240 - DE 12 DE
SE'.rZMBRo DE 1963
Declara de utilidade pública, para etei-:
tos de deeapropriacõo, o imóvel que
indica, sitvado na Cidade de Santa
Maria, no Estado do Rio Grande
do SuL

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e nos
termos do artigo 5° alínea m do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nO 2.786, de
21 de maio de 1956, decreta:
Art .. 1" E' declarado de utilidade
pública, para efeito de desapropríaçào,
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o ímôvel. com as confrontacôes abaixo

do ao que consta do Processo M.J.

mencionadas, situado no 3" "mstnto do
Município de Santa Maria, constituído por uma gleba de terras de campo e mato. e respectivas benfeitorias,
com a área de 659 (seiscentos e cinquenta e nove) hectares, aproximadamente de propriedade de Josué do
Nascimento. Carlos Schirmer e outros,
com as seguintes confrontações: ao
norte, com Jacob Luiz Laydner e. estrada geral ac sul, com João Manoel
de Azevedo e João Carlos; ao leste
C8m .joaquim Farias de Lima ou Joaquim Farias Badke e estrada que conduz ao Pau-a-Pique; e a oeste, «un o
banhado terr a- de João Fidélis e herdeiros de .lcâc Vertesímo de Oliveira,
por um pequeno arroio e campos de
José Ingnácío de Avile..
Art. :1,0 U imóvel indicado no artigo anterior será destinado à ampliação do "Campus" da Universidade
Federal de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul.
Arn. 3° f:str Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçào ,
Art. 4° Ficam revogadas as dis,
posições em contrário.
Brasília, 12 de- setembro de 1968;
147° da independência e 80'? da
República.

13.359, de 19G8, decreta:

A. COSTA E SILVA
'I'areo Dutra

DECRETO N° 63.:J41 -- DE 12 DE
SETEMBRO DE 19G3
Declara de «uuaaae pública a "Sociedade Educativa Monsf.nhOr FTesierico

'I'omorock",

com

sedé

em

São Ludgero, Ssuuio fie Santa Ca-

turma,

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Ccnstituíçâo e atenDECRETO N° 63.243 -

Artigo único. E' üeciarada doe utilidade pública nas têrmos do artigo 10
da Lei nc 91: de 23 d-e agõsto de 1935,
combinado Dom o artigo lodo R-egulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de .naío de 19,61, a
"Sociedade Educativa Mo 11 S e n h o r
Frederico 'I'ombrock" com sede em
Sáo Ludgero, Estado de Santa Catarina.
Brasília, 12 de setembro de 1963;
147° da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO N'?

63.242 DE
SETEMBRO DE 19G8

12 DE

Declara de uiüutaâe p~ú:)lica a entidade civil "Fundação de Assistcncia,
Social Sinhá Junqueira", com sede
na Capital do Bstaao de &1,0 Paulo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item H, da Constituição e
tendo em vista o que consta do Proc-esso MJ-18.892, de 196B, decreta:
Artigo único. E' declarada de utllidade . pública, nos termos do artigo
2° da Lei uc 91, de 28 de agasto de
1935, combinado com 0 artigo 1°, nL
fine, do Decreto n? 5~ .517. de 2 de
ma.io doe 1961. a entadadc civil "Fundacâo de Asststência Social Smhá
Junqueíra", COm sede na capital do
Estado de, sao Paulo.

Brasília, 12 de setembro d-e 1968;
da Independência e 80° da
República,
147°

A.

COSTA

E

SILVA

Luís Antonio da Gama

12 DE

SETEMBRO DE

e Silva

1968

Abre à Justiça do '!'':"a!Jallw em taror do Tribunal Regional do Trabalho da
P Reçião o crédito suplementar de NCr'S 240.000,00 (duzentos e quarenta
mil cruzeiros novos), »osa reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II,da Ccnatitutcâo e da autorização contida no art. 11, da
Lei nv 5..373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justica do Trabalho, em favor do Tribunal
Regional do Trabalho da P Região, crédito suplementar de NCr$ ,
.
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240,000.00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros novos), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 4.05.00, a saber:
4.05.02 -

Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação e ~TuL
gamentc da P Regrâo

115.2. 01~6 3.0.0.0 -3.1. O.O 3.1.1. O 3.1.1.1
3.2. O.O 3.2.3.0 -

156.2.01:39
3.0.0.0
3.2. 0.0
3.2.3.0

-

Processament., de Causas Trabalhistas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
Transferências Correntes
Salárjo-Família . .
Pagamento :1 Inativos

85.000.0a
10.000,00

Despesas Correntes
Transferência- Correntes
Inativos
_

_.

145.000,00
240.000.00

Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante coriteneâo de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
.
4.05.02 _. Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento da 1'!- Região.
115.2.0136 -- Processamento de Causas Trabalhistas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1 O. u - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoa
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Dl. 00 -- Vencimento e vantagens Fixas
240.000,00
Art. 3° :f;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de
República.

1968; 1479 da

Independência e 80° da

A. GOSTA E: SILVA
I..Iuis Antônio da Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
Hélio eeura«

DECRETO

N°

63.244 -

12

DE SETEMBRO DE

1968

AbTe ao Ministério da Justicá o credito suplementar de NCr$ 835.000,00,
(oitocentos e trinta e. cinco mil cruzeiros novos) para retorço de dotações consiqruuias no Tigente Orçamento.

o

Presidente da República, usando da atribuição

que lhe confere o

art. 83, ítem lI, da Constitulçâo e da autorização contida no art. 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967 decreta:

Art

to Fica aberto aó-Mínisterío da Justiça o crédito suplementar de

NCl'$ 835.000.00 (Oitocentos e trmta e cinco mil cruzeiros novos) para refõr.;
ço de dotações orçamentárías consignadas ao subanexo 5.10.00, a saber:

5.10.01
111. 2 .1534
3.0.0 O

3,1.0.0
3.1. 1. O
3.1.1.1

Gabinete do Ministro
Assessül'ia~I/Ji:ljsterial

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
,
01.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil .,

161. 6QO.OO

140.000.00
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- 'I'ransferenctas Correntes
- Salário.família
- Pessoal Civl1 .
- Dlvisáo de Segurança e Informações

Assessoria R.elacionada à Segurança Nacional
Despesas Correntes
Despesas de Cl:;steio
Pessoal
3.1. 1.1
Pessoal Civil
01.00
Vencimentos e Vantagens Fixas ...............•
5.10.06 - Arquivo Nacional
114.2.1593 - Guarda e Conservacáo de Documentos
3. O.C. O - Despesas Correnta, ~
3.1.0.0 - Despesas de Custeio

237.2.1588 ;{.O.Ú.O 3.1. O.O
3.1·.1.0

25.700,00

3.1.1. O -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 5.10.12 114.2.1602 3. O.O O
3 1. O. O
3.1. 1. O
3.1.1.1
02.00
3.2.0.0
3.2,5. O
01 00
5 .10 .14 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
Departamento de Administração
Coordenaçao dos Serviços Administrativos
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Va~ü'tYeis com Pessoal Civil
'I'ransferenclas Correntes

.

23.700,00

4.000,00

.

Salárlo.famtlia

Pessoal Civil .
.
",
Departamento do Interior e da Justiça
114.2.1630
Estudo da Organlzacâo Política da Cidadania
e Garamías Constitucionais
3.0.0.0
Despesas Correntes
~~ .1. O.O
Despesas de Custeio
3.1.1. O
Pessoal
3.1.1.1
Pessoa, Civil
01.GG ~ Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02.00 ~ Despesas Variáveis com pessoal Civil
.
S.2 O O - 'I'ransferéncias Correntes
3.2.5 O -' Salário.familía
01.00
Pessoal Civil
5.10.16 - Servíco de Estatística

,.,

55.000,00

237.300,00
5.000,ÚO
4.800,CO

.
Moral

Demográfío,

e

Política
Levantamento e Divulgação de Dados nataãstacos
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1. O. O - Despesas de Custeio

129.2.1635 -

3.1'.1. O 3.1.r.1 01.00 3.2. O.O 32.5.0 01. 00 5.10.17231.2.1636 -_.

3.0.0 O
3.1. o. O
3.1.1. O ;{.1.1.1
Ol.OO 3.2. O.O :-.
3.2.5.0.-:01.00 .,--

Pessoal

Pessoal Civil
Vencimentos 8 vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salário.tamíüa
Pessoal.X'Ivil .
.
,
Servíço ríe 'Documentação
Documentação e. Divulgação
Despesas Correntes
Despesas de Custeio

,

129.500,00

.

3.000,00

.

Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e vantagens Fixas

',"

36.400,00

.

3.00000

'Transferências Correntes
Satárfc-familia

Pe 0soal Cívü .

.
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Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguírrdlscriminados:
5.10.12 - Departamento de Administração
114.2.1602
Coordenacâo dos Servícos Administrativos
3.0 0.0
Despesas "correntes
3.1. O.O
Despesas de Custeio
:;:.1.1.0
Pessoal
3. J .1.1 -- Pessoal Civil

01.00 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

835.000.00

Art. 3° l!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro
República

de

1968; 1479 da

Independência e 80° da

A.- COSTA E SU.VA

Lu-is Antônio da Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
Hélio Beltrão

DECRETO N° 63.245 -

12

DE SETEMBRO DE

1963

Abre ao Ministério d(~ ltuuistria c Comércio o crédito suplementar de
NC1'S 52. 54~),00 lJafi:t rejô1 co de dotações consignadas no vigente Orçc-

çamento,

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II, .da Constituíçâo e da autorização contida no art. 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967 decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Indústria e Comércio, o crédito
suplementar de NCrS ,52.543.00 'cinqüenta e dois mil, quinhentos e quarenta
e três cruzeiros novos), para refôrço de dotações consignadas ao subanexo
5.08.00. a saber:
5.08'.03 - Divisão de Segurança E' Informações
237,. 2 .1220 ---" Assessoria relacionada à Segurança Nacional
3.0.0.0,- Despesas Correntes
3.1.:), I) -r- Despesas de custeio
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
02.00

-

Pessoal

Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
Despesas Variáveis com o Pessoal Civil

.
.

45.000.00
7.543.00
52.543.00

Art.. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
'atendida mediante conténçâo de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.08.04 - Instituto Nacional de Tecnologia
329.2.1247 - Pesquisas e Estudos Tecnológicos de Produtos
Industriais
3. O.O.O - Despesas, Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoa!
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimento e vantagens Fixas
52.543,00
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ArL 3° :8ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1968; 147° da Independência e 30° da
República.
A. COSTA E

SILVA

Antônio Deljún Netto
Edmundo de 31 ac('do Soares
H é/io Bettrãe

DECRETO N° 63.246 -

12

DE SETEMBRO DE

1963

Abre ao Ministério das Concurucacões o crédito su-plementar de

.

NCr$ .557.970,00 cer,Illlhentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e setenta
cruzeiros novos) para rctôrço ac dotações consignadas no oiqenie OT-

comento,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II, da Ccnstituiçâo e da autorização contida no art. 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério das Comunicações, o crédito suplementar de NCrS 557.970,00 (quinhentos e cinqüenta e sete mil, novecentos
e setenta cruzeiros novos) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.04.00, a saber:
5.04,01 - Gabinete do Ministro
111.2.0437 - Assessoria Ministerial
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0
neepesas do custeio
50.000.00
3.1.2.0 --- Material de consume
.
50.000,00
3.1. J. O _. Serviços de 'j'erceiros
.
50.00000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
-c.

111.1.0438 - Equipamentos do Gabinete
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1. O.O - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente

.
__

.

237.970,00
170.000,00
537 970,00

Art. 2° A despesa decorrente da execução do' presente Decreto será
atendida mediante conteuçáo de igual quantia, nos recursos a seguir díscrtminados:
5.04.02 - Departamento Nacional de Telecomunicações
213.1.0442
Planejamento do Sistema Nacional de 'I'eíeco.,
munícações
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4~1.0.0 Investímentos
4.1.2.0 - Serviço em Regime de Programação Especial
357.970,00
5.04.03 - Departamento dos Correios e Telégrafos
213.::t.04.55 - 'I'rátego de Telecomunicações
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1. n -.:.- Pessoal
3.1.1.1- Pessoal Civil
200.000,00
01. 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
,.,', .
557.970.00
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Art. 3? ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro
República.
A.

de

1968; 1470 da Independência e 80° da.

COSTA E SILVA

Antãnio Delhin Netto
hélio Bettrão
Carloe F. de Sumas

DECRETO N° 63.247

~ DE

12

DE SETEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da Eslucução e Cultura em favor do Depurturnetito Nacioruü de Educacão o credite suplementar de NCl'$ 5.GGQ.OOO,OO (cinco
miüiôes de cruzeiros nOt\O[;) para retorço de dotação -consignada nc 1;igente Orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que me confere o artigo 83, item n, da Constitulção, ê da autorização contida -1;:' artigo 11, da
Lei nv 5.370 de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Mmistérío da Educação e cultura, em favor do
Departamento Nacional de Edur.sçào, o crédito suplementar je HC1'S .....
5. OCO. 000,00 (cinco milhões de cruzeiros novos), para refõrço de dotação orçamentária consignada ao subauexo 5.0S.Ü'O, a saber:
5.0S.11 252 2.0505

~

Departamento' Nacional de Educação
Desenvolvímento da Campanha Nacional de

4.0.0.0. 4.1.0.0. 4.1.2.0. -

Educandários Gratuitos
Despesa do Capital
Investimentos

serviços em Regime de programação Esp-ecial ..
. .
5.0nO.OoO,GQ
AI't. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será c.r-sn,
dida mediante contenção de igual quantia. nos recursos a seguir discrimi-

nados:
5.05.11 252.2.0505 -

Departamento Nacional dê Eduoaçâo.

Desenvolvimento da Campanha Nacional de
Educandários Gratuitos
3.0.0.0. - Despesas COlT(-;IJ.tes

3.2. O.O. -Transferências Correntes
3.2.9.0. - Diversas Transferências Correntes
5.000.000',00
Art. 3° ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1968; 1479 da Independência e 309 da
Repúolíca ,
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Ta1'SO - Dutra
Hélio Beltrão

DECRETO N9 63. 248

~ DE

23

DE SETEMBRO DE

1968

Abre ar Ministério do Trabalho e. Previdência Social o créai.'.o s·'·pll:'rn-entar
de NC)'$ 235.000,00 (chu,::emo::; e trinta eeinco mil cruzeiros novos) cora
retôrço de dotações ccneunuuias no vigente Orçamento.

O Presidente da REpública, usando da atribuição que lhe contere o ar-

tigo 83, jtecu H, da Constituição, e da autorização contida n., artigo 11, da
Lei nv 5.373, de 6 d-e dezembro de 1967, decreta:

Art. 10 Fica aberto ao Ministério do Trabalho e Prevídencía Social, o
crédito suplementar de NCr$ .25L.0:00,00 (duzentos e trinta e cinco mil

ATOS DO PODER EXECUTIVO

cruzeiros novos) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 5.15. ÜO a saber:
5.15.07 - Departamento de Administração e Orgâcs
Dependentes
151. L 1926 - Reequípamento da Unidade
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamento:" e Instalacões .. ......•.... ....•
2{}0.OOO,OO
5.15.09 - Departamento Nactonalde Salário
151. 2 .1933 - Coordenação e Orientação da Política Salarial
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3. 1. t. 1 - Pessoal Civil
02.0Q - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil .. ...
35.DOO,OO
235.0De.OO

Art. 2° A despesa decorrente da Execucâo do presente Decreto será
atendida mediante contenção de Igual quantía nos recursos a seguir discriminados:
5.15.ü2 - Gabinete do Ministro (órgãos Regionais do
Trabalho)
151.1.1910 - Aquisição de Prédio para a Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo
4.0.0.0 - Despesas de. capital
4.2.0.0 - Inversões p'inanceiras
4.2.1.0- Aquisição de Imóveis
200.000,CO
5.15.ü9 - Departamento Nacional do Salário
169.2.1936 - Apuração de rndíces de Custo de Vida
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeio
3.1.3.0 - Serviços de 'I'erceíros ••••••••.•...•••••.•..••
35.0DO,O'O
235.000,00

Art. 3~ f:sk Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 1968; 1470 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Helio nousõo

DECRETO N° ti3. 249 -

DE 18 DE

SETEMBRO DE 1968

Declara luto oficial pelo falecimento
do Marechal João Batista Iâoscare-:
nhas de Morais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83 item II da Ccmstdtuiçâo,
Considerando que o Marechal João
Batista. Mascarenhas de Morais, ontem falecido, exerceu as funções de
Comandante da Fôrça Expedicionária Brasileira, com destacada atuação
nos campos da Itália;

Considerando que no desempenho
dessa missão prestou os mais assinalados serviços à causa .da lib-erdade
em defesa da SOberania nacional;
Considerando que na longa continuídade de sua vida modelar 'de sol..
dado devotou-se com abnegação e
pureza aos interesses da Pátria, decreta:
Artigo único. É declarado luto oficial em todo .o Pais por três (3) dias,
a partir desta data, em sinal de pesar pelo falecímento : do Marechal
João Batista Mascarenhas de Morais.
Fica determinado que os runeraísce
realizem às expensas da Nação, sen-
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do-lhe prestadas honras fúnebres de
Ministro de Estado.
Brasília, 18 de setembro de 1963;
147" da Independência e 3D" da
República.
A.

COSTA E

SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N° 63.250 -

DE

18 DE

SETEMBRo DE 1968

Institui Grupo de Trabalho para procede?' a exame dos diversos aspectos da Reforma Agrá,ria.

o presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
art. 83, item H, da Constituição; e

Considerando a necessidade de aéelerar a Reforma Agrária no País, em
face de suas profundas ímplícacões
para o Programa Estratégico de De-

senvolvimento. notadamente emreIaoão às, condicões de bem-estar dos
trabalhadores rurais e à produtividade agrícola;
Considerando que, ultrauassada a
fase inicial, de planejamento e montaeem dos mecanismos, faz-se necessário proceder a um balanço e aveIiacão dos diversos aspectos técnicos,
administrativos, jurídicos e financeiros para dínamizacão do processo de
Reforma Agrária, decreta:
Art. 1° Fica. constituído Grupo de
Trabalho com a finalidade de preceder a exame de todos os aspectos de
caráter técnico; administrativo, legal
ou financeiro relacionados com a Reforma Agrária, a fim de acelerar as
tarefas de' planejamento e execução.
Art. 20 Entre os principais pontos
a serem focalizados pelo Grupo de
Trabalho, deverão figurar:
a) análise dos principais obstáculos
de caráter administrativo, institucional e financeiro cue têm dificultado
a execução da Reforma Agrária;
IJ) exame e eventual complementação das normas legais e regulamentares em vigor;
C)
análise das áreas prioritárias
para fins de Reforma Agrária;

EXECUTIVO

â) análise das medidas especificas
para maior amparo dos trabalhadores
rurais;
e) exame dos aspectos relacionados
cem a tributação para fins de Reforma Agrária, destinação e aplicação dos r-ecursos arrecadados;
1) revisão dos projetos de Reforma
Agrária em execução ou em estudo;
g) providências no sentido da elaboraçâo, no mais curto prazo posaivel, do Plano Nacional de Reforma
Agrária, previsto na legislação em vigor.
Art. 3° O Grupo de Trabalho terá
a seguinte constituição: Ministro da
Agricultura, Ivo Arzua pereira, Pr8sidente; Interventor do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, General
Luiz Marques Tourinho; RepN~sen
tanta do Ministério do Planejamento
e Coordenação-Geral, Maurício Rangel Reis; Representante do Ministério da Fazenda, Afonso Celso Pastere: Representante do Ministério do
Interior, Nelson Coutinho; presidente
da Ccnrederacão Nacional da Agricultura, Senador Flávio de Brito; Presidente. da Confederacâo Nacional dos
Trabalhadores da Agricultura, José
Francisco da Silva; Especialistas nos
problemas relacionados com a RC
forma Agrária a. serem especialmente
convidados.
Art. 4° O Grupo de Trabalho poderá solicitar a colaboracâo de outras
pessoas ou entidades interessadas na
execução da Reforma Agrária.
Art. 5° O Grupo de Trabalho deverá instalar-se no prazo máximo de
10 (dez) dias, cumprindo-lhe apresentar relatório final e sugerir medida-s conclusivas no prazo máximo
de 90 (noventa) dias.
Art. 6° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1968;
1470 da Independência e 80 n da
República,
4

A.

COSTA

E

SILVA

Antonio Delfim Netto

Ivo Arzua Pereira
Helio Bcttriio
Afonso A. Lima

ATOS DO

DECRETO

rcv

63,251 - DE 19
1962

PODER

DE

3ETEJII'BRO DE:

lnetitui a :"'~om,!S'sã( de Coordenação de
Planejamento e Crrcarnento,

Co Presícente da necuonca. no uso
das atribuições que Ine aàc conferidas
:v~J'..; arti~'L

çâo e

83,

(cem n, da Constituí-

Considerando que de acôrdo com o
disposto '.iOS a-tígo, 15 '2 seguintes do
Decreto-ré n- 700, de 2;', de fevereiro
de 1967, a aç~o administrativa do Poder Execuuvo . . beôecera ~ programas
gerais, setoriais e regionais, de que
decorrem os orçamentos anuais e
'plurianuais;
Considerando que no Ministério do
Planejamento f Coordenação Geral
O:S;:2 situado o orgào Central do sistema de mancjamcn to e orçamento
rat-tigo 3) ítem D, e sei, parágrafo
único, do Decreto-Icí nv 200...,67);

Conside-anco que o § 4° do artigo
30 .do Decreto lei 11': 20ü~67 prevê a
crtacâo de uma Corrnssào de Coorde110~ão junto ao órgão Central de cada
um dos sistemas de atrvíôades;
Consideranr'c que é condição essencial para o êxito das tarefas de cc orcte-.acâo. sobr -tudc nas áreas de planejamentr e orcamentc a existência
de um .neca-usmc cetmanente que
conduza '1 realtsacâo sistemática de
reuniões cestmadas a' uniformizacão
ele concertos e d simplilJe;::.çaode procecímentos que Iavcreoam o aumento
da produtívídade ;
Decreta:
Art. 1'-' F'ica instituída a Comissão
doe Coor-tenaçêc :-I( Planejamento e
Orcamentc tnregrada pelos Secretát-íos-Gerais dos Mmístérlos Civis, sob
a cresideucia '10 Mimsrro do Planejamento e Oorde.tacao Gera' ou, na sua
ausência 00 Se-retárro-Geral do Míntstérto -tc Piauejamentc e Coordenação Gerar.
Parágrafo único. Partácipaçâo das
re.míões na Cormssào, sempre que a
natureza rio assunto o aconselhar, os
Secretártos-Geraís ou representantes
categorízados C~)S Ministérios Militar~$.

Art. 2° A Comissão ora instituída
que convocada
pelo seu cresídente, para considerar as
diretrizes do pl,..m ejamcnto geral, se-

reunir-se-a sempre

~37
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toral e remonal, bem corno da elaboração crçamantárta, e debaterá os
pru-cípais aspectos e problemas com
r~lu relaci maoc-, ouscandc a uniformização rir;- conceitos, a simplificação
de procecrrmentcs e a coordenação da
~)I~~Al governarccnt-u .
Art.. 3" AO Secretário-Geral de cada
Ministerro cac-o-a manter o respectivo
!>.1i1ústro oermai.entemente informado
dos trabalhos da Comissão, dêle recebc-ido a necer.sàrta orrentaçâo .
Art. 4'1 O presente Decreto entrará
em vigor na erata de SUf, publicação,
revogadas as disposições em contrário
.brastlía 19 uc setembro de 1968;
14'{'-' da Jndependêncía e 80u da
Repúblíca .
A.

C;.lo;;TJI_ E SIL\' A

Luís An;[õ;üc· da Gama e Sil1)a
AuqliS{;.? Hamo.t1.n B a d e rn a te e r

Grumemoui
Acuübcrto l!PTeira dos Santos
José dê Magalhães Pinto
Antônw Delfim Netto
MáriO David Andrca2za
Ivo 1'1.'l:~ua Pereira
Tarso Dutra
Jorbo» G Passarinho

Márcio de Souza e J Mello
Leonel lIfzranda
José Costa Carcúcanti
Edm-/;ndo de Macedo Soares
Hélio Bettrào
Afonso A Lima
Carlos F. de Símas

DECRETO N° 63.252 SETEiVlBRO

DE 19 DE
DE 1968

Declara de utilidade pulJlic U a Fumcuicão de Rotarianas de São PaulO,
com sede em São paulO, Estado de
São Paulo.
o Presidente da República usando
da. atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item 11, da Ccnstátuícao e
atendendo ao que consta do Processo M.J. 27.651, de 1967, decreta:
Artigo único, E' declarada de utilidade pública, nos termos do artígo
1° da Lei nv 91, de 2S de agôsto de
1935, combinado com o arttgo 1" do
Regulamento aprovado pelo Decrete
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nc 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Fundação de Rotarianos ele São

Paulo, com sede em São Paulo, E"tado de São Paulo.
Brasília, 19 de setembro de 1958;
14';'0 da Independência e 2n° do..
R-epública.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e Situa

DECRETO N° 63.253 -

DE

19

DE

SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública a Fundação Armando Alvares Penteado,
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item FI, da Constituição e

atendendo ao que consta do Proces-

so M.J. 27.650, de 196'[ decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do aTtig o
1° da Lei n'' 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
no 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Fundação Armando Alvares Penteado, Com sede em São Paulo, Estado
de São Paulo.
Brasil-a, 19 de setembro de 1968;
E'7° da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva

DECRETO N.'? 63.254 ;:;ETE:MBRO DE

DE

19

Di'~

1968

a

Concede
Alliance Assurance Company Limiteâ autorização para incorporor si patrimônio líquido da ji~
líal do Brasil e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição e
tendo em vista o que dispõem os aruígos 64, 65 e 69 do Decreto-lei número 2.627, de 26 de setembro de 1940,
e o Decreto-Ieí n.o 73, de 21 de novembro de 1966. decreta:
Art.!.'? Fica autorizada a Yilial no
Brasil da "Alhance Assurance Company Límíted" a incorporar o patri-

mômo líquido da filial no Brasil da.
"Sun Insurance Office Límited", 8..3_
sumindo-lhe os direitos e obrigações
inclusive as Reservas Técnicas uor .
respondentes aos seguros em vigol',
bem come a aumentar o capital cem
que opera no Brasil, que passará de
NCrS 50.lJOO,QO (cinqüenta mil cruzeiros novas) para. NCrS 88.873 3:.1
(oitenta e CIte mil, -oitocentos e setenta e três cruzeiros novos e trinta
centavos), em virtude
da absorçàc
referida.

Art. 2." P31'a todos os efeitos, ficam
canceladas a autorização da" SUn
Insurance OffIce Límited", para funcionar no Brasil, e respectiva CartaPatente.
Art. 3.° Revogam-se as disposícões
em contrário.
Brasília, W de setembro de 1968;
1475' da Independência e 8D da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Eâmusuio de Macedo Soares
DECRETO N° 63.255 SETEMBRO DE

DE

19

DE

1968

Concede permissão, em caráter -per-.
monentc, à C:a. Scuiex de Roupas,
com: sede no Estado da Guanabara,
para funcionar aos dOmtn(jos e nos
jeriadOs civis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atrrbujçâo que lhe confere artigo
83, item II, da Constltutçào, decreta:

°

Art. 1° Fica autorizada, em caráter
permanente, a funcional' aos domingos e feriados civis e r-eligiosos, a Cía.
goutex de Roupas. com sede no Estado oa Guanabara, observadas as
disposições vigentes, tegaís, sobretudo
as de proteção ao trabalho, tão sõmente nos segutntes setores:
1)

Desmmer aüaador.

2) Casa de fôrça -

caldeiras tubo;
eerador retrrgeraçào grupo gerador
:6fes'81 ; manutenção '(e~ergenCia) .
3) Parte elétrica pameâ de contrôle, transformadores e manutenção
de emergência.
4) A Jabrícaçâo prõpriamente dita,
compreendendo extrusores, tração, e15-
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tiragem e urdideiras, bom como o sistema de controle organizado que per.,

mlta o contmuísmo operacional.
Art. 2" O presente Decreto entrará em vigor na data de SU:t
ção, revogadas as dísposíçôcs
trário.
Brasilia, 19 de setembro
147° da Independência
e
República.

punncaem con-

de 1908;
80':>
da

A. COSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 63. '256 - DE 19
SETEMBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade. pública. para
fins de desapropriaçâo pelo Departamento

Nacional

tra as Secas, a

que eepecinca,

de

área

Obra.~

de

C:Jn-

terreno

o presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o art. 83, item H. da Constituição
e nos têrmos do Decreto-lei nO.3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nv 2. 766, d~~ 21 de maio de
1956. e Lei nv 1.519
de
2 de deaembro de 1964, decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para efeito 113 d("S3proprtaçâo pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, a área
de terreno de 21.230m2 (vinte e um
mil e duzentos e trinta metros
quadrados), representada -ia Planta
que com êste baixa, devidamente
rubrtoada pelo Secrotárto-Geral do
MINTER, necessária ô construcão da
Estação de Tratamento e Reservatório
de Dlstrtbuicáo do Sistema. de Abastecimento de Águas -ta Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco.
Art. 29 A desapropriação a que' se
refere o presente Decreto
considerada de urgência 08.Ta efeito do
artigo 15 do Decretc-Ieí nv 3.365, de
21 de junho de 1941.
é

Art. 3 9 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1968;
147° da Independência e 80° da
Repúbbca.
A. COSTA E SILVA
Afonso A. Lima

DECRETO N° 63.257 -

DE
SETEMBRO DE 19-68

19

DE

Declara de utilidade
públicrr"
para
fins de desapropriação pelo Departanientc Nadonal de Obras de Saneamento DNOS, terras e benfeitorias situadas no. MUnlCipio de
Campos, no Estado do Rio.

O Pres'dente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item H, da Constitutoáo e
de conforrmdade cem o que dispõe n
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as alteracôes constantes
da Lei ns 2.786, de i1 de maio de
1956, decreta:
Art. 19 Picam declaradas de utilidade pública para fins de desapro.,
príação pelo Departamento Nacional
de Obras de Saneamento - DNOS, as
terras e" respectivas benfeitorias existentes entre as estacas O e 28 + 13
constantes da planta que com êste
baixa, necessárias à .econstruçâo e
prolongamento de trecho .do D'que da
Coroa, no Município de Campos, Estado do Rio.
Art. 29 A planta referida no art.lgo
anterior, devidamente rubricada pelo
Diretor-Geral do DNOS, tomará como
referência básica o eixo projetado do
Dique, oreentando-se pelo sentido
crescente do estaqueamento, na forma a seguir discriminada:
a) do "lado direito do eixo, pela linha da beira do barranco do rio Parafba ;
b) do. lado esquerdo do mesmo eixo, pela linha pontilhada paralela ao
eixo do Dique e distando dêste 10
metros;
c) do extremo anterior, pela reta
perpendicular ao eixo, passando pela estaca zero;
d) do extremo posterior, pela reta
perpendicular ao eixo, passando pela
estaca 28 + 13,00.
Art. 3° As obras previstas neste Decreto integram o plano grobal de
defesa contra inundacões na Baixada dos Goítacaaes no' Estado do Rio,
previstas no Convênio firmado em 5
de janeiro de 1968, entre o Departamento Nacional de Obras de Sanea-mento e o Instatuto do Açúcar e do
Alcool (IAA).
Art. 4° A desapropriação a que Se
refere o presente Decreto, é conside-
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rada de urgência para efeito do art.
15, do jjecreto-Ieí número 3.365, de
21 de junho de 1941.

Art.

5° :Este Decreto entrará em

vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1%8;
147° da. Independência e 30° da
'República.
A.

COSTA E Srr,VA

Afonso A. Lima

DECRErO Nv 63.258 - DE 19
SETEIl'mRO DE 1963

DE

Dispõe sôbre o projeto especial prio-

ritoríc
para

do
o

Programa

Estratégico

Desenvolvimento,

denomi-

nado "Operuçãc-Escota",

o

Presidente

da

República,

fundamento no artis,o
combinado com

o

33

COm

'tem II

artigo '168,

§ 3 0 ',

item II da Constituícâo e na Lei número 4.024, de 20 de dezembro
de 1961;

Considerando que, na conformidade
do artigo 15 do Decreto-lei nc 200, de

25 de fevereiro de 1967, a atividade
administrativa do poder Executivo
deverá obedecer a programas;
considerando que o Programa Estratégico para o Desenvolvimento
contempla entre seus projetos prioritários, no setor da Educação, a
denominada "Operação-Escola", decreta:
Art. 1° Fica aprovado o projeto
especíal prioritário, .anexo ao presente
decreto, denominado "Operação-Escola", objetivando a tornar efetiva,
por etapas, a obrigatoriedade escolar
dos sete aos quatorze anos de idade.
Art. 2() A execução do projeto compete às Secretarias de Educação dos
Estados e do Distrito Federal e às
Divisões de Educaçã-o dos Territórios,
cabendo ao Govêrno Federal, através
do Ministério da Educação e Cultura,
o exercício da ação supletiva, bem
como 'a assistência técnica e financeira, mediante a transferência de
recursos orçamentários específicos.
I Art.
30 O Ministério da Educação
e Cultura e o Ministério do Planejamenta e Coordenação-Geral promoverão, no prazo de 90 dias, através

de Grupo de Trabalho especial, em
conjunto com as Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Pederal e com as Divisões de Educacãr,
dos Territórios, as medidas prelimí;
nares de natureza institucional, têcníca e administrativa, destinadas a
desencadear a "Operação-Escola", a
partu- de 196!}, nas áreas que vierem
a ser estabelecidas, visando à matrfcula e à freqüência obrigatória de
tôdas as crianças residentes, que estejam compreendidas na faixa etária
dos sete aos quatorze anos.
parágrafo único. O Grupo de Trabalho íntermlrnsterral terá por principais atribuições:
a) assistir tecnicamente aos Estados 'na' reaüzaçãc dos estudos básicos
pata melhor conhecimento das reais
dimensões do problema do tieficit: escolar ao nível do ensino primário;
b) adotar, em articulação com a
Secretaria Executiva do plano Nacional de Educação, as medidas necessárias para a mobilização de recursos federais, exigidos para atendimento das necessidades educa cionais relativas a espaços, instalações,
proressõres, despesas de investimento
e custeio, decorrentes da execução
dêsse programa prioritário;
C) promover, juntamente com a
Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME), Comissão do Livro
Técnico e Didático (COLTED) e a
Fundação Nacional de Material de
Ensino (FENAME), a intensificação
de seus programas espectfícos nas
áreas onde será desenvolvida a "Operação- Escola"';
d) montar o sistema
de acompa-.
nhamento e avaliação da "OperaçãoEscola";
e) articular-se COm o INEP, visando
à execução da reforma do ensino primário, da qual depende, em grande
parte, o êxito da "Operação-E-scola";
j) articular-se com a Diretoria do
Ensino dos Territórios visando à execucâo da "Operação-Escola" nas Capitais dos Territórios.
Art. 4° A liberação, pelo Minlstério da Fazenda, dos recursos necessários à execução da "Operação-Escola", a. partir do 19 trimestre de
1969, rar-se-á à vista de informação
do Ministério da Educacão e Cultura sôbre a efetiva adoção, pela Secretaria de Educação interessada, das
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med.oas preparatórias indicadas, tais
corno: levantamentos estabisticos da
população escolarízável e escolarízada, comprovação do aeticit escolar
e quantificação das necessidades educacionais relativas a espaço, equipamento, p e s e o a l , investimento e
custeio.
Art. 5° A pat-tír do I'? trimestre
de 1970, a liberação de quaisquer recursos da União para os Estados, destínadcs à educacác, fica condícíonada à ínformacâo do .Mmistérío da
Educação e Cultura sôbre o efetivo
cumprimento, 'pela Secretaria de Educação interessada, da obrigatoriedade
escolar,
Art. 6° Para os fins previstos nos
arts. 4° e 5°, a Secretaria-Geral do
Ministério da Educacâo e Cultura
manterá controle periódico da ohservàncía das medidas preparatórias,
bem corno do cumprimento efetivo da
obrigatoriedade escolar.
Art. 7° a presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Tarso Dutra
Helio Bettrtio
"OPERAÇÃO - ESCOLA"

PROJETO ESPECIAL PRlaRIT ARIa
DO PROGRAMA ESTRA'TI1:GICO
Objetivos Gerais e Justificativa

A Constltuícão Federal determina a
obrigatoriedade escolar de 7 a 14 anos
(art. 168) e a Lei de Diretrizes e Bi1~
ses de Educacâo Nacional reafirma o
dispositivo constitucional e dá a05 Es.
tadcs através de suas Secretarias de
Educação, a obrigação dêste atendimento (arts. 27 e 28).
a atraso na educacâo básica <::'0
povo precisa .ser recuperado,. exigindo
planejamento adequado e rlrme e titude, a fim de transpor. para têrmos
de realidade social -oncreta uma determinação constátuclonal tida' corno
utópica.
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A obrigatoriedade escolar é .nuispensável para o êxito do regime democrático, pois êste só será assegurado com uma população instruída.
Por outro lado, não é senâc através
de um sistema capaz de assegurar etc,
trvamente a todos, igualdade de ~l.iJOl'
tunidades educacionais que se tor-.
mam, -an número e quaridade. cs
recursos humanos de que a sociecade
moderna precisa para atender às mul.,
tdplas tarefas impostas pelo desenvolvimento econômico e social.
Há muito que 0- Pais espera que o
Poder Público assuma a rcsponsabllidade -de modificar o panorama educacional, demonstrando que está dis..
posto a enfrentar o proolcma. C'~1"a
josamente, em todos os seus aspectos.
A "Operaçâc-Escola" será a oportu.,
nídade de provar que o poder público
tem capacidade para resolver uma
questão que desafia gerações,
Há, ainda, a considerar o impacto
psicossocial que esta medida trará
pois a idéia já firmada de lncapaoida-.
de para solucionar êsse angustia.nte
problema será substituída pela expectativade. que, dentro de pouco zempc
o pr-oblema poderá ser resolvido em
todo o território nacional, 8. exemplo
do \ que já terá sido conseguido nas
Capitais e outros grandes cantros urbanos.
Determinados ratóres, como a extensão t-rritcrral do País, a POP;)~a
çâo rarefeita em nossa zona rural. a
baixa renda "per capita", entre ou.
tros, impossibilitam uma ação ímecfia.,
ta, de âmbito nacional. estudos tei-am realizados com base na renda
"per capita'"; nas dotacô es para euucaçào espacialmente para o ensino.
primário previstas nos orçamentos.
estaduais e municipais; nos dados dís..
poníveís tornecidos pelo Censo Escolar
do Brasil (1964) e pelo Anuário B2'a_
sileiro de Estatística (1966), a fim de
selecionar as áreas 'a serem trabalha-o
das, intensamente.
De acôrdo com êsses estudos, as
Capitais e 0.8 Cidades de maior de.
senvolvímento são as áreas' consídera-.
das víáveís para o desenvorvtmento.
da "Operação-Escola", no período de
1968 a 1970.

a

Govêrno Federal nesse pertorto,

dará ênfase especial ao" cumprunentc
da obrigatoriedade escolar atua vês da
"Operação-Escola", queré, sem' dúvlda, na área do ensino primário, o mais
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importante projeto prtcritárío do 'Pr0.~
grama Estratégico para o Desenvolvimento.

madas. a fim de permitir a execuç.:jo
da "Operação-Escola'
a partir do
início de 1969.

órgãos -Bnuotoiaoe no Programa

Ccructerieticae do Programa

Além das Secretarias de Educação
Estaduais a, quem caber-á a execução
do progrr.ma o Governo Federal.
através do Ministério da Educaçào :e
Cultura, terá ação supletiva, transfea-indo recursos da União para Os Esta..
dos e Municípios das Capitais, para. G,
ímplemen-ação da «Operaçáo-Escola '

Estabelecendo-se a "Operação - Escola" estará caracterizado ü esfôrço
para cumprir, inicialmente, deterun.
nações da Constdtuíçào Federal e da
LDB, nas Capitais dos Estados e Cidades de maior - desenvolvimento socio-econômico, e que trará reflexos altamente posrtivos para o desenvolví-,
menta da educação brasileira.

Areg; Geográfica de Influência

O Programa rserá .jc âmbito nacíonal, embora a sua execução, neste
triênio, restrinja-se às Capitais' dos
Estados e Cidades de 'maior desenvoL

vimento .

Descrição do Proge:nnlJ, c Fases
de Execução

No ano de 1968 ~ considerado a
fase de preparacâc ~ as Secretaria:"
de Eduoacão Estaduais tomarão medidas de caráter legal" técnico e administrativo, envolvendo planejamentos
e aspecto técníco-pedagógtcos, necE'S~
sárias à implementação' do Programa
que será executado a partir do início
de 1969, nas áreas iá:ndicadas. Em
1969atacar-sc-á o problema nas Capitaise definir-se-ão 8.3 -ádades a
atingir em 1970.
O Plano
para o cumprimento da
obruratorredade escolar terá etapas, de
trabalho qUIJ conszn.uem, na essência,
a sua estratégia.
E' necessário que se efetuem Os Ie.
vantamentcs estatísticos indicados, capazes de dar apoio e dírecão a qual-.
quer política nacional de atendimento escolar no ensino básico:
a) levantamento da população ,escolarizável de 7a 14 anos;
b) verificação da população escolardzada e "defícit" escolar existente na
área;
C) levantamento
da demanda de
matrfcula, para o n -cessário atendimente
população escolarizável ,
.à

A seguir serâo quantificadas as ne.
cessídade educacionais, relat'vamente
a espaços e instalações. proressôres.
despesas de investimento e custeio,
Após essa quantificação, medidas a
curto, médio e longo prazos serào te-·

Estrutura de Recursos

As despesas COm a execucâc do P:'8_
grama correrão parcialmente à conta
das dotações orçamentárias dos l<~sb
dos e Municípios de Capitais e 'serão
parcialmente executadas através da
transferência dos recursos Imanccu-os
que a União fará aos Estados e Municipios envojvidos no Programa. Ape.
sal' dos, recursos necessário' n'10 e-tarem quantificados, a proposta 01'(21mentária para 1969 consignará ceiações da ordem de 20 .nilhões de cruzeiros novos para a implementação
do projeto.
Desenvolvimento do Programa

E' indispensável que a "Operacáo
Escola" seja acompanhada e avaliada
e que seja prestada assistência tt'cni~
ca, aos Estados.
O Setor de Educação e 'Mão .ôeObra do IPEA elaborou documentes
auxiliares, visando colaborar nessa
assistência e um cronograma da,'} 3-:'j.
vidades previstas para a fase de pi-eparaçãc (1968) e para o primeiro ano
de execução (1969) da "Operaçâo-Escola" .
>

1968
Meses

~

Atividade

Julho:
Reunião com os Srs. Secretários de
Educaçào e Representantes dos Con.
selhos Estaduais de Educação, para
apresentação do programa prioritário
"Operação-Escola" .
Distrrbuiçâo dos documentos ))0.si_
cos e ortentacâo para os levantamentos indispensáveis:
a) população escolarízável:
b). população escolarizada.;
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c) população fora da escola e '18.0
atendida anteriormente;
capacidade da rêde de ensino pu-

d)

blico;
corpo docente.

e)

Setembro:
Medidas imediatas:
uso intensivo do espaço escolar;
procura de Classes em -Coo',Jer&.cão para serem utilizadas a partir de
1969;
c) construção de salas em ampna..
çâo aos prédios já existentes, loeah.
zados nas áreas de maior procura 0.2
matricula;
d) elaboração do plano de constl'1lções escolares, 80m base nos dados
disponíveis, nos locais em que, depois
de todas as providências, ainda per..
sista o problema de excedentcs ;
a)

b)

e)
levantamento das profcssóras
fora de regência de turma. e sua recondução;
I) aproveitamento das professoran.,
das da última série normal (onde
houver delicit.)

Novembro:
Planejamento de matrícula:
a)

capacidade máxima de cada es-

cola;
b)

matrícula confirmada;

c) vagas para matricula nova;
d) estimativa do número de alunos
novos com base no' Censo EscolaL' e
na taxa de crescimento vegetativo;
e) déficit de vagas: e

f)

providências.

Antecipação das matriculas:
Na primeira quinzena. de novembro,
confirmação da matrícula.. através de
memorando. Nos 5 dias úteis suosequentes matricula nova e renovada.
Contrôle diário e orientação para
encaminhamento dos excedentes às
escolas que ainda possuam vagas cu
para a Classes em Cooperação insta..
Iadas .
Providências legais e administrativas para.o aproveitamento dos alunos
da última série normal, em "egêncía
de turma, a partir de março de 196.9.
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1969
Meses -

Atividades

Janeiro:
Decreto e regulamentos tornando o
ensino primário compulsório nas Capitais dos Estados.
Fevereiro:

Reabertura da matricula nas escolas,
onde houver vagas.
Planejamento de novas construções
escolares cu ampliação das já e-ds-.
tentes em locais absolutamente Indis-.
pensáveis.
Abril:
Realizacâo do Censo Escolar, pela
Secretariá de Educação.
Maio:
Processamento e Análise do Censo.
Junho - Julho - Agôsto:
Crtaçâo e treinamento do Grupo
que fiscalizará a obrtga torledade escolar e ccn trolará a -tesei-çáo, em visitas aos dcmícíhos indicados pelo (:2:1
so, onde existam crianças que, embora dentro da faixa de obrigatoriedade
escolar estâ fora da escola, a' tim -de
encaminhá-las DU, se "õr o ca2C-,dar~
lhes atestados de isenção provisório
ou permanente.
Novembro:
Bxpedtçâo do Edital de Chamada
da População eccolar para matricula na escola primária, pela Secreraria de Educação" fazendo referência à
constituição, LDB (art. 27), Decreto
Estadual (tornando compulsório o ensino primário nas Capitais dos zsts.,
dos) às sanções legais, cabíveis, inclusive as do art. 246 do Código t'enal
Brasileiro, às isenções previstas na
LDB e ao ano civil de nascimento
dos alunos candidatos à matrícula
nova no 10 ano escolar (à semelhança
da convocação para o serviço rmlitar) ,
Matrícula nova e ptanejamanto de
matricula para 1970,
Sistema de Acompanhamento do
Projeto

A fim de acompanhar e avaliar o
Projeto foi organizada a "Ficha de
Acompanhamento da Operação
Es..;
cola'.' que deverá ser remetida, periodicamente, pelas Secretarias de Educação ao órgão Federal encarregado
do contrôle dos Programas Prioritários.
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FfCH!'1 DE ACOi.VIPA1iHAMENTO DA

"OPERAÇÃO~ESCOLA"

FROGRAMA !~STEA'1'!~GICO DE DESENVOLVIMENTO AREA
EDUCAÇAO - PROGR-t\:MAS EFROJETOS F~UORITARIOS
ANC 1968

Projeto ou Atividade ..
Discriminacâc Sumaria
órgão

Unidade
Local.

Estado ou Município

MEDIDAS PARA A IMPI,}..;MENTACil..O DO PROGRAMA
LEVANTAMENTOS DE DADOS DA CAf'ITAL
1 -

1; 1
1.2

.:3--

11'[a tricuto: no Ensino Primário Comum

População na faixa etária 7 - 14 anos
População escolarizávet na faixa etária 7 -14 anos (pop . na faixa
etária menos os que, na faixa etária, concluíram o curso primário)

População, !"la faixa etáraa, na escola primária ....

1.4 -

População evadida na faixa etária (que já esteve e saiu da escolar

1.5 -

população na faixa etária que nunca entrou na escola

1.6 - Deficit Escc'ar .....
1. 7 -- Matrícula Inicial em 1968
1. S - Matrícula Inicial da P Série em 1968
2 -

2.1 -

2.2 2.3 -

Lnetaiaçôcs

Número de escolas públicas primárias:
a)
Estaduais
l;)
Municipais
Número de escolas prmiárías particulares em convênio com o Estado
Número de salas de aula:
Estaduais
b) Murücipaís
c)
Particulares em convênio com o Estado ...
a)

2.4 -

Capacidade das sala.. . de au;a. de acôrdo com sua área em 1 turno

2.5' -

Deticü Global de salas de 2,1]13
3 -

E.1:1Jl1'Nsão de Inetalaçôee

3.1 - Número de escolas novas em oonstruçâo
.
3 2 -- Número de salas de aula em construção nas novas escolas

(anexar

.......... ,

Q.

cronograma de construção)

.

'3.4,_~

Número de salas de aula em construçâo para ampliação dos prédios
já existentes
.

3.5 -

Data prevista pare o termino das ampliações

3 6 -

(anexar o cronograma de ampliação)
Número total de metros quadrados construídos .....

.

(Capacidade, em turnos, das escolas da rêde)

!,

Estaduais

Número de Salas
1

Turno

1

2

Sala . " .... . . . . . . . . .

Salas ............

I
!

I
I
I

........ .. .

Salas ... .........

!

I

I

!

Salas .....

.. .

..

!
!
!
!
!
!

,I

I
I
I

i
i

[

10 ou mais salas

Total.....

. .. ·1

I

I

I
I

I

I
I

I

I

[

I
I
I

I
I,

I

I

I
,

+ turnos

,

I

I

I
I
i

Convênio cfEstado

1

Turno

I
I
!
!
!
!

IL

,

!

I

i

!

I,
,I

I,

I

I

I ou
!
,

I

I
!

I
!

I
!

I

I
I

I
I

I

I
I
I
I

I
I

I
I

I

I

I
I

I
I
I
I
I

I

!

I

I

I

2

Turnos

I

!

I

,

I

3

!
!

I

I

I

!
!

I
I

I

I
I

I cu

I
I

I
I

,

!
!

I

I

,

2

Turnos

I

I

I

!

!

,
,

I
I

I

.. . . . ..

,
,

I

I

!
!
!
!
!
!

I
I

I
I

I
I

I

+ turnos

Turno

,

I

I

7/9

I

1

3

I

!
!
!
!

I
I

4/6

I ou

!

I
Salas

i
I

!

!
!

3

2

Turnos

I

11'Iunicipais

I
I

I

,,I

I

I
I

I

I

I
I
I

,,I

I

I
I

J

I

I

3

+ turnos
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5 -- Corpo Docent-e

5.1 _. Número
5.1.1
5.1.2

de professores em regência de turma em estabelecimentos
Estaduais
Murucipals

5.(,3 -- Partáeulai-a, em convênio com o Estado

..

.'

5.2 - Número de profeesôras do cuadro estadual (lotadas no rnunicipió da
capital! e murucípaj (do .nurucípío da capital) trabalhando em outros
setóres públicos que não o magistério
.
5.3 -

DejiciJ; de proressôres

5,4 -'- Número de Professorandos 60 3° ano normal ..
5.4.1
Eu exercício efetivo de regência

5.4.2 -- Sem exercer regência de turma

DECRETO N'" 63.259 -

DE

19

DE

SETEMBRO DE Hl63

Declara de utilidade pública a "Fundação São Domingos", com sede em
são Pauto, Estado de São Ptnüo,

o Presidente da República, usando
da .atribuição que lhe confere o artigo 83, item U; da Constituição e atendendo ao que consta do Processo

combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo 'Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Fundação São 'Domingos", com serre
(LU São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 19 de setembro de 1%8;
147 0 pa Independência e 800 da

República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva

M.J. 63.531, de 1967, decreta;

Artigo único. E' declarada de utilídade pública, nos termos do artãco 10
da Lei nv 91, de 28 de egôsto de -1935,
DECRETO N° 63.262 -

D'TRETOS NS
fl~. 2S0 to fi'j 2<':1
ain:ci'a não foram publicados no Diário
Oficial.

DE 23 DE SETEMBRO DE 1968

Abre à Justica do Trabalho em favor do Tribunal Regional do Trabalho e
Jumtus de Conciliação e Julgamento da 8:>' Região o crédito SUIJ[e1lLentar de NCr$ 165.500,00 para rctórco de dotações ccmeunuuias no mcente
Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 33, item rr, da Constituição e da autorização contida no artigo 11
da Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:

ArL .lv Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regicnal do Trabalho e Juntas de Concihacâo e Julgamento da 38. Região o
crédito suplementar de NCr$ 165.500,OÓ (cento e . sessenta e cinco mil e
quinhentos cruzeiros novos), para reíórçn de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 4.05'.00, a saber:
4.05.09 - Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliaçào. e
Julgamento da 8,l Região
113.2.0160 - Processamento de Causas Trabalhistas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 -r- Despesas de Custeio
11.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo
9.000,00
3.1.3.0 - Serviços de' Terceiros
3.2.0.0 - Transferências Correntes
60.500,00
3.2.3.0 - Inativos .
15.000,00
3.2.5.0 - Salário-Família
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113.1.0161 4.0.0.0
'!.l. O.O 4.1.1.0
113.1. 0162
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.3.0 -
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Construção do Ediífcio-Sede
Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas .
Reequipamento do Tribunal
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações

47.000,00

~3.000,00

165.500,00

Art. 2'? A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
4.05.09 - Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação e
Julgamento da 8:). Região
113.2.0160 - Processamento de Causas Trabalhistas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal. Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
163.100,00
156.2.0164 - Pagamento a Inativos e Pensionistas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.4.0 - pensionistas .
2.400,00
165.500,00

Art. 3° :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1968;
R,epública.
A. COSTA E SILVA

147°

da Independência e 30° da

Luís Antônio da Gama e Silva
AntonioiDelfim Netto
Hélio Beltráo

DECRETO N° 63.263 -

DE 23 DE SETEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de NCrS 5.19LOOO,OO
para retôrço de dotação consignada no vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atrfbuiçáo que lhe confere o
artigo 83, item LI, da Constituição e da autorízaçâo contida no artigo 11
da Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério do Exército o crédito suplementai' de
NCrS 5.191'.000,00 (cinco milhões cento e noventa e um mil cruzeiros
novos: ,para r etôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexc
5.06.00, a
5.06.00
233.1.1015
4.0.0.0
4.1.0.0
4 1.2. O -

saoar:

Ministério do Exército
Acôrdo de Assistência Militar (Brasil-Estados Unidos)
- Despesas de Capital
- Investimentos
Serviço em Regime de Programação Especial ..... 5.191.000,00
Art. 2 rl A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de, igual quantia, nos recursos a seguir- discriminados:
5.06.00 - Ministério do Exército
233.1.1015 - Acõrdo de Asststêncía Militar (Brasil-Estados Unidos)
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0
Investimentos
4.1.3.0 - Equípamantos e Instalações
5;191.000,00
-
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Art. 3° :8ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1963; 147" da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Aurelio de Lyra Tavares
Antonio Delfim Netto

Hélio eeurao
DECRETO N<1 63. 264

~ DE

23

DE SETEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério das Minas e Energia em favor do. Departamento Nacional de Aguas e Energia o crédito suplementar de NCTS 1.098.173,00

(um milhão, noventa e nove mil, cento e setenta e três cruzeiros novos)

para retõrco de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 33, item II, da Constituição e da autorização contida no artigo 11

da Lei nv 5.373, de'6 de dezembro de 1967, decreta:"
Art. 1° Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do
Departamento Nacional de Aguas e Energia, o crédito suplementar de
NCrS 1.099.173,00 (um milhão, noventa e nove mil, cento e setenta e três
cruzeiros novos), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 5.12.00, a saber:
5.12.07 - Departamento Nacional de Águas e Energia
271.2.1734 - Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Energia
Elétrica
$.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeio
3. 1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
588.191,00
02.00·
Despesas Variáveis com Pessoal Civil
.
510.982,00
3.1. 3. O-Serviços de Terceiros
.
1.099.173,or

Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.12.07 - Departamento Nacional de Águas e Energia
271.2.1734 - Desenvolvimento dos sistemas de Produção de Energia
Elétrica
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. O-Despesas de custeio
3. 1.1. O-Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas............
1.099.173,00
Art. 3° 1tste Decreto entrará em vigor 'na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1968; 1479 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
José Cosia Cavalcanti

Hélio Beltrão

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 63.265 -

DE 23 DE SETEMBRO DE 1968

Abre à Justiça Militar o credito suplementar de NCrS 144.960,00 (cento e
quarenta e quatro, mil novecentos e sessenta cruzeiros novos), para 1'efôrça de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atrrbuíçâo que lhe confere o
artigo 83, irem II, da Constituição e da autorização contida no artigo 11
da Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1° Pica aberto à Justiça Militar o crédito suplementar de NCrS
144.96000 (cen'o e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta cruzeiros
novos), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
4.03.00, a. saber:
4.03.00 - Justica Militar
4.03.01 - Superior Tribunal Militar
113'.2.0019 - Processamento de Causas
3. O. O.O - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
5.040,00
02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil
3.1.2.0 - Material de Consumo '0 . • • • . • • • • • • • • • •
10,925,00
3.1.3.0 - Servícos de 'I'erceiroe
.
2.800,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos
1.200,0'0
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.4.0 - Material Permanente
LOOO,üO
o'.

o

••••••••••••••

20,965,00
4.03.02 - Auditoria de Correição
113.2.0024'----- Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 ~ Despesas de Custeio
3.1.1. O-Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 ~ Despesas Variáveis com Pessoal Civil

50,00
50,00

4.03.04 113.2.0028 3. O.O. O -

3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
02.00
3 2.0.0
3 2.5.0

-

2~

Auditoria da Aeronáutica
Processamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis com Pessoal Civil
Transferências Correntes
Salàrto-Famílía .

..

3,000,00
110,00
3,110,00

4.03.05 - ta Auditoria da 1~ Região Militar
113.2.0030 - Processamento de Causas
3. O. O.O - Despesas Correntes
3.2. O.O-Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos . .
.
.

21. 000,00
21. 000,00

Auditoria da l~t Região Militar
Processamento di- Causas
3. O O.O - Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família .

4.03.07 113.2.0034 -

3~

260,00
260,00
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Auditoria da 2:]. Região Militar

113.2.0036 - Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3. L O.O - Despesas de Custeio
3.1.2.0 -

Material de Consumo

3 .1. 3. O 3',2. O.O 3.2.5.0 -

Servícos de Terceiros
Transferências Correntes
Salário-Família

".

760,00
180,00

.
.

2.200,00
3.140,00

4.03.09 - 2'!- Auditoria da 2<l. Região Militar
113 ..2.0038 ...., Processamento de Causas

3.0.0.0 3.1. O.O -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

3.1.1. O 3.1.1.1 02.00 3.1.2.0 -

Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis com Pessoal Civil
Material de Consumo .....

4.03.10 -

P

8.000,00
300,00
8.300,00

Auditoria da 3:). Região Militar

113.2.0040 3. O.O.O 3.1. O.0/--,--3.1.1. O -

Processament-, de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal' Civil
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
R. 1. 3. O - Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos.
.
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família. .
.
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente . . . . .

4.03.11 - 20 Auditoria da 3i). Região Militar
113.2.0042 "- Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 -Despesas da Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil
3.1.2.0 - Material de Consumo
,
3.1. 3. O - Serviços de 'I'ercaíros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos .
.
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Familia.
.
.
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.4.0 - Material Permanente

.

8.000,00
9.600,00
12.645,00
200,00

.

3.000,00

.

4.000,00
2.000,00
39.445,00

.
.
.

2.000,00
1.320,00
2.700,00
140,00
500,00

.

900,00

7.560,00
4.03.12 113.2,0044 -3.0.0.0 3.1. O.O 3.1.2.0 -

3't Auditoria da

3~

Região Militar

Processamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio.
Material de Consumo ....

900,00
900,00

ATOS DO PODER EXECUTIVO

4.03.13 1132.0046 3.0.0.0 -

3.1.0.0 3.1. 2. O 3.1.3. O 3.2. O.O 3.2.5.0 -

Auditoria da 4~ Região Militar
Processamento ele Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Material de Consumo ..
Serviços de Terceiros ...
Transferências Correntes
Salário-Família .

400,00
470,00
3.500,00
'1.370,00

Auditoria da 5\l Região Mliitar
Processamento do Causas
Despesas Correntes3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.'1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família

4.03.14 113.2.0048 3.0.0.0 -

2.000,00
3.500,00
5. ÓOO,OO

4.03.15 l13. 2. 0050

3.0,0.0 3.1.0.0 3.1.2.0 :3. l 3. O -

3.1.4.0 3.2. O.O 3.2.5.0 4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.4.0 -

Auditoria da 6:t Região Militar
Processamento de Causas

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Material de Consumo
Serviços de J'erceircs ...
Encargos Diversos.
'I'ransferêncías Correntes
Salárfo-Famiha
...
Despesas de Capital
Investimentos
Material Permanente .

640,00
430.00
50,00
2.500,00
350,00

--_._-'

3.970,00
4.03.16 -r- Auditoria da 7~ Região Militar
J 13.2.0052 - Processamento de Causas
3. O. 0.0 -Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1. O ----'-- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.0.0 - Despesas variáveis com Pessoal Civil
3 1.2. O - Material de Consumo ., ...
3.1.3. O - Servicos de 'I'erceirca
3.2.0.0 - Transferências .Correntes
3.2.5-.0 - Salário-Família.
.
.
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

1. 200,00
430,00
400,00
2.340,00
6.300.00
10.670,00

4'. ü3 .17 -

113.2.0055 --3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.5.0 -

Auditoria da 8D- Região Militar
Processamerr'o de Causas
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Salário-Família

2. SOO.OO

2.800,00

4.03.18 113.2.0058 3.0.0.0 3.1. O. O 3.1.2.0 3.1.3. O -

Auditoria da 9" Região Militar
Processamen to de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Material de Consumo
Serviços de 'I'erceíros ...

1.120,00
5.000,00
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- Despesas de Capital
- Investimentos
--'--- Equipamentos e Instalacôes
~ Material Permanente . ~ .....

1. 000,00
700,00
8.320,00

4.03.19 - Auditoria da lO::t Regjão Militar
113.2. D060 - Processamen lo de Ca usas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas dê Custeio
3.1.3.0 - Sarvíços de Terceiros ...
3.2.0.0 - Transferências, Correntes
3.2.5.0 - Salário-Familia.
.
.

600,00.
4 000,00
4.600,00
144.960,00

Art. 2" A despesa decorrente da execução do presente Decreto será

atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir dís-

crimlnados:
4.03.00 - Justiça Militar
4.03.20 - Auditoria de Guerra da IH Região Militar
113.2.0063-Processamento de Causas
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1,1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02.00 -----: Despesas Variáveis com o Pessoal Civil '"
3.1.2.0 -----: Material de Consumo
3.1. 3. O - Servícos de Terceiros . .
:
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos.
.
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família.
.
3.2.9.0·- Diversas Transferências Correntes
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente .

.

99.000,00
33.000,00
1.200,00
4.500.00
360,00

.
.

2.900,00
1. 000,00

.

2.000,00
1. 000,00

.

-144.960,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1968; 147() da Independência e 801? da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva
Antonio Delfim Netto
Hélio eeurao

DECRETO N° 63.266 -

DE

23

DE

SETEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Escola Técnica
Federal do AmazOnas O crédito suplementar de NCr$ 35.000,00 (trinta
e cinco mil cruzeiros novos) para retórçc de dotação ccmsunuuia no
vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, Item II, da Constituição e da autorização contida no artigo 11
da Lei n? 5.373, de 6 de daaembro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Educacâo e Cultura, em favor
da ESCGla Técnica Federal do Amazonas, o crédito suplementar de NCr.$

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros novos), para refôrço de dotação 01'çamentai-ia consignada ao subanexo 5.05.00, a saber:

Diretoria do Ensino Industrial
Escola Técnica Federal do Amazonas
Adminístracào e Manutencâo do Ensino
Despesas Correntes
Transferências correntes
Diversas Transferências Correntes
Serviços de Terceiros
. ..... ...
35.000,00
Art. ~~o A despesa decorrente da exeouoão do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a s~guir discriminados:
5 05.13 - Diretoria do Ens.n-, Industrial
5.05.13; 10 ---,--- Escola Técnica Federal do Amazonas
256.2.0591 - Administração e Manutenção do' Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - 'I'ransferéncías Correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
Pessoal
.........
35. OOO,OG

5.05.13 5. 0.).1.3.10 256.2.0591 3.0.0.0 3.2. O.O 3.2.9.0 -

Art. 3° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembr-o de 1968;
República.
A.

COSTA E

147° da Independência e 80° da

SILVA

Antonio Delfim Netto
Tarso Dutra
Hélio Bettriio

DECRETO N<? 63.267 -'- DE 23 DE SETEMBRO DE 19.68
Abre ao M{nisLé-rio (la Educaçâo e Cultura em favor do Deportsimento Nacional âe Ednca~~iio o creaito suplementar de NCr$ 2.440.000,00 (dois
milhôes, quatrocentos e ouurenia mil crueciros novos) para retorço

de dotação coneuttuuui

1~.'J

vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuiçã-o que lhe confere o
artigo 83, item II, da Oonstituiçáo e da autorização contida no artigo 11
da Lei n'' 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1') Fica aberto ao Mmístérro da Educação e. Cultura, em favor
do Departamento Nacional de Educação, o crédito suplementar de ..
NCrS 2.440.000.00 (dois munôes, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros
novos), para refõrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
5.05.00, a saber:
Departamento Nacional de Educacão
252.1.0502 - Instaiacàc de Parques de Recreáçào Infanto-Juvenil
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.ü - Investimentos
4 1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial...
253.1.0507 - Instalacãc de Centros de Educacâo Fisica
.
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de 'Programação Especial..

5.05.11 -

1.800.000,00

640.000,00
2.440.000,00
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Art. 2[) A despesa decorrente da execução do presente Decreto 5e1'8

atendida mediante contenção tie igual quantia, nos recursos a seguir uíscrtminados :
Departamento Nacional de Educacáo
252 .1. 050~ -- Instalacâo de Parques de Recrear

5.05.11 -

cão .Infanto-ãuveníj

3. O.O_O - Despesas Correntes
3.1. Q (I -- Despesas de Custeio
3.1.J.U - Encargos Diversos .....
253.1.05ü7 - Instalacâo de Centros de Educação
Fisica
.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.3.0 - Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos

1. 800.000,00

640.00000
2.440.000,00

Art.

;j.'

ltste Decreto entrai-á em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de setembro de 1968;
República.

147" da Independência e 30;) da

A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
-tareo Dutra
H e'lio Bettrão

DECRETO

N°

63,268 - DE 23
1968

DE

SETEMBRO DE

Díepóe sobre a classijw([(!u.a dos OTgãos de delibemção coletiva
que
mencwna.

Ar,t. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas RS disposições em contrário.
Brasília, 23 d·e setembro de 1968;
14Jio da: Ind'ependêrrcia e 80() da
República: .

O Presidente da República, usando

A, COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares

da. atríbuícâc .que lhe contere o artigo 83 .rtem H, da oon-uuncao ' deereta, .
.

DECRETO N° 63.269 - DE 23
SETEMBRO DE 1968

Art. 1.0 Ficam incluídas lUS' disposições do Decreto n,v 55. nun ce 28 de
novembro de 1964, as Comissões Consultivas ,existentes ou que vierem a
ser criadas pelo Conselho Nacional
de seguros Privados (CNSP),
nos
têrmos do Decreto-lei no 73, de 21 de
novembro de 1966.
Art. 2° Os componentes das referidas Comissões, inclusive os membroa vauplentes convocados, perceberão, por, sessão a que , comparecerem,
um "jcton" correspondente à categoria "c" do artigo·~o do Decreto
nv 55.090, de 28 de novembro
de
1964; e os respectivos Secretários na
forma d,? previsto no al'tigo 4° do
mesmo dsploma..
Art. 3~ As Comissões a que se refere êste Decr-eto, poderão realizar
até quatro sessões mensais.

DE

Prorroga por mais seis (6) meses Q
prazo de que trata o artigo 10 do
Decreto nU 62.505, de 8 de abril de

1968.
O Presidente da Repúultca no uso
das atribuições que lhe confere
o
artigo 83, item II, da Constituição,
decreta:
Art. 1°. Fica prorrogado por maia
seis (6) meses o prazo a que -se refere o artigo 19 do Decreto número
62.505. de 8 de abril de H'tiS.
Art. ~o Este Decreto entrará' em
vigor 11a data de sua publtcacâo, revógadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1968;
147.0 da Independência e 80.° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Ivo Arzua Pereira

ATOS

D8

2;'5

POllI::R EXECUHV;J

DECRETO N.o 63.270 - DE 23- DE
SETEMBRO DE 1968
Fixa os preços mínimos básicos retaUvas à safra de "1969, para a Juta e
Malva da Região AmazÓnica.

o Presidente da Repuclíca, usando
das atrtbuicôes que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e de
de acôrd., com o disposto no Decretolei n.s 79, de 19 de dezembro de 1966,
decreta:
Art. 1.° Fica assegurada a garantia
de preços mínimos à Juta e Malva,
da Regiâo Amazônica; da safra 1969,
atendidas as condições do . presente
Decreto.
Art. 2.0 Para as operações de
nancíamento e aquísíçao, nas condtçôes adiante especificadas, rica estabelecido o preço mínimo básico de ..
NCr$ 0,75 (setenta e cínco centavos)
por quilograma de rtbra do upo 5.
sêca prensada em volume de aproximadamente 200 (duzentos) quilos, à
densidade mínima de 4'JO .tquatrocentos) quilos por metro cúbico. _pÔSl,Q
nos portos fluviais de embarques, FOE
livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, inclusive remedícâo.
ü

.

Art. 3.° As operações de aquisicão ou financiamento serão realizadas com produtores ou suas cooperativas. podendo, entretanto, as de financiamento, corri opção de venda, em
caráter excepcional, ser estendidas a
benefíciadores. desde que comprovem
ter pago aos produtores. preço 111;Dca
inferior a NCr$ 0,46 (quarenta e seis
centavos) por quilograma de fibra do
tipo 5, posta no pôr to de prensa, livre
de quaisquer despesas. adicionais, inclusive
Impôstc de Ctrculacâo de
Mercadorias e Taxa de
Previdência
Social Rural.
~ 1.0 O preço a ser pago pela aquisição restrita a produtores e/ou suas
cooperativas - bem corno o adiantamento máximo nas operaçôes de financiamento será o constante do artigo 2.0 , deduzidas. as despesas relativas a ônus
eventuais
comissões,
despesas necessárias à retirada do
armazém até sua colocação FOB nos
portos fluviais de embarque e jmpôsto
de Circulação de Mercadorias.
§ 2° Por bénefícíador compreende-se
o responsável' pela operação de pren-

sagem, tradíeionalmente conhecido
como prensador-exportactor ,
Art. 4. 0 Para a efetivação das operações previstas neste Decret.o terão
que ser cumpridas as seguintes exigências:
1 Classificação do »roduto
de
acôrdo com as específícações baixadas
pelos Decretos ns. '6.825 e- 6.326, ambos
de 7 de fevereiro de 1941; 7.137, de
8 de maio de 1941; 92, de 30 de setembro de 1961; e 850, de 6 de fevereiro de 1962;
II - colocação do produto "em armazéns com requ'si tcs para sua perfeita conservação e segurança, sitos
nos portos fluviais de embarque incluídos .na escala normal de vapores;
IH - Que o produto a. ser' financiado ou adquirido não contenha mais
de 30% e 10% de tardes dos tipos '7
e 9, respectivamente.

Art. 5.° O prazo pat-a a realização
das operacôes de que trata o presente Decreto expu-ará em 1.0 de março de 1970 para a juta e 1° de junho
de 19'70 para a malva:
Art. 6.0 Os ágios e deságios para
os diversos tipos de juta e malva serão
estabelecidos de acôrdo COm Os seguintes percentuais relativos ao, tipo
5 básico:
Tipos -

Percentuais

1
3

Nominal
117
'
5 (básico)
100
7
9 -

92
75

Art. 7.° Os limites, prazos e atuais
condições de financiamento serão t"íxados pela Comíssâo de Financiamento da Produção, que expedirá as
instruções necessárias à execução
dêste Decreto.
Art. 3.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pubhcaçáo
do Diário Oficial, revogadas as dísposições em contrário.
Brasilia,23 de setembro de 1963;
147° da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Ivo Arzua Pereira
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DECRETO W' 63.27,1 ainda não foi
publicado no Duuío Oiicial,
DECRETO N° 63.272 -

DE

24

DE

SETEMBRO DE 1963

Autoriza o Território Federal de ROndônia a alienar bens imóveis pertencentes à União,
e âa outras

-proviâéncíae,

o Presidente da República, no uso
das atrrbuícôes que lhe confere o Artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o que consta da Expcsíçâo de Motivos no 183, de 20 de
setembro de 1963, (Processo MI nu-

mero 5.8213-68), decreta:
Art. lo Fica autorizado o Governo
do Território Federal de Rondôllia a

ahenar os bens imóveis pertencentes

a Uníao, localizados naquele Território, atualmente ocupados por servidores públicos pare Iíns residendais, desde que não haja. interesse
econômico e social na sua manutencão.
Art. 2() Os créditos e os recursos
provementes ' das operaçôes a que se
refere o artigo anterior, poderão ser
negociados com
Banco Nacional da
Hemtaôâo, para a construção de novos imóveis pelo Oovêrno do Território Federal de R-ündônia.
Art. 3() Para cumprimento do disposto neste decreto, serão observadas
as ncrraac pertinentes contidas no
Decreto-lei nv 9.760, de 5 de .'Setembro de 1946, e Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967.
Art. 4() ítste Decreto entrará em vi.gor na datá de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1968;
147'-' da Independência e 5,0-0 da
República.

o

A.

EXECUTIVO

tlgo 8'3, item II da Constituição, deereta:
Art. 10 Fica alterada a lotação
numérica e nominal do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente, do Ministério da Fazenda, aprovada pelo
Decreto n'' 38.673, _de 27 de janeiro
de 1956, adicionando-se, com os respectivos ocupantes, os cargos em que
foram transformados pela Lei número 3.780, de, 12 . de julho de 1960,
os antigos empr-egos da ex-Comissão
Executiva da Def-esa da Borracha e
da Comissão de Financiamento da
Produção, ocupados pelos servidores
abaixo reiacíonados os quais ficam
dtstríbutdos pelas seguintes reparti-

ções:
I

-

Aammistracãc do EdificiO

da Fazenda
Chefe de Portaria - 1 cargo
1. Orbílic Pelix de Souza
II -

Contadoria-Geral da República

Oficial de Administração
Escriturário - 1 cargo
1. Benedito José Mega
In

~

Deteçacia Fiscat do Tesouro
NaClOnal em ;)6.0 Paulo

Oficial de Administração
Escriturário - 1 cargo
1. Sérgio Rodrigues
Mensageiro - 1 cargo
1. Cleandro
Celestino Câmera de
Mello

IV -

Departamento do Impôs to de
uenao. e Delegacias

Delegacia Seccional do Impôsto
Renda em Ribeirão Preto

de

Oficial de Administração
jsscriturárlo - 1 cargo
1. Abel Rodrigues

COSTA E SILVA

Delegacia Seccional do .tmrócto
de Renda na Guanabara

Afonso A. Lima

DECRETO N° 63.273 SETEMBRO DE

DE 24 DE

1963

Acrescenta os cargos que especifica
à lotàcão numérica e nominal da
Porte 'Permanente - do Quadro de
Pessoal do Ministério da Fazenda.

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

Correntista -

2 cargos

1. claro

2. claro
V procuraàona da Fazenda
NaclOnal do Estado da Guanabara

Oficial de Administração
Escriturário ~ 1 cargo
1. Rosa de Souza Santos

ATOS DO PODER

VI -

DerVlço de ~statistica
Econômica e Financeira

Estatístico -

Auxiliar
7 cargos
Antônio de Abreu Fernandes
Denis Austin Braga Walter
Manoel Elvídio Neto
Maria de Lourdes Ribeiro de
de Estatístico -

1.

2.
3.
4.

Oliveira
Laura Alencar Marciano
Raphael Leite Vieira Escobar
7. Umbelína valias - de Rezende
õ

•

ô

,

VII -

Guanabara tornando-se nula a cessão, sem direito a qualquer indenizacão se fôr dada ao terreno, no todo
ou
parte utilização
diversa ou
ainda se houver inadimplemento de
cláusula do contrato que deverá ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União.
Brasília, 24 de setembro de 1968;
147.° da Independência e 80.° da
República,

em.

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

Serviço do Pessoal

Técnico _de Admímstraçâo 1. J artias Alfredo Duarte

1 cargo

DECRETO N° 63.275 SETEMBRO

Art. 2° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de -1988;
147° da Independência e 801? da
Rep,ública.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto

DECRETO

N.O 63.274 DE
SETEMBRO DE 1968

24

DE

Autoriza a cessão, sob a forma de uii-.
lização gratuita, de terreno de marinha que menciona, situado no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atríbuícâo que lhe confere o artigo 83. ítem II, da Constituição e
de acordo com o disposto no § 3.° do
artigo 64 e nos artigos 125 e 126. todos do Decreto-lei 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. t.c Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Estado da Guanabara, de uma área
constituída de terreno de marinha,
medindo 855 m2 (oitocentos e cinqüenta e cinco metros quadrados),
situado _à margem direita da Estrada
da Barra de Guarataba, depois da
casa .n.s 9.706 € entre os postes da
Ríc-Líght de ns. 3.135_350 e 3 .135~354,
rio mencionado Estado, tudo de acôrdo com os elementos constantes do
processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o n.v 189,760, de, 1964.
Art. 2.0 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior
instalação de, um Pôsto Médico do Serviço
de Assistência RUral do Estado da
á
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DE

DE

24 DE

1968

Autoriza a cessão, sob a forma de
utilização gratuita, ao Bstsuia da
Guanabara dos inuroeie que .men-:
ciona, situados no referido Beuuio .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
ttgn 83. item II, da Constituição e de
acordo com os artigos 125 e 126 do
Decreto-rei n.o 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Art. 1° Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Estado da Guanabara, - dos imóveis. da
Rua Cosme Velho n.v 941 a 961. em
Laranjeiras. no mesmo Estado, situados em terreno nacional interior. com
a área total aproximada 'de 1.858,70
m2 (mil oitocentos e cinqüenta e olto
metros quadrados e setenta dectme'tros quadrados), tudo de acôrdo com
os elementos constantes do processo
protocolado no Ministério da Fazenda sob n.v 400.304, de 1963.
Art. 2° Destina-se os imóveis a que
se refere o ai-táao anterior à construção dos tÚneí's bRio Comprrdo-Lagna,
'tornando-se nula a cessão, sem direito a qualquer indenização, se Iôr dada ao terreno, no todo ou em parte,
utíhzacáo diversa, ou ainda, se .houver inadimplemento de clausula do
contrato, que devera ser lavrado em
livro próprio, do Serviço do Patrímônto da União.
Art. 39 :Este Decreto entrará em
vigor' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1968;
da Independência e 8{}9 da
República.
A. COSTA E SILVA
1470

Antônio Delfim :Netto
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SETEMBRO DE 1963

DECRETO N'? 6327 r, - DE 25 DI:
SETEMBRO DE 1968

tyeclara de utilidade pública, para fins
de desapropnação, o equ l1Jumr?n1P
de 200 (duzentas) Zinhasde telex,
situado na Cidade do Rio de Janei-

Concede à sociedade anônima Northern Camps 'Limited autorização
para continuar a tumcurna r.a Re
pública Feâeratina do erasn,

DECRETO N° 63.276 -

DE

24

DE

ro, Estado da Guanabara, neccesóríu
à instalação de 2{lO (auzentt.ls) linhas de telex, integrantes do Sistema Nacional de TeZecOmnnic(u:;oes.

o Presidente da .República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II da Constituição Federal,

e tendo em vista

ó

Decreto-Iei nu-

mero 3.365, de 21 de junho de 1941,

modificado pela Lei nc 2.186, de 21 de
maio de 1956, 'decreta:
Art. lQ E' declarada de utilidade
pública, para fins de desaproprtaçáo,
de acôrdo com o artigo 6°, combinado
com o artigo 5.(1 alínea' "h", do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de
1941, o equipamento ou material destinado à instalação de 2ü{l (duzentas)
linhas de telex, situado na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, de propriedade da Cornpantna Radiotelegráfica Brasileira ~ RADIOBRAS, adquirido da Sremens do Brasil - companhia de metnoiceue. COTIforme faturas ns, 12,568 de 24.4.67,
13.828 de 23.5.67, 16.197 de 26,7.67,
17.855 de 28.8.67 18.242 de 5.9.67 e
18.243 de 5.9.67· constantes elo Processo nv 22.266-68.
Art. 2° Fica autorizada
Departamenta dos Correios e 'I'elégxafos -_
DCT - a promover na forma da tegtslaçâo vigente,
com seus recursos
próprios Já aprovados para a Rede
Nacional de Telex, a desaproprracào
do referido equipamento.
Parágrafo único. Nos termos QO
artigo 15 do Decreto-Iet no 3.365, ãe
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata
imissão de posse.
Art. 3 0 :gste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação .revogadas M disposições em contrário,

°

Brasilia, 24 de setembvo de J983;
da Independência. e no'? da.
República.
147~

.A. COSTA E SILVA

Carlos F. de Simas

o Presidente da República, usenco
da atribuição que lhe confere f) arrdgo
83, item, lI, da Constdtuiçáo e nos
termos do Decreta-lei numero I,. j27,
de 26 de. setembro de 1940 decreta:
Artigo único. E' concedida i1 sociedade anônima Northern carnes Lnmted, com sede na cidade de Londres,
Inglaterra, autorizada a tunclonar
através de Decretos Federais J úttémo
dos quais sob o número 55.5'17, 'te 13
de janeiro de 1965 autor ízaçào-para
Federativa do Brasil, com o caprtat
destinado às operações de filial brasileira,-...elevado de NCr$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos cruzeiros novos) para NCl'$ 1.238.000,00 (um
milhão, duzentos e trinta e oito mil
cruzeiros novos), por meio do reavaliação do Ativo Imobilizado, de acôr.do com a Lei número 3.470. -íe 2B de
novembro de 1959, bem corno correcac
monetária dos valores de AtlVO imobilizado, nos termos da LeI número
4.357, de 16 de julho ce 196'1, cou ..
soante resoluções aprovadas leia Diretoria, em reuniões rea.rzadas a 30
de março de 1963) 31 de outuoro de
1964, ao de abril de 1965 e 28 de janeiro de 1966, mediante as clausulas
que a êste acompanhanassmadas
pelo Ministro de Estado c'a Industrta
e do Comércio, obrrgando-se a mesma
sociedade a cumprir tntegratmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar, sôbre·o objeto da
presente, autorízaçâo.
Brasília, 25 de setembro ôe W6l:l;
da Independência e 80" da
República .

147°

A.

CnS:l.'A E SILVA

Edmundo de Macedo Soares
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DECRETO N ,°63.278 -

DE 25 DE

SETEMBRO DE 1968

Renova a declaração de utilidade P7f"
blica a que se refere o Decreto numero' 50.436, de 11 de abril de 1961,
para fins de desapropriação, pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área de ,terr.eno necessária à construção do SlStema Curema-Mãe D' Agua. no Município de piancó, Estado da Paraíba.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
nos têrmos do Decreto.lei 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei D.O 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decreto n.? 50.436, de 11 de abril
de 1961, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área de terreno
com 159.937.000 m2 (cento e cinqüenta
e nove milhões, novecentos e trinta
e sete mil metros quadrados), representada na planta que com este baixa.
devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior,
necessária à construção do Sistema
Curema-Mâe D' Agua," no Município de
Piancó, Estado da Paraíba, cuias nroteto e orçamento' foram aprovados
pelas Portarias números 281, de 9 de
junho de 1939 13 355, de 17 de junho
de 1941, do antigo Minlstérío-da Viação e Obras Públicas.
Art. 2.9 f::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1968;
147.° da . Independência e 80.° da
República.
.

tigo 79 do Decreto n.o 60.521, de 31
de março de 1967, d-ecreta:
Art. 1.9 Fica criado o Grupamento
de Aeronáutica de Manaus, com sede
na cidade de Manaus subordinado ao
Comando da l.~ Zona Aérea.
Art. 2.° O Grupamento de Aeronáu ,
üca de Manaus terá por missão o estudo e a ex-ecução da ampliação do
Destacamento da Base Aérea de Manaus com o objetivo de dar-lhe condtcões que permitam a operação de
uma Unidàde Isolada, a ser designada
pelo Comando Geral do Ar.
Art. 3.0 O Grupamento de Aeronáutica de Manaus reunirá, sob seu comando e coordenação, os órgãos da
Aeronáutica existentes na área do
Destacamento de Base' Aérea de Manaus e outros que, por determinação
ministerial, ali, venham a ser localizados.
Art. 4.° O Comandante do Grupamento de Aeronáutica de Manaus- é
Oficial Superior do / Quadro de OfL
dais-Aviadores, designado pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 5.° A ativação do Grupamento
de Aeronáutica de Manaus far-se-á
com a aprovação, pelo Ministro da
Aeronáutica das jnstrucôes para o
seu funcionamento e orgamzacão.
Parágrafo único. As Instruções para o funcionamento e organização do
Grupamento de Aeronáutica de Manaus serão elaboradas pelo Comandante da U- Zona Aérea e submetidas
ao Ministro após a apreciacào pelo
Estado-Maior da Aeronáutica.
Art. 6.° ]';;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 25 de setembro de 1968;
147.° da Independência e 80.° da
República.
A. COSTA E SILVA

MárCio de Souza e Mello

A, COSTA E SILVA

DECRETO N.O 63.280 -

Afonso A. Lima

DECRETO N.O 63.279 -

DE 25 DE

SETEMBRO DE 1968
DE

25

DE

SETEMBRO DE 1968

Cria o Grupamento de Aeronáutica"
de Manaus.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista as disposições do ar-

Dispõe sôbre a revisão e sóbre o acom-:
panhamento .da e.'tecução do Programa Estratégico' de Desenvolvimento.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o ar.,
tígo 83, itemII, da Constituição,
Considerando que os trabalhos de
identificação e quantificação dos
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compreendidos

nas áreas .prioritárias enunciadas no
Programa Estratégico de Desenvolvimento, mandados realizar pelo De..

ereto n.c 61. 590, de 23 de outubro de
1967 ficaram concluídos e foram in-

corporados ao Programa Estratégico
de Desenvolvimento, encontrando-se,

em sua maioria, em fase de execução;
Considerando a necessidade de instituir-se mecanismo destinado a

acompanhar síetemàtícamente a execucão dos

principais programas

e

projetos;
Considerando a decisão do Govêr..

no de submeter o Programa ao exame e sugestões dos vár-ios setores re,
presentatívos da opímâo -pública, decreta:
Art. 1.0 Ficam instituídos, junto ao
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, dez (10) Grupos de
Acompanhamento destinados a:
a) apreciar as. sugestões
que venham a ser oferecidas ao Programa
Estratégico de 'Desenvolvimento, opinando sôbre sua eventual incorporação ao Programa;
O) acompanhar, de maneira sistemá tíca, a execução do Programa;

c) propor a criação dos Instrumen,
tos ou sugeru- medidas necessárias à
boa execução do Programa.
Parágrafo único. Cada Grupo se
ocupará de uma das áreas do Programa Estratégico.
Art. -2.9 Os Grupos de Acompanhamento serâo constituídos mediante
Portaria conjunta do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral e do
Ministro interessado, e incluirão, sempre que cabível. representantes de
órgãos governamentais nos diversos
ntveís, assim como do setor 'privado.
Art. 3.0 A coordenacão dos Gruncs
ficará a cargo do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, cabendo os encargos de supervisão direta ao respectivo Secretário Geral.
Art. 4.° A luz âa experiência decorrente do funcionamento dos Grupos instituídos por êste Decreto, o
Ministério do Planejamento e Coor.,
denaçâo Geral proporá oportunamehte, a criação de um sistema permaa
nente de acompanhamento de execução do Programa "Estratégico.

Art. 5;° O presente 'Decreto entra.,
rá em vigor na data de sua publica;
çâo, revogadas as disposições em con,

trário.

Brasília, 25 de setembro de 1968;
147.° da Independência e 80. 0 da
República.
A. COSTA E SILVA
Hélio eeu-ao

DECRETO Nv 63.231 -

DE 25 DE

SETEi'I'lBRO DE 1963

Dispõe sôbreo planejamento dos recze-scs humanas para o âcsetiootoimenta.

o Presidente da. República, usando
das atrfbuícões que lhe confere o ar.,
tago 8.3, item II, da Constituição,
Considerando a importância, 'para
a aceleracâo do desenvolvimento ob,
jetávada rio Programa Estratégico, de
uma política nacional de recursos humanos;
Considerando que essapolitica exí •
girá a Integração dos programas setoriais de recursos humanos, envolvendo diretamente a politíca de educação e a política de trabalho e
mão-de-obra, a serem adequadamente coordenadas e compatibilizadas,
decreta:
Art. 1.° Fica o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral cu,
tortzado a promover a criação, no
Instituto de Pesquisa Eccnõmíco-So.
cial Aplicada - IPEA, do Centro Nacional de Recursos Humanos (CNRH)
com os seguintes principais objetivos:
I - Colaborar na deünícão da política e na formulação da' estratégia
necessária para o planejamento dos
recursos humanos, em função do pla-nejamento geral do desenvolvimento
econômico e social;
II - Coordenar, orientar e realizar
estudos e pesquisas
sôbre recursos
humanos, em âmbito nacional, setorial ou regional;
UI' -'-. Elaborar,' em escala nacional. um plano -de prioridades de as.
sisténoía técnica, relativo à educa.
cacâo e à mão-de-obra, coordenando
dita assistência, seja de origem externa ou interna, em articulação com
os orgáos competentes dos Mínístéréos <das Relações Exteriores, Educacão e Planejamento e Coordenação
.Geral:.
.

ATOS

IV - Prover assistência técnica a
organismos reõere ís remona'< '" "''>taduals, em matéria de planificação
de recursos humanos;
V - Manter permanente contato
com as Secretarias Gerais dos Ministérios, de modo a conhecer, de maneira sistemática, os progressos to..
grados na realização dos planos que
dizem respeito, de
maneira direta,
ao" recursos humanos;
VI - Exercer atividades no treinamento de pessoal para o planeiamento e pesquisa de recursos humanos e
dirigir cursos, conferências e seminários para o treinamento de pessoal
na planificação de recursos humanos'
vÍI - Estabelecer, em ar-ticulacão
com o IBGE, e demais 'órgã.os interessados, um sistema de estatísticas
sôbre recursos humanos.
Art. 2 o O CNRH contará com um
Conselho Técnico, de caráter consultivo, que incluirá na .sua constttuicâo
inicial o Superintendente do IPEA,
o Secretário Executivo do CNRH e
representantes dos Ministérios da
Educacâo e Cultura, Trabalho e Previdência Social, Indústria e do Comercio, Agricultura, Saúde, Interior e
'Relações Exteriores, assim como de
órgãos de pesquisa na área de recursos humanos.
Parágrafo único. Poderá o Canse",
lho Técnico solicitar a colaboracâo de
técnicos e outras entidades públicas
e privadas, tendo em vista a natu.,
reza do assunto "em exame.
Art. 3,° O CNRH utilizará a infraestrutura administrativa do IPEA,
assim como o corpo " técnico que já
vem operando na área de recursos

humanos.
Art. 4.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em .contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1968;
da Independência e 80.0 da
República.
147.°

A. COSTA E SILVA
José de Maqalhães Pinto
Ivo Arzua Pereira
Torce Dutra
Jarbas G. Passarinho
Leonel Miranda
Edmundo de Macedo Soares
Hélio Beltrão
Afonso A. Lima
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DECRETO N° 63 21::2
DI': 25
SETEMBRO DE 19G3
---O.

:"lI':

Face ao Decreto-lei nv,mern 348, de <1
de janeiro de 1968, aprovo.. o R,I?'1ulamento
da
Secreioría. Geral do
Conselho de Segur'2nç;t N(l~ionaL

o Presidente da República, usando
da atrtbuícào que lhe contere o artigo
33, inciso - lI. da
Constituição. decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. que com
este baixa assmadc pelo Ge.ierai-deBrigada Jayme Portella de Mêl!O. Secretárro-Geraj do CO.:1SeJllo de Segurança Nacional.

Art. 2.° O pres-ente Decreto entrará
em VIgor na data de suapublicacao
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 25 de setembro ríe 1968;
147° da Independência e 80° da
República.
A. CO,s'i.A E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva
Augusto Hamann Iuuiemarer Gl"Ünewald
Aurélio de Lyra 'I'aouree
Jose de Magalhãe:, Puüc
Antônio Delfim Netto
Mário David Anàr3aZç'l
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G. passannho
Márcio de Souza e Mello
Leonel Miranda
José Costa Cava!canti
Edmundo de Macêclo Coares

Hélio Bettrôo
Afonso A. Lima
Carlos F. de Sírmui

REGULAMENTO DA SECRETARIAGERAL DO CONSELHO 'nF: SEGURANÇA NACIDNAL
CAPÍTUJ.Q I

Da Finatidade

Art. 10 A Secretarta-Geral do Conselho de Segurança Nacional (,'30,.CSN) tem por finalidade o estudo,
planejamento e coordenação dos assuntos da competência do Conselho de
Segurança Nacional em suas tunçoes
de assessoramento direto do Presi-
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dente da República na formutacáo e
na conduta da Politíca de Segurança

Nacional.
CAPiTULO

II

Da Competência

aera

Art. 2() Compete à Secretaria-Geral
do Conselho de Segurança Nacional,
estudar, planejar e coordena,' os as-

suntos pertinentes ao Conselho de
Segurança Nacional em »artícular os
que dizem respeito a;
~
I - Formulação da Política de Segurança Nacional me-tíante:
a) realização da A vaiíaçâo Estratégica da Conjuntura;
b) elaboração do Conceito Estratégtco Nacional (CEN):
c) estabelecimento . das Diretril,es
Gerais do Planejamento (DGP) tia

Segurança Nacional.
II -

Conduta da Polttica de Se-

gurança Nacional -cm a aprecíacâo
dos problemas que jne forem propcs.,
tos. no quadro da Conjuntura Nacio-

nal e Internacional, em especial os
referentes a:
Política Interna;
Politíca Externa;
- Segurança Interna;
- Segurança Externa:
- N egocíaçóes e assinaturas de
acôrdos e convênios com países- c ellti.dades estrangeiras sobre Emites, atividades nas zonas índlspensaveís à
defesa do pais e assrstêncía recíproca:
- Ideologia e SUOVPi'~Ç\l);
,
- Opinião Pública.
-

-

III - Incãcaçâo das áreas indispensáveis à Segurança Nacíonat e dos
municípios consideraoos de interesse
para a Segurança Nacional,
IV - Apreciação, L1.e problemas re-lativos à Segurança Nacional, com a
cooperação dos órgãos de 'nformacôes
e dos incumbidos de preparar a mobilização nacional e as operações mi,
lítares no que- concerne às Políticas
de:
- Transporte;
Mmeraçâc;
Siderurgia;
En-ergia elótrtca:
Energia Nuclear;
Petróleo;
Desenvolvimento Industrial
visando em especial as indústrias' compreendidas no Plano de Mobilizaçâo:

Desenvolvimento regional e
ocupação do terrttórío:
Ciência e Tecnologia;
Educação;
Sindical;
Imigração;
Telecomunicações.
v - Assentimento prévio, nas áreas
indispensáveis à Segurança Nacíona;
para:
a) concessão de terras
venda de
terras a estrangeiros, abertura de
vias de transportes e ínstalacáo de
meios de comunícaçôés;
b) construção âe pontes, estradas
internacionais e campos de pouso;
c) estabelecimento ou exploração de
indústrias que ínteressem à Segurança Nacional.
VI - Modificação ou cassação c.8.S
concessões e das autorizações referidas no item anterior.
VII - Orientacão da busca de informações que interessem à .Segurança
Nacional.
VIII - Oríentaçâo da Mobilização
Nacional.
Art.. 3° Compete ainda à SG;CSN,
I Elaborar estudos, planejamentos e diretrizes sôbre assuntos que lhe

forem determmadcs pelo Presidente
da República.
II - Exercer a .coordenacâo sóbre
atividades afins quanto ao-s' aspectos
da Segurança Nacional. mediante determinação do Pr<::sicl211Í:0 .da Republíca .
Art. 40 A SG CSN~i,;ra-se drretamente aos Ministérios Civis e Militares, ao Estado Maior das Forças
Armadas, ao Serviço Nacional de Informações e aos órgãos de Admmistração Direta e Indireta. para obtcnçâo de dados e elementos necessários
aos estudos -e planejamentos.
Art. 5° A SG/CSN liga-se diretamente às Divisões de Segurança e
Informações para a obtencâo de informações e oríentacào de tarefas Q118
interessem à Segurança Nacional.
Art. 69 A SG/CSN estabelecera,
quando necessário. ligações com órgãos ou instituições privadas.
CAPíTULO

rn

Da Orçanizacãa

Art.
7° A Seoretarta-Geraj do
Conselho de Segurança Nacional tem
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a seguinte estrutura na ícrma do disposto no artigo 59 do Decreto-lei número 348 de 4 de janeiro de 1968;
I - Secretário-Geral (SG);
II - Chefia de Gabinete (Ch-Gam ;
Tl I - Subchefías:
IV - Seção Admtnlstrativa .
Art. 8° A Comissão Especial da
Faixa de Fronteiras \CEFF), suhordínada à SG/CSN, tera suas atribuições, organização e funcionamento estabelecidos em Regulamento próprio.
Parágrafo único. O Secretárto-Ceral
do Conselho de Segurança Nacíona! é
o Presidente da Comissão Especial da.
Faixa de Fronteiras.

EXECUTIVO

ficos, devendo, entretanto as sessr-rar-,
em suas especialidades as demais Subcnenas. O Assessor Jurídico e o Assessor Diplomático IiCaI'10 integrados
à SG-1 e o Assessor Econômico a
SG-2.
SEÇÃO IH

Da Seção Administrativa

Art. 12. A Seção Administrativa
(SAD) tem a seguinte estrutura:
- Chefia;
- Subsecâo de Documentação e
Pessoal (SDP);
- Subseção de Serviço') Geraís
(SSG) .
CAPiTULO

SEÇÃO

Da Chefia

do

Da Competência dos 61'gãos
Gabinete

Art. g() A Chefia do Gabinete é o
órgão de assessoramento do Secretário-Geral e tem a seguinte estrutura:
-

IV

Chefe do Gabinete;
Grupo de Estudos e Planejamen-

to (GEP);
- Assessôres-Chefes:

- Auxiliares.
Parágrafo único, O Grupo de Estudos e Planejamento funcione em
caráter permanente sob a direção do
Chefe do Gabinete, teudn come lnf?mbras os Subchefes e como secretàrto
um dos assessôres-chetes do Gabinete.

SEÇÃO I

Da Chefia do Gabinete

Art. 13. A Chefia do Gabinete
compete:
I Assessorar o Secretário-Geral
na orientação, coordenação c controle de todas as atividades da SG-"CSN.
U Assistir ao Secretário-Geral
em sua representação e encarregar-se
do preparo e do despacho do seu expediente oessoal .
UI - Orientar o trabalho do GEP.
SEÇÃO

H

Do Grupo de Estudos e Planejamento
SEÇÃO II

Das

Subcnetias

Ar t. 10. As Subchefías são:
- Subchefia de Assuntos Políticos
(SG-I) ;

- Subchefía de Assuntos Economí-.
cos (SG-2);
- Subcnefia de Assuntos Psicossociais (SG-3);
- Subchefia de Mobítízacào e Assuntos Militares (SG-·{).
Art. Ll . As Subchcfias têm a seguinte estrutura:
-

-

Chefia;

Assessores-oneres:
Assessores Especiais; e

- Auxiliares.
Parágrafo único. Os assessôres especiais integrarão as Subcherías ten.
do "em vista os seus assuntes especi-

Art. 14. Ao GrUDo de Estudos e
Planejamento compete:
I - Estudar a formulação da Politíca de Segurança Nacional, mediante:
a) Realízacâo da Avaliação Estratégica da Conjuntura;
b) elaboração de proposta do Conceito Estratégico Nacional (CEN) incluindo:
-os objetivos nacíonáis permanentes;
- os elementos Essenciais da Politica Governamental;
- as Pressões Dominantes,
-,-- as Hipóteses de Guerra:
- as Premissas da Segurança Interna;
...c...... os objetivos 'da Segurança;
- os Objetivos Nacionais Atuais

Estratéaícos:
-

as "'Políticas de Consecuçác.

264

ATOS

DD PODER

c) Estudar a formulação das Díretrizes Gerais de Planejamento;

II - Coordenar a claootacào dos
estudos sôbre assuntos afins á vártas
Subchefias.
SEÇÃO !II

Da Subchejiade Assuntos- Potàticos

Art. 1,5. A Subchefíatde Assuntos

Políticos 'compete:

I --"- Elaboração de estudos rcrcrcntes à conduta da Política de Segurança Nacional, mediante a aprecíaçáo
dos aspectos políticos dos problemas
que lhe forem propostos no quadro da
Conjuntura Nacional e Internacional,
em especial os referentes a:
- Política Interna;
-

Política Externa:

-- Segurança Intern~;
- Segurança Externa:
- Neg'ociaçoes e 9.s'sinaturas de
acordos e convênios com' países e en-.
ttdades estrangeiras sôbre limites, ati-

vidades nas zonas tndíspensáveís à
defesa do- pàis e assistência reciproca'
~ Programas de cooperação internacional.
H - Indicação de áreas .indíspen,
sáveis à Segurança Nacional e municípios de interesse para a Segurança Nacional.
III - Realizaçâo de estudos e planejamentos sõbre outros assuntos que
lhe forem propostos,
'IV - Apreciação dos aspectos poIíticos dos assuntos estudados pelas
demais Subchefias.
V - Ligação com as D81 nos assuntos de ínterêsse da Subchefia.
SEÇÃO IV

Da Subcheiia de Assuntos Econômicos

Art. 16. A Subcheffa de Assuntos
Econômicos compete:
I - Elaboração de estudos referentes à conduta da Politíca de Segurança Nacional, mediante a apreciação dos aspectos económloos dos problemas que lhe forem propostos no
quadro da Conjuntura Nacional e Internacional, em especial os referentes a:
- 'I'ransportes:
- Telecomunicações;

EXECUTIVO

- Mineração;
- Siderurgia;
- Energia elétrica;
- Energia nuclear;
- Petróleo~
- Desenvclvlmento industrial, vIsando em especial as índústrjas- cempreendidas no Plano de Mobíhaação:
II - Realização de estudos e planejamentos sôbre outros assuntos que
lhe forem propostos.
IH - Apreciação dos aspectos econômicos dos assuntos estudados pe-.
las demais Subchefías ,
IV - Ligação com as DSI nos assuntos de ínterêsse da Sub chefia .
SEÇÃO· V

Da Subchejia de Ass1.mtos Psicossociais

Art. 17. A Subchefia de Assuntos
Psicossociais compete:
I - Elaboração de estudos. referentes à conduta da Política d-e Segurança Nacional mediante a apr-eciação dos aspectos psicossociais dos
problemas que lhe forem propostos no
quadro da Conjuntura Nacional _c
Internacional, em especial os referentes a;
- Educacâo:
- Ideologia e Subversão;
- Ciência e Tecnologia;
- Sindicalismo;
- Imigração e Ermgraçáo:
Desenvolvimento Regional e
Ocupação do 'I'errttórío:
- Opinião Publica ,e Imprensa; e
- Religião.
II - Realização de estudos e planejamentos sôbre outros assuntos que
lhe forem propostos.
Hf Apreciação dos aspectos psicossociais dos assuntos estudados pelas demais Subcheflas.
IV - Ligação com as DS1 nos assuntos de ínterêsse da Subchetía,
SEÇÃO VI

Da Subchejia de Mobzlização e Assuntos Militares

Art. 18. A Subchefla de Mobüízaçâo e Assuntos Militares compete a:
I -

Elaboração de estudos referen-

tes à Conduta da Política de Seguran-
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ça Nacional mediante a apreoâaçâo dos
problemas que lhe forem propostos,
no quadro da Conjuntura Nacional e
Internacional, particularmente as referentes a:
a) planejamento em alto nível .da
Mobilização Nacional.
/J)

ortentacáo e coordenacão das

atividades de - ínformacões necessárias
aos trabalhos da SG-CSN. abrangendo:
- orientação da busca de ínforma-.
ções de interêsse da Segurança Interna e Externa; e
"
- Iígaçâo com: SNI, EMFA, j\1i~
nístérlos Militares e Mínístérío das
Relações Exteriores.
I! - Realização de estudos e planeIamentosrsôbre outros assuntos que
lhe forem propostos.
lI! - Apreciação aos aspectos referentes à mobilização dos assuntos eStudados pelas demais Subchefias.
IV - Ligação com as. DSI nos assuntos de ínterêase (la Subchefia.
SEÇÃO VII

Da Seção Aâministratíuà

Arb. 19. A Secâo Admlnlstrativa
(SAD) compete executar os trabalhos de Secretaria, de documentação,
de contrôjc e arquivo de documentos,
de contrôle financeiro e de Serviços
Gerais da Secretaria-Geral.
.
§ tv A Subseção de Documentacào
e Pessoal incumbe receber. protocolar
e arquivar tõda a docnmentacào. fazer funcionar a biblioteca e cuidar dos
assuntos de, pessoal da SecretariaGeral,
§ 2° À Subseção de Servicos Gerais
incumbe tratar dos assuntos de finanças, material e transporte.
CAPITULO V

Das Atribuições Funcionais

Art. 20. Ao Secretário-Geral do
Conselho de Segurança Nacional com-

pete:

.

I - Assessorar o Presidente da República em todos os assuntos de interêsse da Segurança Nacional.
II - Convocar, de ordem do Presidente da República, as reuníóes do
Conselho de Segurança Nacional.
I!I - Convocar, de ordem do Presidente da República, membros even-
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tuais para participarem das reuniões
do Conselho de Segurança Nacional.
IV - Apresentar aos membros do
Conselho de Segurança Nacional a
dooumentaçào básica, inclusive analise e pareceres sôbre as questões a
serem estudadas.
V - Secretariar as reuniões do Conselho de segurança Nacional.
VI - Notificar aos órgãos 'da Administração Direta e tudíreta, as oecisões do Presidente da República decorrentes das Reuniões do r;SN ou dos
estudos da SG-CSN.
VII - Orientar, coordenar e controlar os trabalhos da SG~CSN.
VIII - Convocar autoridades civis
ou militares, convidar personalidades
de relêvc e especialistas ou contratar
serviços técnicos especíalizados para
colaborarem em trabalhos da SG-C8N,
IX - Corresponder-se ou entenderse diretamente com os Mínistéríos sôbre os assuntos que dteam respeito às
atribuições da SG-CSN.
X - Propor, ao Presidente da República, os oficiais da", Fôrças Armadas e assessôres especíars a serem
designados para a SG-CSN" nem como
o Secretário e os Conselheiros da
CI';E"
-XI - Requisitar os militares e fun-.
oiorráríos civis, necessários ao Junôrtmamento da SG CSN e da CEFF.
XII - Recompensar e impor penas'
disciplinares ao pessoal da SG-·CSN
na forma da jegíslacão em vigor,
XIII _ Fazer publicar em boletim
as ordens, os atos e as decisões que
devam chegar ao conhecimento do
pessoal interessado.
XIV - Propor o orçamento do Conselho de Segurança Nacional.
XV - Apreciar as propostas de nomeacãq dos dirigentes das Divisões
de Segurança e Informações dos Ministérios Civis.
Art. 21. Compete ao Chefe do Gabinete da SG-CSN:
I - Substituir o Secretário-Geral
em seus impedimentos temporários na
SG-CSN e na CEFF.
II - providenciar, .por determinação do Secretário-Geral, a redação
das atas de reuniões e consulta ao
Conselho de segurança Nacional e
seu competente registro em livro
próprio,
lU - Preparar a documentação bá-.
slca para as reuniões do Conselho de
Segurança Nacional.
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IV - Assessorar o Secretário-Geral
nas reuniões do Conselho de Segurança Nacional.
V '- Providenciar a organízaçào do

expediente para consulta aos membros
do Conselho de Segurança NacionaL
VI - Assessorar a Secretário-Geral

na orfentaçâo, coordenaçào e contrôle de tôdas as atividades da SG-CBN.
VII - Despachar' o expediente de
rotina da SG/CSN e assinar os do-

cumentos de competência do Secretaquando para isso tiver de-

rio~Geral,

legação.
VIII - Propor ao Secretário-Geral
a contratacão de ;e1'
técnicos psT/iç08

peclallzados

uecessarros

aos traba-

lhos da SG/CSN.
IX - Exercer por delegação do Secretário-Geral, as funções de Ai[€n-

te Diretor.
X - Autenticar o "Soletim Interno

da SG/CSN.
XI - Requisitar passagens e trans-

portes de pessoal e material relativo
aos encargos da SGjCSN.

Art. 22. outras atribuicôcs Iunoío-

nais do Chefe do Gabinete ~ as dos

Subchefes, Assessores-Chefes, Assessores especiais, ohefe 'la Seção Administrativa serão reguladas pelo Regimento Interno da Secretaria-Geral.
CAPÍTmo VI

Do PessoaZ
Art. 23. O Regimento Interno da
Secretaria-Geral disporú sõbre a lotação de seu p2SS0Ell.
Parágrafo único. Os militares e fun-

cionários civis serão -equísítados na
forma da legtslaçào em vigor.
Art. 24. Os Oficlais das Fôrcas Armadas da SG-CSN, e os assessores
especiais serão designados por Decreto, pelo Presidente da República. me.diante proposta do Secretárlc-Geral .
§ ltl A Chefia do Gabinete e as
Subchefías da SG-CSN, serão exercices por oficiais das Fôrças Armadas.
com pôsto equivalente a Coronel e possuidores, no mínimo, do Curso de Comando e Estado-Maior da respectiva
Fôrça.
§ 2° Os assessôres-cheíes do Gabinete e das Subchefías terão o rosto
equivalente a Tenente-Coronej ou Major e deverão possuir no mínimo o
Curso de Estado-Maior da respectiva
Fôrça,

§ 3° Os Assessôres especiais serão
civis ou militares de nível superior,
de experiência e competência comprovadas para as atividades do setor
a que se destinam.
§ 49 O chefe da SAD
será oficial
das Fôrças Armadas com o posto equivalente a Tenente-Coronel ou Major.

Art. 25. Os Auxiliares ndlltares e
civis colocados à dlsposíçâo da SGCSN e da CEFF, serão designados me-diante portaria do Secretário-Geral.
Art." 26. Os militares e ·JS servidores públicos civis, em exerclcío na SG_
CSN serão considerados:
a) os militares, em "Comíssào Militar. de serviço relevante",
b) os civis em efetivo serviço nos
respectivos cargos, eonstdtuíndc titulo
de merecimento a ser considerado em
.- todos os atos de sua vida funcional.
CAPÍTULO ~II

Das Diepcsicôes Gerais e Transitórias
Art. 27. Os trabalhos, estudos e
documentos a cargo ela SG-.cSN, à
excecâo dos documentos aôministratí-.
vos, .terão caráter síailcso na forma
da Iegíslaçác em vigor.
Art. 28. Oss8,vlco~ técnicos es-.
peciallzados e de duracâa limttada.
que se fizerem necessàrros para o assessoramento de estudos em curso nas
Subchefías poderão ser contratados sob
regime da Consolídacão das Leis d')
Trabalho (CLT), por propnsícào do
Chefe do Gabinete ao Secretário-Geral, observada a legislação em vigor.
§ 10 O pessoal íncnmbído da oxecuçâo dêsses serviços, durante a realização dos mesmos. ficará vinculado ao Gabinete.
§ 2° O pessoal que .se fizer necessário para a execução de serviços administrativos, poderá, igualmente. SET
contratado sob o regime da CLT, ficando vinculado à SAD, se fôr o caso.

Art. 29. Os estudos e c-abalhos
elaborados para a SG-CSN~ só poderão ser publicados pelos seus autores,
mediante autorização do SecretárioGeral.
Art. 30. A SG-CSN cnsuorá
franquia postal e telegráfica.

de

Art. 31. A proposta de Regimento
Interno da SG-CSN deverá 8(.1' apre-
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sentada

ao

Secretario-Geral

para

.aprovação, 120 (cento e vinte) dias
após a publícaçâo dêste Regulamento.

Art. 32. Os casos omissos neste
regulamento, serão resolvidos pelo
Secretario-Geral. - Gen Ja:Ij1JLe Portella de Mello.

DECRETO N.o 63.283 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1968
Aprova o Regulamento da Profissão
de Relações Públicas. de que trata a
Lei n.o 5.377, de 11 de dezembro
de 1967.

o

Presidente da República. usando

-da atribuição que lhe contere o artigo 83, item 'H, da Constituicãr, e
tendo em vista o que determiná a Lei
n.v 5.377, de 11 de dezembro de 1967,
decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento que disciplina o exercício da
Pronssào de 'Relações Públtcas e sua
fiscalização, anexo ao presente Deereto, assinado pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2° âate Decreto entrará em
vigor .na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-.
rio.
Brasília 26 de. setembro de 1968;
147.° da Independência e êü.o da
República.
A. COSTA

E SILVA

Jarbas G. Passarinho

REGULAMENTO DA LEI N.o 5.377,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1967,
QUE DISCIPLINA0 EXE!CCíCIO
PROFISSIONAL DE RELAÇõES
PÚBLICAS.
TíTULO I
Da Protiseãc de Relações P'[Lblicas
CAPÍTULO I

Do Profissional de Reuicões Públicas

Art. 1.9 A atividade e o esfôrço de,
liberado, planificado e contínuo para
estabelecer e manter compreensão
mútua entre uma instituição pública

ou privada e os grupos e pessoas .a que
esteja direta ou indiretamente Iigada,
constituem o objeto geral da profis..
sâo liberal ou assalariada de Relações
Públicas
Art. 2.° A designação de Proflssiona.l de Relacôes Públicas (' o exercício das respectivas atividades passam
a ser privativos:
a) dos que, a partir da vigência
da presente lei, venham a ser diplomados em Cursos de Relacões Públicas, de nível superior, reconhecidos
pelo Conselho Federal de Educação;
b) dos que, antes da vigência
da
presente lei, sendo possuidores .de diplomas de nível uníversitárfo. tenham
concluído cursos regulares de Relações Públicas, em estabelecimentos de
ensino, cujos currículos venham a ser
homologados pelo Conselho Federal
de Educação;
c) dos diplomados no Exterior-em
cursos regulares de Relações Públicas,
após a revalidação do diploma nos
têrmos da legislação vigente. e ressalvados os amparados através de convênios.
CAPíTULO II

Do campo e da atividade -protissioruü
Art. 3.° A profissão de Relações PÚ_
blicas, observadas as coudtcôes previstas neste Regulamento, poderá ser
exercida, como atividade liberal. assalariada ou de magistério, nas entidades de direito
público ou privado,
tendo por fim o estudo ou apltcacâo
de técnicas de política social destinada à intercomunicação de indívt..
duos. instituições ou coletividades.
Art. 4,° Consideram-se
atividades
específicas de Relações Públicas as
que dizem respeito :
a) à oríentacâo de dmgentes
de
instituicões públicas ou privadas . na
rcrmulacãc de políticas de Relações
Públicas;
b) à promoção de maior integração da instituição na comunidade;
c) à informação e a orientacâo da
opinião sôbre objetivos elevados de
uma instituição;
d) ao assessoramento na solucâo de
problemas institucionais que influam
na posição da entidade perante .a opinião pública;
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ao planejamento e execução de

campanhas de opinião pública;
f)

à consultoria externa de Rela-

ções Públtcas junto a dirigentes de
instituições;
g) ao .ensino de disciplinas especi.,
ficas ou de técnicas de Relações Pú,
blícas, oficialmente estabelecido.
CAPíTULO IH

Do- exercício. profissional

Art. 5.'·' O exercício em órgãos

da

admíntstracão pública, em entidades
privadas
de economia mista. de

ou'

cargos, empregos ou funções, ainda
que de direção, chefia" assessoramen-

to. secretariado e as' de magistério.
cujas atríbuicôes envolvam prmcípalmente conhecimentos inerentes às
técnicas de Relacôes Públicas, é prt-

vativo do profissional dessa especialidade, devidamente registrado no
Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
§ 1.0 A apresentação de diploma de
Relações Públicas, embora passe a
ser obrigatória para o provimento de
cargo público' federal,
estadual ou
municipal, da administração direta
ou indireta. não dispensa a prestação de concurso. quando a lei o exija.
§ 2.° O disposto in fine neste artigo se aplica por igual, aos profissionais liberais e aos aue exercem a atividade em Escritórios.
Consultorias
ou Agências de Relações Públicas le.,
galmente autorizados a funcionar no
Pais.
§ 3.° A falta de registro profíssío.,
nal torna ilegal o exercício da Profissão de Relações Públicas.
TÍTULO

II

Da organização profissional

§ -1.° -No caso do art. 13 o registr,(}
profissional fica condicionado à apresentação de Carteira Profissional anotado, ou comprovante de recebímen-,
to salarial, ou, ainda, de declaraçãodo empregador de que o interessado
exerc-e a atividade em caráter principal ou permanente, para os pro
físsionais sujeitos ao regime da Con,
solidaçâo das Leis do Trabalho.
§. 2_° Em se tratando de funcíonário público, autárquico ou de sociedade de economia mista, será necessário a apresentação de titulo d-e nomeação, portaria ou ato oficial devidamente averbado ou, ainda declaração formal de Diretor ou Chefe de
Servico de Pessoal de que o interessado 'exerce a atividade, em caráter
principal ou permanente, em setor
especializado em Relações Públicas.
§ -3." Para os profissionais liberais
que exerçam a atividade individualmente ou em Escritórios. Agências ou
Consultorias, e. bem assim, em tun,
ções de magistério' será necessário a
apresentação de documentos compro,
batót-íos que atestem a realização de
trabalhos definidos no artigo 4." dêste Regulamento.

Art. 7.° Nos casos dos parágrafos
do artigo anterior, será sempre necessário a comprovação do exercicío
profissional pelo prazo minlmo de 24
(vinte e quatro) meses anterior à
vigência desta lei.
Ar-t. 3." Do competente livro de registro deverão constar, obrígatõríamente:
a) denominacão do estabelecimento de ensino em que se diplomou o
interessado;
b) número do registro no Ministério da Educacão e Cultura;
c) indicação do dispositivo dêste
Regulamento que fundamentou o pedido de inscrição, em se tratando de
não diplomados.

CAPÍXULO I

Do registro profissional

CAPíTULO Ir

Da carteira -protissicmcü

Art. 6.° A inscricão profíssional de
Relações Públicas s-erá feita pelo Serviço de Identificação Profissional do
Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante' a apresentação
de titulas, diplomas ou certificados
registrados pelo Ministério da Educação e Cultura para as hipóteses das
alíneas "a", "b" e "c" do art. 2.°.

Art. 9.° A todo profissional, registrado na forma dêste Regulamento, o
Ministério do Trabalho e Previdência;
Social fornecerá Carteira Profissional,
de acôrdo com o modêlo em uso, na
qual deverá ser anotado o númeroda respectiva inscrição no setor com ...
petente dêsse órgão:

ATOS DO PODER ExECUTIVO
CAPÍTULO IH

Da jurisdição

Art. lO. Os portadores da Carteira
'Proríseícnal de Relações Públicas po..
-derão desempenhar suas atividades
no Distrito Pederal 'I'errttórros, Es"tados e Municípios, quer em caráter
liberal. quer assalariado.
Art. 11. A fiscalização .do exercício
da Profissão de Relações Públicas, em
todo o terrrtório nacional, será feita
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, ao qual compete:
~) propugnar por
uma adequada
compreensão dos problemas de Relações Públicas e sua racional solu-ção;
b). orientar. e disciplinar o exercício
da Profissã-o de Relações
Públicas,
sem prejuízo da competência específica do Mimstérto da Educação e
Cultura; e
c) dirimir as dúvidas
suscitadas
pelo exercício da Profissão de Rela'ções Públicas, e por êste Regulamento. em decorrência de casos omissos.
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ocupantes de cargos empregos e Iunções da espécie, no Serviço Público e
nas entidades privadas, enquanto os

exercerem.

Art. 15. O presente Regulamento
entrará em vigor. na data de sua publicação, revogadas as dísposições em
contrário.
Brasília 26 de setembro de 1968. -

Jarba8 - d. Passarinho

DECRETO N.o 63.284 -.DE 26
SETE.'II1BP.O DE 1968

DE

A.prova o Plano de Reestruturação da
Pontifícia
Universidade
Católica
do Rio Gran-de do Sul.

o Presidente da R-epública, usando
da atríbuicào que lhe confere o artigo 83, item II, da Constlttncão e
na. forma do- disposto nos Dec-retosleis nos. 58 e 252, de 18 de novembro jc 1966 e 28 de fevereiro de 1967,
decreta.

Das disposições transitórias

Art. 1.0 Fica aprovado o anexo
Plano de Reestruturação da PontifL
era Umversidade Católica do Rio G.
do Sul.

CAPíTULO I

Art. 2.° :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

TÍTULO HI

Dos praticantes

Art. 3.° FIcam revogadas as disposições em contrário.

Art. 12. No caso de insuficiência de
Profissionais de Relações
Públicas,
comprovada por falta de inscrição em
'recrutamentovou seleção pública, po.dei ao osórgâos públicos bem como
quaisquer emprêsas privadas, solicitar
ao Ministério do Trabalho e Previ,
dência Social, licença para o exerci.
cio dessa, Profissão por pessoa conhecedora ou praticante dos métodos
de Relações Públicas, portadora de
diploma de curso superior.

Brasília, 26 de setembro de 1968;
147.° da Independência e 80.° da
República.

Art. 13. O disposto no caput do
art. 2.° se aplica, também. aos que
comprovarem o exercício de atividade de R-elações Públicas, em caráter
principal ou permanente, pelo prazo
mínimo de 24 (vinte e quatro) meses
até 12 de dezembro -de 1967, e, a
qualquer tempo, a qualidade' de sócios titulares da Associacâo Brasileira
.de R,elações PÚblica·s .: ABRP. por
idêntico período.
Art. 14. As exigências do art. 5.°
não prejudicarão a situação dos 'atuais

A. COSTA E SILVA

Torso Dutra

o anexo a que se r-efere o art. 1°
foi publicado no D.O. de 30 de setembro de 1968.
DECRETO Nó 63.235 - DE 26
SETEMBRO DE 1963

DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Farmacêutico Biaquunico da. Faculdade de Farmácia e oaontotou,«
de Altenae -MG,.

O Presidente de República, usando
da atribuição que lhe conf-ere ü' "item
II do artigo 83 da Conatituiçâo, de
acordo com o disposto no artigo 23 do
Decreto nv 421, d-e 11 de' maio' de 1938,

ATOS DO PODER :EXECUTIVO
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e tendo em vista o que consta do
Processo no GFE L 022-68, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do curse de Parmacêutíco Bioquímica da Faculdade de Farmácía e
Odontologia de Alrenas, no Estado de
Minas Gerais.
Art. 2° :Este Decreto, entrara em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de setembro de 1968;
1479 da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA

E SILVA

DECRETOS NS. ti3.286 a 63.291
ainda não foram publicados no Diário
Oficial.

DECRETO N'? 63.292 -

DE

27

DE

SETEMBRO DE 1968

de

utilidade

A. COSTA E SILVA

Mário ooua Aniireaeza

DECRETO N9 63.293 - DE 27
SETEMBRO DE 1968

Tarso Dutra

Declara

partamento Nacional de Estradas de
Rodagem alegar urgente a desapropriação para efeito de requerer a
emissão de posse do bem indicado no
go 19 dês , ,", Decreto.
Art. 3° :&:.te Decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1470 da Iridepenciêncía e 80° da
República.

pública,

para

fins de desapropriaçãopeZo Depar-

tamento Nacional de Estradas de
Rodagem, áreas situadas no gsuuto
de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuicâo que lhe confere o
artigo 33, item II, da Ccnstatuição e
nos têrmos do Decreto-Ieí nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nv 2.736, de 21 de maio de
19E;'6, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, as áreas ao
longo da rodovia BR-232 (ex-BR_25),
Recife-Remanso, integrantes dos trechos São Caetano-Arcoverde, 'I'acaimbe-Sanharó e pesqueira-Mimoso da
mencionada rodovia e constante dos
desenhos PEET 531-59 e PEET 543-59
e SE 19-55, PEET 2.156-61 e PEET
2.179-61, PEET 2.352-61, PEET 2.358
de 1961, PEET 785-62 e PEET 801-62,
PEE'I' 803-62 e PEET 804-62, os quais
devidamente autenticados pelo Senhor
Diretor da Divisão de Estudos e Projf T.vS daquele D .partamento, se en.
centram depositados e arquivados naquela Divisão.
Art. 29 Nos têrmos do artigo
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de
de 1941, modificado 'pela Lei nv
de 21 de maio de 1956, poderá

15 do
junho
2.786,
o De,

DE

Dispõe eóbre a estrutura da Uniner-:
sidade Federal do Rio Grande do
Norte.

O Presidente da República, usando
da ata'Ibuicâc que lhe COnfere o
artigo 83, item II, da Constituição
tendo em vista o que consta do PrO.,.
cesso no 238.262-68, do Departamento
de Administração do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° A Escola de Música e o
Colégio Agrícola de Jundiai, da Umversidade Federal do RIO Grande do
Norte, passarão a ser integrados, respectivamente, no Instituto de Letras
e Artes e no Instituto Agropecuário,
da referida Universidade.
Art. 2° Revogadas as disposições
em contrário, êste Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1470 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso -Dutra
DECRETO N° 63.294 - DE 27
SETEMBRO DE 1968

DE

o Pl'L7i(; Bienal -ie recionatização de parque «uuero nacional.

.r11H'OViJ,

o Presidente da República, usando
das, atribuições que lhe confere o
artigo 83, ítem II, da Constrtuiçáo,
decreta:
Art. 1° Fica aprovado o "Plano
Bienal" da Indústria galínelra, destinado a atender à racionalização e
modernização de tôdas "as salinas nacionais.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Parágrafo único. A Comissão Executiva .do Sal, para efeito de execução das medidas preccnízadas no
"Plano Bienal", fica autorizada a
utilizar até NCrS 1.000.000,00 (hum
milhão de cruzeiros novos) do "Fundo de Desenvolvimento da Indústria
Salmeira" criado pelo Decreto número 55.842, de 16 de março de 1965.
Art. 2° Compete ao Ministro da
Indústria e do Comércio baixar as
necessárias instruções quanto à aplicação parcelada da verba liberada do
"Fundo de Desenvolvimento da Indústria Sauneíra", de molde a assegurar à Comissão Executiva 'do Sal
os meíos para a execucâo do "Plana
Bienal" .
.
Art. 3° ÊSte Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díoposleêes em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1479 da Independência e 80tl da
República.
A. COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares
Helio Belt1'ão

DECRETOS NS. 63.'295 a 63.297
ainda não foram publicados no Diário
Oficial.

DECRETO N9 63.298 - DE 27 DE
SETEMBRO DE 1968

Tromst ere da Companhia Urocaüza-;
aora da Nova Capital do Brasil NOVACAP - para a Bmarésa Brasileira
de
Telecomunicacões
EMBRATEL, o acervo do- Tranco
de vncro-onaae Gciômia-BrasiíiaRio de Janeiro.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item n, da Constituição,
tendo em vista a letra b, do § tv oo
artigo 32, da Lei nc 4.117, de 27 de
agosto de 1962, determina a íncorpo;
ração à Emprêsa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL, dos serviços de telecomunicações explorados
mediante concessão ou autorização, à
medida que estas sejam extintas, Considerando, ainda, que o Decreto número 59.697, de 8· de dezembro de
1966, revogou o Decreto nv 48.525, de
8 de setembro de 1960,que outorgava
concessão à Prefeitura do Distrito
Federal para executar serviço radio.,

2'n

telefônico público interior, tudo conforme expresso na Exposição de Motivos nv 652 do Ministro de Estado
das Comunicações, decreta:
Art. 1° Ficam transferidos da Companhia Urbanízadora da Nova capital do Brasil - NOV ACAP - para a
Emprêsa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL, cujo patrimônio
passam a integrar, os bens móveis e
imóveis componentes do acene <lu
Tronco de Micro-Ondas GoiâniaBrasília-Rio de Janeiro, os quais, no
valor total de NCr$ 7.4ü9.ü12,52 (sete
milhões, quatrocentos e nove mil, doze
cruzeiros novas e cinqüenta e dois
centavos), constam do inventário
efetuado pela Comissâo Especial criada pela Portaria nc 31, de 13 de Janeiro de 1967, do Presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações.
Art. 2° O referido valor de
.
NCr$7.409.012,52, (sete milhões, quatrocentos e nove mil, doze cruzeiros
novos e cinqüenta e (,10i8 centavos)
será lançado pela Emprêea Brasítetra
de 'I'alecomunicações - EMBRAT.L'L
- a crédito da União Federal parei
futuro aumento de capital
Art. 3° O presente Decreto en trará
em vigor na data de sua publícacâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1479 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA'
Carlos F. de Simae
<

DEORETOS

NS.

63.299 a

63.3,10

ainda não foram publicados no Diário
Oficial.

DECRETO W' 63.311 - DE 27 DE
SETEMBRO DE 1968
Provê sôbre a transferência de aâministracéo de estabelecimentos de
ensinô agrícola para o- Gooérno do
Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 83, item n, da Constituição, decreta:
Art. 1° É autorizada a transferência de aômtmstraçâc com direito ao
uso de patrimônio, mediante convênio, para o Govêrno do Estado da
Bahia, que a executará por intermé-
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rüo da Secretaria de Educação e Cultura, do co~ég'io Agrícola "Sérgru de
Carvalho", localizado em Vitoria da
Conquista, edo Ginásio Agrícola, de
Caetíté, localizado no Município do
mesmo nome, no Estado da Bahia,
ambos subordinados à Diretoria do
Ensino Agrícola do Ministério da
Educaçã-o e Cultura.
Art. 2° A orientação didática e a
orientação pedagógica dos estabeleci-

mentos - de erisino, de que trata o
artigo 1° dêste Decreto, con tínuarào
afetas à

cola.

Diretoria do Ensino

Agri~

Art. 3° A desígnaçâe, dos Diretores
do Colégio Agrícola "Sérgio de Carvalho" e do Ginásio Agrícola de Caetité continuará, sendo da competência do Dn-etor do Ensino Agrícola, por
indicação do Secretário de Educação
e Cultura, em lista triplice.
Art. 49 O presente Decreto eu trará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1~7°
da Independência e 80° da
República.
O

A.

COSTA E SILVA

Art. 2° Os imóveis a que se refere
o artigo anterior destinam-se ao Ministério da Aeronáutica.
Art. ·3tl Fica 6 Ministério da Acre,
náutica autoriza-do a promover' a ere.,
távaçâo da presente desaproprtaçào,
na forma do disposto no artigo lO' 'do
Decreto-Ieí no 3.365, de 21 de junho
de 1941, correndo as despesas à conta
dos recursos próprios destina-dos ao
Plano Habitacional do Ministério da
Aeronáutica.
Art. 4tl Na forma e para os efeitos
do artígo 15 do Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,
a presente desaproprracáo é declarada
de urgência, para efeito de ímedíata
imissã-o de posse.
Art. 50 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em COntrário,
Brasília, 27 de setembro de 1968;
147<1 da Independência e Büo da
República.
A. COSTA E SILVA

Marcia de Souza e Mello

DECRETO

N° 63.313 DE
SETEMBRO DE 1968

Tarso Dutra

DECRETO N° 63.312 _ DE 27
SETEMBRO DE 1968
Declara

EXECUTIVO

DE

de

utilidade pública, para
imóveis que menciona, na Cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.

âesaaropriação,

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição,
decreta:
Art. te São declarados de utilidade
pública, -para fins de desaproprraçào,
de acõrdo com o artigo 6°, combinado
com
artágo 5'·', alínea "a", do De.,
creto-Ieí n? 3.365, de 21 de junho de
1941, os imóveis situados
Rua 7 de
Setembro no« 868, 914 e 922 na cidade
de Barbacena, Estado de Minas Gerais, com área total aproximada de
L 701.06 m2 (mil e setecentos e um
metros quadrados. e seis decímetros
quadrados), de propriedade, de Dona
Conceição Nunes Rezende ou seus
herdeiros ou sucessores, tudo de acórdo com o que consta do processo protocolado no' .Mírustérro da Aeronáu.,
táca sob o-nv 02-05/256/68, no qual se
encontram as plantas e laudo àe avaliação.
.

°

à

27

DE

Altera dispOsitivos do Regulamento
para os Conselhos Econômicas da
Marinha aprovado pelo Decreto
ns 22.098, de 17 de novembro de

1932.

o Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituíçâo,
decreta:
Art. 1 o A receita das Caixas de
Economias deverá ser aplicada nas
necessidades das Organizações Militares da Marin ~:>-1. de Guerra di' aoordovcom os fins constantes do artigo
21 do Regulamento para os Conselhos
Econômicos da Marinha, sendo dispensada adistribuiçâo do numerário
por alíneas, nas despesas e receitas.
Art. 2° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
147'·' da Independência e 3D'? da
República.
A. COS'TAE SILVA
Augusto Hamann Riuiemaker
Grünewetld

ÀPENSO
No ."Àpenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante'
riores, foram publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - Às retificações e reproduções publicadas durante o trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DECRETO N° 61.843 DEZErI'IBRO DE 1967

DE

5

DECRETO N° 62.035 - DE 29
DEZEMBRO DE 1967

DE

Aprova o Regulamento de serviço Nacional de Aprenaizagem Comercuu:
(SENAC) e da outras nroínaenciue,

(Publicado no Diário Oficial -

I -

Seção
Parte I, de 11 de dezembro
de 1967)

DE

Autoriza, a Companhia Brasileira de
Alumínio a lavrar bauxita no mu-:
nicípio de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais.

Retificação

(Publicado no Diário

otícuü

de 5 de

No Regulamento anexo ao Decreto.
na página na 12.402, 3i). coluna. onde
se lê:

janeiro de 1968).

Decreto-lei nc 8.621, de 16 de
janeiro de 1946, '"

Onde se lê:
Art. Iv
rumos verdadeiros:
quínzentos e cínmos verdadeiros:.. qutnhentos e cintimetros (552,60 m) . .
seis minutos sudoeste (76 0 5ô' SE);

Leía-se:
Decreto-lei nc 8.621, de 10 de
janeiro de 1946,
Na página 12.404, na alínea s do
artigo 17, onde se lê:

'"

contas da AW, e o respectivo

relatório, ..
Leia-se:

contas da AN, e o respectivo re-

latório, '"
DECRETO N° 62.191 -

R.etificLLQão

Leia-se:
Art. 1'" •.. rumos verdadeiros: quinhentos e cinqüenta e .doís metros e
sessenta centnnetros l552,60 fi), _.
seis minutos sudeste (769 56' SE), ..
DE

30

DE JANEIRO DE

1968

Declara prioritária ao âeeenooloimento do Nordeste, para efeito de isençãO
de impostos e taxas federais, a importação de equipamentos novos,
sem similar nacumal, neste âescritoe e c'onsignaaOs à "empTêsa "Indústria Pernambucana de Bebidas Antárctica Ltda. - IPE'BA" de Olinda
(pe) •

(Publicado no Diário Oficial -

Seção I -

Parte I, de 31 de [aneíro de 1968)

Retificação

Na página 1.028, artigo 1°, nos itens 26 e 27, na coluna "Quantidade
a ser importada", onde se lê:

Item

Especificação

Quantidade
a. ser

importada.

--~--_---'.-

25
27

---c

ítegrveí

ilegível

Moeda de
origem

Valor

total

ATOS Do PODER EXECUTIVO
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Leia-se:
Item

Especificação

26

II

Quantidade
a ser
importada

I

..........

DECRETO N° 62.853 .JUNHO DE 1968

DE

origem

CIP

total
USS

4
Retificaçáo

.2 DE

Cria cargo em comissão e tuncõee
gratificadas no Quadro de Pessoal
do, Conselho Nacional de Pesquisas,
e dá outras providências.

(Publicado no Diârw Oficial I - Parte' I, de 17-6-68) .

Valor

1

I
I
I

27

Moeda de

8·1)-

çâo

DECRETO N() 62.869 -'-

A função de secretario Geral, constante do Anexo lI, na. Situação Antenor. na coluna Denomínacáo, CO.\'responde, na Bítuacâc Nova, ao cargo
de Chefe do Servtço de Admtnístraçâo
. .. :l-F.
DE

19 DE JUNHO DE 1968

Retifica o Quadro de Pessoal da Caixa Econômica Federal da Bahia.

o presidente .da República, usando das atrfbuíçôes que lhe confere (I
artigo 83, item II, da Oonstituíção e tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei n() 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1° Fica retificado, na forma do anexo, o Quadro de 'Pessoal da
Cadxa Econômica Federal da Bahia, aprovado pelo Decreto nv 58.968, de
2 de agôsto de 1966.
Art. 2° Os cargos íntegranteg das antrgas Partes permanente e Especíai
do Quadro da Caixa continuam preenchidos pelos seua-atúáís ocupantes.
Art. 3° A despesa com a execução dêste Decreto será atendida. COm os
recursos próprios da Caixa Econõmíca Federal da Bahia.
Art. 4° âate Decreto entrará' em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1968; .147() da Independência e 80° da República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto

-O anexo a

que se refere o art.. 1° foi publicado no ,D.O. de 4 de julho

de 1968.

DECR'ETO N.9 62. 370
JUNHO DE:

~

DE 19 n::;:

1968

Dispõe sôbre a re1Jistio do esumcaramenta dos cargos e iuncóes da Caixa Econômica Federal: do Rio Grande do Sul, e dá o eiras providências.

o Presidente. da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83. item H, da Constítuícáo, e
tendo em vista o disposto rio art ígp
19 da Lei n.9 4.345, de 26 de Junho

d t 1964 e artigo 56 da Lei n.o 3,780.
de 12 de julho de 1960: como'nado
com os Decretos ns 48.9~1, e 48.923,
ambos de 8 de setembro de 1960, de-

creta:
Art. 1.0 Fica. aprová da. na forma
dos anexos, que- constituem' parte mtegrante deste Decreto; a reV1S~l-O do
enquadramento dos cargos e funções
da Caixa Econômica. Federal .10 gio
Grande do Sul, de acôrdo com J dkposto no art. 19 da Lei 4.345, de 26 de
junho de 1964, e -artago 56 na Lei nu-

ATOS DO PODER EXECU:rrVu

mero: 3.780,' de 12 .:?e julho de 1960,
combinado com os Decretos us. 48.921
e 48,923, ambos de (> de setembro de
1960, bem como a relacâc nominal de
seus respecttvos .cupantes
Art. 25' E' mantida em
caráter
provisório" a classíf'ícação do.'> cargos
em comissão e runcões. gratificadas ;<t
que se refere o 8,rL 2.'.l do Decreto
n.c 51. 55Q-.A, de 1.3 de setembro de
1962, que aprovou o enquadramento
dos servidores daquela Entidade, com
as alterações constantes do Anexo I
dêsse Decreto.
'
Art. 3.° Os valôres dos níveis de
vencimento dos símbolos dos cargos
em comissão e Iunções gratificadas,
são os da Tabela -te netrtourcõo aprovada pela Lei li o 4.M3, de 26 de
junho de 1964; pela Lei n.c 4:863 de
29 de novembro de, 190t)· pelo Oecretolei n.s 81, de 21 de dezembro de 1966
e pela Lei n.c 5-,;~6R de 15' de dezembro de 1967.
Art. 45' No prazo de 90 (noventa)
dias a Caixa Econômica Federal do
Rio Grande do SHI deverá remeter
ao Departainento Administrativo do
Pessoal Civil os processes em que ser-

DECRETO N° 62.874 -

277

vidores ocupantes de cargos em comissão ou funções gratificadas tiveram deferido o ôv.etto ao oenefrcío
pelo artigo 60 üa Lei n.c 3.780, de
12 de julho de 1960
Art. 5,° Os afeitos decorrentes da
aplicação dêste Decreto
vigoram a
partir de L? de ,,1hJ de 1964, salvo
quanto aos provimentos
efetuados
posteriormente aq.te.a data.
Art.6.l? A despesa com a . execução
dêste Decreto será atendida pelos ,,'€cursos próprios la Caixa rscouõmíca
Federal do- Rio .jrande do Sul.
Art. 7.0 :E:ste Oeeeeto entrará em
vigor na data de sua pubhoação, revogadas as dísposí.côes em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1968;
da Independencía e 80° da
República.
147'-'

A. COSTA E SE.V,'

Antonio Delfim Netto

Os anexos a que se refere o art. 1°
foram publicados no D. O. de 4 €
retíf'icados no de 9-'7--'68,
DE 20 DE JUNHO DE 1968

Aprova o Ccietuiéric Pímrienat de Exposições e Feiras Agropecuârias,
elaborado peto Ministério da Agricultura

o

Presidente da República, no uso de suas atribuições, decreta:
Art. 1° Fica aprovado o Calendário Plurienal de Exposições e Feiras
Agropecuárias, elaborado pelo Ministério da Agrrcultura, que êste acompanha.
Art. 2\1 ÉSte Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de junho de 1968; 147°· da Independência e 80° da
República
A. COSTA E SILVA
Ivo Arzua Pereira

\) Caâendário a que se refere o presente Decreto foi publicado no
D.O. dê 10-7-68.

DECRETO N° 62.895 -

DE 25 DE JUNHO DE 1968

Cria funções gratificadas no Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenaa,
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 33,'ltem II, da Constituícáo, e tendo em vista o. artigo 11 da Lei
nv 3.780, de 12 rie julho de 1960. decreta:
Art . 10 Ficam criadas, no Quadro de Pessoal· - Parte Permanente do Ministério da Fazenda, e classíhcados, provísõriamente, as funções gratd-,
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ffcadas constantes do anexo, que é parte integrante dêste Decreto, e previstas no regimento do Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda,
aprovado pelo Decreto ne 35.006 de 5 de fevereiro ãe 1954. 'alterado pelo
de n? '62.867, de 19 de junho de 1968.
Art. 2° As despesae com a execução dêste Decreto correrão à conta

dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Fazenda.
Art. go sste Decreto entrará em vigor na data da sue. publicação,
revogadas 'as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 25 de
República.
A.

junho de

1968;

1470

da Independência e

80° da

COSTlI E SILVA

Antonio Delfim Netto

Hélio eeurao

o anexo a que se refere o art. r' foi publicado no D.O. de 8 de julho
óe 1963.

DECRETO NO? 62.897 JUNHO DE 1968

DE

25

Leia-se:

DE

Reçulamenia o art. 14 do Decreto-lei
37, de 18 de novembro de 1966
dá outras uroviaenciae.

e

(Publicado no Diário Oficial - Parte
I - Seção I, de 28-6-1968)
Retificação

Na página 5.322, no artigo 9°, onde
se lê: ... tratam os artigos, to e-é", ..•
leia-se: ... tratam os artigos 19 e
5°, ...

No artigo 11, onde se lê: •.• O disposto nos .artagos 3'? e 49 ... leia-se:
. .. O disposto nos artigos 4° e 5°...
DECRETO N° 62.900 JUNHO DE 1968

Coordenação dos Serviços de Telecomunicações.
No artigo 29 ,
Onde se lê:
· .. no artigo 2° o seu Parágrafo
único da Lei ...
Leia-se:
.,.. no artigo 2'?, e seu Parágrafo
único, da Lei ...
213.2.0439 -

DE

25

DE

Abre, ao Minzstério das Comunicações,
em javordo Departamento Nacional de Telecomunicações - DENTEL,
o crédito especial de NCf$ 394.088,19,
para J) fim que especifica.

(Publicado no Diário Oficial Seção I, Parte I, de 27-6-1968)

DECRETO

N9 62.908 DE
JuNHO DE 1968

25

DE

Autoriza o Serviço de Petrimémio da
União a aceitar a doação de terreno destinado a Utilização pCi,o
Ministério da Educação e Cultura.

(Publicado no Diário oncou
Seção I - parte' I, de 28-6-ti8).
Retiflcação

Na página 5.323, P.
preâmbulo, onde se lê:

coluna, no

· " os artigos ·U56 e 1180, do Código Oi vil, decreta:
Leia-se:
· .. os artigos 1.165 e 1.180, do
Código Civil, decreta:

Retificação

21J- coluna, no parágrafo 19 do artigo 17, em seguida
às palavras 5.04.02- Departamento
Nacional de Telecomunicações,
Onde se lê:
213.2.0139 - Coordenação dos Serviços de Telecomunicações.
Na. pág.

5.27~

DECRETO N° 62.909 JUNHO DE; 1968

DE

25

DE

Altera a redação do art. 10< do Decreto -ns 56.763 de 20 de agôsto de 1965

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

ATOS ~DO PODER EXECUTIVO

n. da Constituição e nos têrnrosvdo Decreto.Ieí no 227, de 28 de
fevereiro de 1967, alterado pelo Decretc-Ieí nv 318, de 14 de marco de

83; item

1967 (Código de Mineração), decreta:

Art. 1° Fica alterado o artigo primeiro (I'!) . do decreto número cín.
qüenta e seís. mil setecentos e sessenta e três (56.763), de vinte (20) ue
3,PÔSto de mil novecentos e sessenta e
cinco (1965), que' passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o cidadão brasileiro Hélio Alves Brito a
lavrar filito argiloso, em terrenos de
sua propriedade, no imóvel denomínade Sitio Santc : André, distrno {~
munícípío de Santana de Parnaíba ~
Estado de São Paulo--:- numa área
de cento e setenta hectares' (170 haj ,
delimitada par um polígono mistdhneo.rque tem um vértice na barra do
córrego _ Jurummm, na represa de
Parnaíba, da São Paulo Light S.A.,
localizada na cota número sarecentos e um (701) e os lados a parti!'
desse vértice, os seguintes' comprimentoss e rumos verdadeiros: oito.
centos e quinze metros (815 m) trtnUi. e dois graus trinta minutos nordeste (32 0 3 0 ' NE), atingindo a estrada de rodagem São Paulo ~ Pirupora
Ó'e Bom Jesus, por onde segue, rumo
SUL (8),. na distância de um mil duzentos e oitenta - metros 0.280 nu,
dai, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e quinze
metros (715·· mj . sete graus, quarenta
minutos sudoeste (79 40' SW) ~ seiscentos e sessenta metros (660 rru ,
oitenta e quatro graus cinqüenta minutos sudoeste (84 0 50' SW); quinhentos metros (500 m) , setenta
g"fi.usquarenta minutos sudoeste
(70 Q 4 0 ' SW); trezentos e quarenta
metros (340 m) , oito graus vinte -minutos sudeste (8 0 20' SE), setecentos
e vinte e cinco metros (725 m) , vinte e oito graus. vinte minutos sudoestI.~(28° 20' SW); quinhentos e oitenta
metros (580 m) , trinta e oitograu$
trinta minutos noroeste (38° 30' ~W) ;
trezentos e oitenta metros (380 nu.
trinta e cinco graus vinte mniutcs
nordeste (359 20' NE) I até atingir a
margem esquerda do córrego Jururmrim por onde segue até o ponte de
partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes
dos arts. 44, 47 e suas alíneas €O' 61;
d~, Código de Mineração, alémvde 0;]Iras constantes do mesmo Código,· não
expressamente mencionadas neste <{eereto.

279

§ to
Ficam excluídas da presente
autorização de lavra, as áreas abrangidas pelo Reservatório de Pi-apora,
c-ua concessionária e proprietária ,do
solo é a São Paulo Light S.A,· na
Fazenda Santo André e cuja demarcação obedece à curva de nível número 701 limite da propriedade.
§ 2°A execução da presente autorização fica sujeita às "estipulações do
Regulamente aprovado pelo Decreto
nv 51. 726, de 19 de fevereiro de '19li3
e da Resolução nv 3 de 30 de abril
de 1965 da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.

Art. 29 A presente alteração de
decreto não fica sujeita ao pagamento de emolumentos previstos pelo
Códígo de Mineração e será tr''''i'',-:ito
no livro C de Registro das Concessões de Lavra da Divisão de FOm€Il"
to da Produçâo Mineral do Ministeria das Minas e Energia.
Art. 3° Revogam-se as disp:Js:-;:3'e5
em contrário.
Brasília, 25 de junho de 19.68;
147° da Independência e 80° da
República:
A. COSTA

E

SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 62,910

DE 25 m.

JUNHO DE 1968
Declara caduco o Decreto 7~" i3.567
de 21 de 'julho de 1960

O Presidente da. República, usando
da at.ribuiçâo-que. lhe confere o u::'ügo
83, Item H, da Constituição, nos' -têrmos do Decreto-lei' nv 227, de ,H) de
fevereiro de 1967, alterado peinde
ns 318. de: 14 de março de 1967 ~C'ódi_
gc de Mineração), e tendo em. vista.
c que con.sta do processo D.N F.:;vI.
7 266-,56, decreta:
Artigú único. ·E' .declarado caduco
Decreto. no 48.567, de 21 de julho
de 1960, que autorizou o cidadão orasileiro Sebastião Rodrigues Ge-nes ri
lavrar água potável de mesa no munícípío de Palmas, Estado de Minas
Gerais.

°

Brasília, 25 de junho de, 1968;
147° da Independência e 80° da

República.

A. COSTA E SILVA
José. Costa Cavalcanti
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JUNHO DE - 1968

g uíntes comprimentos e rumos ve-.
dadeiros: mil e dezoito metros
.

Declara caduco o Decreto nO 4S.835,
âe 15 de 'Setembro de 1959

zevmínutos noroeste (aGo 15' N\Vi'
trezentos e setenta 'e oito met-es ....

DECRETO NÇI.62.911 -

DE

25 Dl<..

(1018 m) , oitenta e seis graus, quín

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
33, item lI, da Constituição e n.,e ~ér

mos do Decreto.Iei n° 227 de 22 de
fevereiro de 1967 (Código

çào)

de

Minera-

e tendo em vista o que consta

dos autos do processo DNPM 6.6.:-::H-:-51
de Departamento Nacional da Proouçâo Mineral, do Ministério UJ..' ML
nas c Energia, decreta:
Artigo único. Fica declarado caducc o Decreto número quarenta " seis
mil, oitocentos e trinta e cinco (46.835)
d-. quinze (15) de setembro de mu novecentos e cinqüenta e nove 095ll,.
que autorizou o cidadâoibraaileu'o \/1_
tór-io Bertin a lavrar água míneral
no município de São Fidelis, Estado
do Rio de Janeiro.
Brasília, 25 de junho de 1968;
147° da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E
José Costa

SILVA

Art. 2° A presente retificação de
Decreto não üca sujeita 3/J pagamen-.
to. dos emolumentos previstos. pe.o
Codígo de Míneraçâo e será transcri; no livro C de Registro das Con.
cessões de Lavra, da Divisão de Powentoda Produção Mineral do 1\11_
nístérfo das Minas e Energia.
Arü. 3°

Revogam-se as disposições

em contrário.

Brasília, 25 de junho de 1968;
da Independência e 80') da
República.
A. COSTA E SILVA
14.7°

caociconu

DECRETO N° 62.912 JUNHo DE 1968

(378 . m) sessenta e sete graus quarenta e' cinco minutos noroeste (67 0
4E, NW).; setecentos e vinte metros
(720 m)., trinta graus quinze mínu.,
tos noroeste. (30° 15' NW); mil cento
e dez metros (1.110 in) sessenta e
cince graus quarenta e' cinco runuto.,; nordeste (65'! 45' NE); . du'z-ntc.s
,; sessenta e dois metros (262m). S~\
tenta e sete graus trinta minutos nordeste ,(77° 30' NE); mil quatrocentos
e vinte metros (L. 420m) , dezenove
graus sudeste (SE).

DE 25

DF.

Retifica o artigo 1° do Decreto número 42 .178, de 28 de âgôsto de 1957.

O Presidente da Repúblíca.ocsando
da atribuição que lhe confere o artágo

33, item II, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ns 227 de 23 de

fevereiro de 1967 alterado pelo Decreto.Ieí no 318, de 14 de maro., de
1967 (Código de Mineração), decreta:
Art. 1° Fica retífícado .o art. P <lo
decreto número quarenta e 'dois mn
cento e setenta e oito (42.178;, de
vinte e oito de agôsto de 1957. que
passa a ter a seguinte redação: Fica
autorizada a Cia, de _Cimento POltland Ponte Alta a lavrar calcário,
em terrenos de sua propriedade, no
rugar denominado Buracão, na 8e1'.1';;L Ponte Alta distrito e município de
Uberaba Estado de Minas
Gerais,
numa área de cento e quarenta' e quatrc hectares' setenta e um ares e oeis
centrares (144,7106 na.Y, delimitada
por um polígono irregular que tem
um vértice na confluência dos corrego<. Agua do Fontdní e Buracão - e os
lados, a partir dêsse vértice,' os, se-

Jose Costa. Cavalcanti

DECRETO N° 62.913 ,---JUNHO DE 1968

DE

25

!J~~

Declara caduco o Decreto nO 21.8G6
de 26 de setembro de 1946

O Presidente da República, USàn'(1~'
02 atribuição que lhe confere ') artig-o 83, item II da Constí tuiçâo n'JS

têrmos do Decreto-lei nv 227,' de 28
dr- fevereiro de 1967, alterado pele de

nv 318, de 14 de março de 19fi7 (()õdigc de Mineração), e tendo em vteta I)
que consta do processo DNPM :i25 ti4,
decreta:
Artigo único. E' declarado caduco
o Decreto no 21.8BB· de 26 de setembro de 1946 que autorizou ocd,tcao
brasileiro Evaristo Baggio. a lav-ar
caulím, . argila e areia quartzosa no
município de Campo Largo, Estado do
Paraná.

Brasília, 25 de junho de 1968:
147° da Independência e 80° da
Eepúblíca.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti
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DECRETO

N,O 62,914- DE
JUNHO DE 1968

i25 DE

Declara caduco o Decrete nO 45.244,
de 15 de janeiro de 1959

o Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~
tígc '83, item rr, da Consütuícàc e
nos têrmos do Decreto-lei rio '227.él,e
2? de fevereiro de 1967, alterado . neío
Deoreto-Iei n? 318, de 14 de março de
196, (Código detMineràcâo) e 'tendo
em vista o que -. consta - do processo
nv DNPMA. 722~50 do Mínistéríó das
Minas e Energia, decreta:
Artigo único. E' declarado caduco
o' r ecreto número quarenta e vínco
mil duzentos e quarenta e quatro ... ,
(45.244). de quinze (15) de janeiro
de mil novecentos e cinqüenta e" nove
(1959), que autorizou o cidadão brasileiro Donosor de Oliveira a lavrar
água mineral no município de. Ghcérío, Estado de São Paulo.
Brasília, 25 de junho de 1968;
da' Independência e 80~ da
República.
147

A.

JUNHO

Declara sem efeito o Decreto número
22,825, de 28 de março de 1947

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição nos

têrmos do Decreto-lei nc 227,. de 23
de fevereiro de 1967, alterado p2!O de
r.C ,318, de 14 de março de 1967 rCódi.
go de Mineração) e tendo em vista o
que. consta do processo DNPM 'S.123,
de 1943, decreta:
Artigo único,
E' declarado sem
efeito o Decreto de no 22: 825. de 28
de março de 1947 que autorizou a
Companhia Paulista de Mineracào a
lavrar argila no município de Uberaba, :Estado de Minas Gerais, em V1rtude de renúncia de seu titular.
Brasília, 25 de junho de 1968;
147" . da Independência e 80° da
República.
A, COSTA

,I,;

SILVA

DE 25 DE

DE 1968.

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de im6veis,
em Manaus -AM -r, âestuuuios
ao Ministério do' Exército.

(Publicado no Diário Oficial
ção I - Parte I, de 28-6-68).

Se-

Relijícação

Na pág . 5.323, 3~ coluna, no artigo 1°, onde se lê:
. '. de 1955 de cinco lotes .,
Leia-se:
.... -de 1-965, de cinco lotes ".
No artigo 2°, -onde se lê:
Art. 29 O imóvel em aprêço,
Leia-se:
Art. 2° Os imóveis em aprêçc..
DECRETO N? 62.924
JUNHO DE

DE 28 DE

19'58

DE 25 DE

DE 1968

-Jose Costa Cavalcanti

JU,NHO

Altera a redação dos artigos números
27 e 47 do becreto n"59.6ü7, .tie ss
de novembro de 19'66, que remüa.
meniou o intercâmbio comercuü
com o exterior.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 62,915

DECRETO N? 62.918 -

O Presidente da RepÚblica, usenuo
das atribuições que lhé confere o artigo 83, item II, da Consütuiçào e no,
têrmog. do a-rt:go 90 da Lei P.0 5 025,
de 10 de-junho de 1966;
Considerando a necessidade de rJl_
rrmír .dúvidas suscitadas. quanto a Interpretação de determinados dísposnavos do Decreto n? 59.607, .de 28 de
novembro d.e 1966) decreta:
Art. 19 O artigo 27 e o "caput" do
artigo 47 do Decreto nc 59.607, -íc 211
de novembro de 1966, passam a ~r a.

seguinte redaçâc:
"Art. 27. A livre exportação é a

norma geral e básica, ficando ex-

tinta a licença de exportação e
dispensada a fiscalização prévia
de preçós .a que se refere o tnoiso
II do artdgo 20, para todos OS produtos que -nâo sejam classificados
coeno suj-eitos a Gontrçl1e pu proíbídos, na forma dos arts. 28 e 29"
"AI't. 47. A fiscalízaçào de mercadorias .dc exportação. observadas
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as normas e critérios do Cons€lho
Nacíonal do Comércio Exterior.
poderá realizar-se":

21 de junho de 1941, com a redação
dada pela Lei no '2.786, de ,21 de maio
de 1956, para efeito de imediata írmssào de posse.

Art. 2°, Este Decreto entrará eni vigor na data de SUa pUblic"açao," r.e-vogadas as dlsposíções em contrário.

Art. 4° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de [unhe de 1963;
1470 da Independência e 80° da
República.

Brasília, 28 de junho de 1968;
147° da Independência e 80° da
República.

A. COSTA E SILVA

A. COSTA E Sn.VA

Antonio Delfim Netto

Ca1·los F. de Simas

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO Nl? 62.925

DE

28 DE

JUNHO DE 19,68

Declara de

utilidade pública,

para

fins de desapropriação, o imóvel situado à 'rua 8, n'i 11, :esquma com
a rua 2, e respectivo terreno rzozes
8 - 10 - 17, qutu.tra 16), na ciaacte
de Goiânia; Estado de. GOiás,

ne-

cessário à, instalação 'de uma' estação terminal do Trancó tao-srasIia-Goiãnia, integrante ao sistema
Nacional de Tel.ecomunicaçóes.

O Pl:esidente da Repúbnca, usando
da atribuição que 111,e confere. o; artigo 83, item II, da Constítuíçao. tendo em vista o Decreto-lei no 3.36'5, de
21, de junho de 1941; alterado pela Lei
no 2.786, de 21 de maio de 1956, der~l'pta::

Art. 1° E'declarado de utilidade
pública, para fins devdesaproprraçao
de acôrdo com o artigo 6°,combinado
cem o artigo 59, alínea "h", do Decreto-lei n'' 3.365, de .21 de junho de
1(141'. o imóvel situado a' rua 8, DO 11,
esquina com a rua '2 erespecüvo [:errene :(lot,e; 8 - 10 - 17, quadra 16),
na cidade, de. Goiânia; Estado de
Go.as, .sendo que a propriedade de _tal
imóvel é atribuída aos 'herdeiros 'e .sucessares de Oswaldo Gomes de Almeida.
Art. 2° Fica autorizada a Empresa
Brasileira de Telecomunicações
EMBRATEL.· a promover, na forma
da Iegislaçâo vigente, com seus recursos próprtos, a desapropriação do referido imóvel.
Art. 3° A· desaproprraçâo a que se
retere o presente Decreto é consrderada de urgência, nos termos do arligo. 15-, do Decreto-lei nc '3.36& de

DECRETO N° 62.926
DE 28· DE
JuNHo DE 1968
Altera a redação dos artigos 36 e 37
do Reçuiamenta do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo De-creto nO 62.127, de 16 de ianeiro de
1968.

O Presidente da República, usando dà atribuição que lhe contere o
art. 83, inciso II, da Constituição.
decreta:
Art. 10. Os artigos 36 e 37 do Regulamento do Código Nacional de
Trânsito,' aprovado .peío Decreto número 62.127, de 16 de janeiro de 1968,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 36. Compete aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Territórios, es.
pecialmente:
I - Regulamentar o uso de suas
estradas e respectivas faixas de domínio, considerado o disposto no artigo 46;
II .--.:.. Conceder, autorizar OU permitira exploração de. serviços de
transporte coletivo para linhas intermunicipais, desde que não' transponham os limites do respectivo território'
m '_ Implantar smalízação nas
suas .'estradas;
IV - Aplicar penalidade e arrecadar multas decorrentes de infrações de trânsito, exceto quanto às
verificadas nas estradas federais;
V - Registrar veículos:
VI - Habilitar condutores;
VII - Exercer avpollcla de trânsito, ressalvado o disposto no artigo
35, VII.
Parágrafo único. Aos Estados não
divididos em .Munlcípíos- e ao Dístri-
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to Federal, incumbem, ainda, as atribuições de que trata o artigo seguinte.
Art. 37, Compete aos Municípios,
especialmente:
I Regulamentar o uso das vias
sob sua jurisdição, considerado o disposto no art. 46;
II ~ Conceder; autorizar ou permitir exploração de serviço de transporte coletivo para as linhas municipais;
UI - Regulamenta, o serviço de
automóvel de aluguel (táxn ;
IV - Determinar o uso, de, taxímetro nos automóveis de aluguel;
V ~ Limitar o número de autOIYLÓveis de aluguel (táxi);
VI , - Licenciar vetoülos ;
VII Implantar sinalização nas
vias sob sua jurisdição.
Parágrafo único. Os municípios
mediante convênio, poderão deferir
.aos respectivos' Estados ou Territórios a execução total ou parcial de
suas atribuições relativas ao trân.sitú."

Art. 2°. :f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 19()8;
147° da Independência e' 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luis Antônio da· Gama e Silva

DECRETO N.o 62.927
JUNHO

DE 28 DE

DE 1968

Institui, em caráter permanente, o
Grupo de Trabalho «proíetoÓtcondoti", e dá outras providências.

O Presidente: da República, no uso
das atribuições que lhe confere o Art.
-83, item II da Cons;:l~uição,decreta~
Art. 1.9 Fica instituído em caráter
permanente, um Grupo de Trabalho,
denominado "Projeto Rondou" com
sede na cidade do Rio de Janeiro,
diretamente subordinado ao Mm.sté,
rio do Interior, com a finalidade de
promover estágios de serviço para '2s~
'tudantes universitários, objetivando
conduzir a juventude a partâcrpar do
processo de' integração nacional.

Parágrafo urnco. O Grupo de Trabalho poderá coordenar suas atividades com quaisquer outras da mesma natureza que se realizem .no pars .
Art. 2.° O Grupo de 'Trabalho, ':LO
qual caberá a organização de planos
e projetos especificas, será constituido por um representante dos segumtcs órgãos:
a) Ministério do Interior;
b) Ministério da Educaçã.o e Cultura;
c) Ministério da Marinha;
d) Ministério do Exército;
e) Ministério da Aeronáutica;
f) Ministério dos Transportes;
g) Ministério da Agricultura;
h) Ministério do Planejamento
e
Coordenação Geral;
i) Ministério da Saúde;
j) Movimento Universitário de ne.
senvolvimento Econômico e Social MUDES e
k) Conselho de Reitores, representando as entidades de ensino supe.,
rior.
Parágrafo único. Integrará.. amda,
o Grupo de Trabalho um representante da Universidade do Estado da
Guanabara - UEG, em face de sua
participação pioneira no Projeto.
Art. 3.° Os -trabalhos do Grupo ora
criado serão desenvolvidos com, aaoío
básico em' urc Núcleo -Central. conetitnroo PEjoS representantes do 'v.Ii-·
nistério do Interior, do Ministério da
Educaoâo e Cultura. do Ministério c.a
Marinha, do Ministério do Exército,
do Ministério da Aeronáutica e -::'0
Conselho de Reitores.
Parágrafo único - Ao Núcleo Ceutral compete orientar, coordenar e
prover o apeie às atividades do "Projeto Rondou" e deliberar sôbre ccnclusôes, sugestões ou providências a
serem adotadas.
Art. 4.° Os estágios de serviço a que
se. refere o artigo UI, serão realíza.,
dos durante o período de férias es.,
colares, obedecendo aos objetivos eao
plano geral de trabalho constantesde
instruções Que serão baixadas pelo Nucleo Central.
Art. 5.° O Grupo de Trabalho e seu
Núcleo central serão presididos por
um Coordenador Geral, de livre. es~
colha do MInIstro de Estado do Jnterior.
Parágrafo único, O Núcleo Central
do Grupo de Trabalho reunir-se-á.
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por convocação do COOrdenador Geral.cna eede do Mímstérro do Interior,

ou em local diverso' DO! êle indicado.

Art,6.o O Coordenador Geral; eesponsável direto perante o Mtnls-érro
do' Interior, promoverá, sempre que
julgar necessário aos objetivos do

"Projeto Rondon" e ocorrer motivação no meio universitário, _a criação
de Grupos. ou Subgrupos Regronaís.

com atuação em um ou mais Estados
ou Territórios.
Parágrafo único. Caberá ao Coor ~
denador Geral a designação dos Coor,
denadores regionais.
Art. 7.°.1'.)8 órgãos da Admlrrístracáo
Federal, direta ou indireta existcntes nas diferentes áreas, darão') r-e>
cessárto apoio aos grupos regionais.
Art. 8.0 . Continuam em vígor as
atuais normas para funcionamento do
Grupo de' Trabalho "Projeto- Rondon '
devendo. dentro de 90 (noventa) d-as.
ser elaborado seu Regimento Intem«.
Art. 9.9 As atividades do "Projete
Rondon" serão custeadas com recursos
proprocionados pelo Ministério de
Interior ou .por êle obtidos, e constituidos, de:
a) créditos que 'lhe forem atribuidos:

b) donativos,. subvenções. auxnios
contribuições e legados de partáca.a-
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ficados correspondentes aos aervieos.
prestados; às instituições de Direito
Privado e pessoas jurídicas que sedestacarem no apoio às atividades do
"Projeto Rondou" serão conferidos
diplomas ou medalhas.
Art. 11. Poderá ser autorizada a di;
pensa· de ponto, pelo prazo máximo
de 30 dias por ano, para os servidores civis dos Ministérios, Autarquias
e Sociedades de Economia Mista, 'aos
participantes, universitários, tecnlccs
e professôres que integrarem as diferentes operações do "Projeto Rondon" .
Art. 12. O presente decreto entrará
em vigor' na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 28 de junho de 1.968;
1475', da Independência e 30.(} ce.
República.
A. COSTA E SILVA

José Moreira Maia
Aurélio de Lyra Tavares
Mârio David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Ttueo Dutra
Carlos Alberto Huet de Oliveira
Sampaio
Leonel Miranda
João Paulo dos Reis Velloso
Afonso A. Lima

res:

c)
contribuição. proveniente de
acórdos e convênios com enbídades
públicas e privadas:
d) dotações que foram consignadas
nos orçamentos da União. Estados.
Munícípíos, Entidades. Paraestatais,
Autarquias e Sociedades de Economia
Mista;
e) Rendas eventuais,

§ 1.0 Os recursos indicadds neste
artigo serão depositados em conta es..
pecíal no BaDCO do. Brasil S.A. e -novimentados' pelo Coordenador Geral do
Grupo de Trabalho.
§ 2.() A aplicação
dêsses recursos
será feita rigorosamente de acordo
com o planejamento apresentado pelo
Grupo de 'I'rabalho.e aprovado ce-Io
Ministro de Estado do Interior, no
qual "sérâo discriminados os tracemos
a serem executados, a modalidade de
financiamento eos respectivos orca-

mentes.

Art.-lO. Aos participantes-do "Pro.
feto. Rondou" serão conferidos certa,

DECRETO N° 62.928

DF: 28 DE

JUNHO DE 1968

Aprova a resolução da Aseemíüeia
Geral Bxtraoramária de Aciomstas
da Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS, de 15 de 'ma1·ço ne1968, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atrrbuicões que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituicac €' de
acôrdo com o artigo, 5° da Lei núrné-o
2 '00",-" de 3 de outubro de 1953 e Of:,
artigos 79 e 80 da Lei nv 4.723, de
14-7-65, decreta:
Art. l° Fíoa aprovada a Resolução
da Assembléia Geral Extraortímárra
de Acionistas da Petróleo Brasileiro
Sociedade Anônima - PE'I'ROBE-fl-.S
reanzaoa em 15 de março de 1968.
que aprovou o aumento de caprtat da
Sociedade para. NCl'$ 1.932. oOU. UDU,iJU
(um buhao, novecentos e trinta e
doís miínôes de cruzeíros novos), me;
diante a íncorporaçào de valores no-
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montante de NCrS 552.000. OOO,lN}
cqumnentos ecmqüenta 8 dOIS mimões de cruzeiros novos), (PC corresponue: NCr811.931.211,31 (onze rmínôes, novecentos e oitenta e um mn.
duzentos e onze cruzeiros novos etrinta e um centavos) ao saído nao
mcorporado da correçâó do Balanço
Geral do exercício de 1.960; Nr.rs
309.117.342,40 (trezentos e nove nuIhôes, cento e dezessete cut, trezentos e quarenta e dois cruzeiros novos
e quarenta centavos) ao vaior global
da correção do Balanço Gerai de
1967; NCr$ 61,925.000,00 (sessenta e
um mnnões, novecentos e vinte e
cínco cmij cruzeiros novos) as veservas 'existentes para aquela finalidade e NCr$ 168.976.446,29 (centue sessenta e oito milhões, novecentos e
setenta e seis mil, quatrocentos e quaTenta e seis cruzeiros novos e vinte e
nove centavos) a carta dos LUCi'US
suspensos que se'. elevem a: NCr$ ..
203.316,107,82 (duzentos e três cnmoes, trezentos e dezesseis. mu, centos e sete cruzeiros novos e oitenta e
dois centavos). A parcela dos Lucros
Suspens-os nao incorporada, no valor
de NCr$ 34.'339.661,53 (trmta e quatro muhôes, trezentos e trinta e nove
mn, seiscentos e sessenta e um cru-

EXEcUTIVü

285

zen-os novos e cinqüenta e três centavos) , rica destinada 'a. tazer tace
aos eventuais ajustes rejacíonartos
aos bens CUjos valores ora foram cor-rígidos.

ATt. 29 Em decorrência do aumen-

te, de capítaí de que trata o artigo

anterior o ar tago 5° dos Estatutos da
Petróleo Brasileiro S. A. -PETROBRAS, passa a ter, a seguinte
redaçao:
"Art 5° O capital socíaí é ue ,.,.
NCrs 1.932.000.UO'Ü,OO (um tnlnao. no,
vecentos e trinta e dois uuúhões de
cruzeiros novos). dividido '3111
1. 932.OUO .ÓúO de ações
uormneuvaa
do valor de NCr$ - ,00 (um cruzeiro
novo) cada uma, sendo 1.::>á9.548.59::l
açoes ' ordinárias e 62.451. 408 ações
preterencíais. "
Art. 39 O presente Decreto entrará em VIgor na data de sua publicaçao, revogadas as dtsposíçôes em.
contrário,
Brastha, 28 de junho de 1968,
1470 da Independência '3 80 D da
República.
A,

COSTA E SILVA

JOsé Costa cooucomu
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CóDIGO NACIONAL DE TRANSITO
- Alteração dos arts. 36 e 37 do
Regulamento. (Decreto na 62.926,
de 28 de junho de 1968).

CONSELHO DE DESENVOLVII\illNTO DA AGRICULTURA - Crfaçâo.
(Decreto n? 63.191, de 28 de agôsto
de 1968).

COLÉGIO BELFORD ROXO - Funcionamento - Curso Noturno - Estado do Rio de Janeiro. (Decreto
na 63.092, de 6 de agôstc de 1968).

CONSELHO DE RECURSOS - Propriedade Industrial - Estrutura da
Secretaria. (Decreto nv 63.216. de
5 de setembro de 1968).

COLÉGIO PEDRO II - Regimento.
(Decreto na 63.071, de 5 de agôsto
de 1968).
COMISSãO DE COORDENAÇÃO 'DE
PLANEJAMENTO E 0RCAMENTO
- Criação. (Decreto nc -63.251, de
19 de setembro de 1968).

CONSELHO DE SEGURANÇA DAS
NAÇõES UNIDAS - Sanção econômica e polítíca -Rodésia do Sul.
(Decreto nc 62.980, de 12 de julho
de 1968).

COMISSãO ExECUTIVA DE ASSISTf:NCIA A CAFEICULTURA - Extinção. (Decreto na 63.044, de 26 de
julho de 1968).
COMISSÃO DE IMPôSTO SINDICAL
- Alteração de classificação - Conta dor, Engenheiro, Médico e Dentista. (Decreto nc 63.169, de 27 de
agôsto de 1968).
COMISSÃO JURíDICA INTERAMERICANA Gratificação do Delegado do Brasil, (Decreto n'' 63.083,
de 6 de agôsto de 1968).
COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO COSTEIRA Redistribuição de cargo - Mestres Navais.
(Decreto na 63.215, de 5 de setembro
de 1968).
- Redistribuição de . cargo Operário. (Decreto na 63.1-24, de ~o de
agôsto de 1968).
COMPANHIA, SIDERÚR;GICA NACIONAL -. Crédito Especial .. (Decreto na 63.076, de 5 de agôsto
de 1968).
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA
CAPITAL
DO BRASIL
(NOVACAP) - Alteração dos Decretos ns. 57.645, de 14 de janeiro
de 1966 e 61. 636, de 3 de novembro
de 1967. (Decreto nc 63.172 de
27 de agôato de 1968).
'
CONEP - Extinção .- Instituição da
Conselho- Intermínísterfal de Prêços (ÇIP). (Decreto nc 63.196
de 29 de agõstc de 1968) .
'

CONSELHO DE SEGURANCA NA_
CIONAL - Aprovação do Regulemento da Secretarta Geral. (Deereto na 63.282, de 25 de setemcro
de 1968).
CONSELHO INTERMINISTERIAL DE
PR:Ê:COS (CIP) Instítuicão ---J
Extinção da CONEP. (Decreto nú.,
mero 63.196, de 29 de agôsto
de 1968).
CONSELHO NACIONAL DE ECO_
NOMIA - Relotacâc - Agregado.
(Decreto na 63.090, de 6 de agôsto
de 1968).
CONSELHO NACIONAL DE ESTA_
TíSTICA LB.G.E. Enquadramento - Retificação. (Decreto
nv 63.073, de 5 de agôsto de 1963).
CONSELHO NACIONAL DE :J-EOGRAFIA - LB.G.E. -- Enquadramento - Retificação. (Decreto nú,
mero 63.073, de 5 de agôsto de 196B,.
CONSELHO NACIONAL DE MINAS
- Inclusão no anexo I do Decreto
na 55.090, de 1964. (Decreto número 62.936', de 2 de julho de 1963). )
COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇãO COSTEIRA - Revogação do Decreto n'' 60.341, de 9 de
março de 1967. (Decreto n? 62.938,
de 2 de julho de 1968).
CONSELHO NACIONAL DE PES_·
QUISAS Crédito Suplementae-.
(Decreto no 63.008, de 18 de Julho
de 1968).
CONSELHO NACIONAL DE SEGU_
ROS PRIVADOS - Comissões Exe-
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--; Departamento Nacional de Produção Mineral Sergipe. (Decreto
n? 63,034, de 8 de agôsto de 1968).
- Distrito Industrial - Zona Franca
de. Manaus. (Decreto nv 63.10á,
de ,15 de agôsto de 1968).
- Imóvel - Ministério do Exército
- Pelotas. (Decreto nv G3.1!6 de
20 de agôsto de 1968),
-r-. Terrenos
Estabelecimento de
Intendência da 2~ Zona Aérea
Recife. (Decreto nc 63.135, de 28 de
agôsto de 1968).
-~ DNOCS Açude - Morada Nova.
(Decreto no 63. 189, de 28 de agôsto
de 1968).
- DNOCS - Açude - Santan6polis.
(Decreto ri? 63.193, de ~9 de-agôsto
de 1968).
- DNOCS
Açude
Geneml
Sampaio- Canindé. (Decreto número 63.194, de 29 de agôsto
de 196,8).

-.Imóveis - Petrobrás - Se~'gil)~,
(Decreto na 63'.2ü3, de 3 de setembro de 1968) .
- Ministério, do Exército Araucária. (Decreto na 63.208, de 4 de
setembro de 1968).
- Terreno '- Ministério do Exército
- Caxias do Su1. (Decreto nümero 63.217, de 5 .de setembro de 1~~681.
- Imóvel - Pôr-to Alegre. (Decreto
nc 63.219, de 5 de setembro de 19Ô5)'
- Imóvel Universidade Federal
de Santa Maria. (Decreto nO 63.240,
de 12 de setembro de 1968).
-~ Departamento Nacional de Obras
Contrais Sêcas
Arcoverde.
(Decreto no 63.256, de 19 de setembro de 1968).
- .Departamento Nacional. de Obras
Contra .as 'Sêcas - Campos. (Decreto nv 63.257, de 19 de seternbro
de 1968).

~

Sistema Nacional de Telecomunicações - Guanabara. (Decreto número 63.2.76, de 24 de setembro
de 1968).

-

Departamento Nacional de 'Obras
Contra as Sêcas - Ptancó. (Decreto nc 63.27S, de 25 de setembro
de 1968),

-

DNEE -'- Pernambuco. (DeCreto
no 63.292, de 27 de setembro
de 1968).

......... Aeronáutica - Barbacena. (Deereto nv 63.312, de 27 de setembro
de 1988).

DESENVOLVIMENTO
Programa
estratégico - Grupo de Acompanhamento. (Decreto nc 63.280,O.ê
25 de setembro de 1968).
- Programa estratégico Ensino.
(Decreto n'' 62.258, de 19 de -setembro de 1968)
,
DIA. DA AVE. Instituição. (Decreto no 63.234, de 12 de setembro
de 1968).
DOAÇÃO DE TERRENO - Agência
Postal-Telegráfica São Paulo.
(Decrete na 62.970, de 10· 'de, Julho
de 1968).

-

Agência Póstal-Telegráflca -- Sacramento. (Decreto li'? 62.972, 'de·
10 de julho de 1968).
- Agência da Capitania, dos Portos
de Santa Catarin-a Imbítubé..
(Decreto nc 63.022, de 19 de julho
de 1968).

-

Granja do Ministério da AgrfcúlCuiabá. (Decreto nv 63.225,
de '6 de setembro de 1968).

tura -

E
EDUCAÇÃO ALIMENTAR --:- Grupo
de Trabalho Intermínístertal . (Deereto no 63.212. de 4 de setembro
de 1968).

ELETROBRAS·-'- Alteracão dos estatutos. (Decreto nv 63:070, de 5 de
agôsto de 1968).
'
EMBAIXADA BRASILEIRA - Criação - Manila.. cricc-ctonc 63"227;
de 6 de setembro de 1968).
EMPRllSA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACõES Tronco de
mic-o-ondas '--:- Goiânia - Brasília
- Rio de Janeiro. (Decreta r.úme1'0
63.298, de 27 de setembro
de 1968.

ENERGIA ATôMICA -,- Acôrdo Brasil
e Suiça , (Decreto n',? '63.152, de
22 de agôsto de 1968).
ENERGIAELf;TRICA --, Cessação
de exploração - Estado de Santa
Catarina. (Decreto n'' 62.958, üe
8 de julho de 1968).
ENERGIA HIDRAULICA Estudo
dos. recursos hidráulicos - Conceição da Barra .. (Decreto li'? 02.457,
de 8 de julho de 1968) .
- Desapropriação - 'pransmtesâo
Aparecida de Goiás e Inhaüma..
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(Decreto nv 62.95-9, de 8 -de Julho
de 1968).
_ Desapropriação - Centrais Elêtri-

cas São Paulo - Mato Grosso e São
Paulo. (Decreto nv 62.960, de B de
julho de 1968).

-- Concessão -

Supcrínbencêncta do

Vale de São Francisco - Bârreü'8.s.
(Decreto nv 62.971, de 10 de julho
de 1968).

Desapropriação -r- Pereira Bal'l'eto,

-

Castilho e Andradina. (Decreto
n" 63.037, de 26 de julho de 19GB).
- Desapropriação - Transmissão
.Iabotícabal . (Decreto nv 63.112, de
20 de agôsto de 1963).
- Desapropriação - 'I'ransmissâo Rio Pomba, Tocantins e Ub§.. (Decreto n'' 63.113, de 20 de agôsto
de 1968).

-

Desapropriação -

Transmissão -

Minas Gerais- e São Paulo. (Decreto nv 63.114, de 20 de agÔstc
de 1968).

-

-

-

-

Tranaruissão ,.Farroupilha. (Decreto nv 63, ll:i. de
Desapropriação -

20 de agõstc de 1968).
Cessação de exploração --. Coromandel , (Decreto n? 63.117; de 20
de agôsto de 1968).
Desapropriação Fartura ;3 Hibeírão Claro. (Decreto nv 63.1H),
de. 20 de agôsto de 1968).
Produção, transmissão e distribuição - 'I'oledo . (Decreto nv i)3.12C,
de 20 de. agõsto de. 1968) .
Funcionamento Rio Branco.
(Decreto lJ.() 63.121, de,20 de agosto
de 1968).
Encampação
Lima Duarte.
(Decreto nv 63.122, de 20 de agôstc
de 1968).
Sessação de' Exploração -Ca.xambu e Soledade de Minas (Daereto nv 63.125, de 20 de ;:o,gôsto
de 1968).
Distribuição Candeias.
(Decreto nc 63.127, de 20 de ~~g0S-:'O
de 1968).
Concessão para produção, Transmissão e Distríbuíção - Barra. do
São Francísco. (Decreto nv 63.123,
de 20 de agôsto de 1968).
Concessão Guaíra e FrL1tal.
(Decreto nv 63.133, de 20 de agôsto
de 1968).

ENTREPOSTO CENTRAL DE SUBSISTllNCIA DE ANAPOLIS - En-

EXECUTIVO

treposto Central de Subsistência
Militar de Bernardino Campos .
(Decreto nv 62.947, de 5 de julho
de 1968).
ENSINO
Programa Estratégico
para o Desenvolvimento. (Decreto
nv 62.258, de 19 de setembro
de 1968).
_ Reforma Universitária
Grupo
de Trabalho. (Decreto nc 02.::137,
de 2 de julho de 1968).
- CEPES AI teração do Decrete
nv 60.461, de 1967 - Art. 2°. (Decreto n? 63.159, de 23 de agôsto
de 1968).
_ Discriminação - Promulgaçàc de
Convenção. (Decreto nc 63.223, de
6 de setembro de 1968).
ENSINO AGRÍCOLA - 'I'ransfcrênera de arímlnistracão de estabeleeímentos - Bahia. ·(Decreto n'?'i:i3.311,
de 27 de setembro de 1968).
ENSINO SUPERIOR Candidatos
amparados por medidas judiciais
_ Aproveitamento. (Decreto número 63.034, de 24 de julho de 196B).
ESCOLA DE ARTES PLASTICAS
DE RIBEIRÃO PRltTO Curso
de Desenho. (Decreto nv 63.072,
de 5 de agôsto de 1968).
ESCOLA DE ENFERMAGEM NOSSA
SENHORA MEDIANEIRA - Nova
denominação ~ Santa Maria. IDe_
ereto nc 63.231, de 10 de setembro
de 1968).
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
- Alteração de Enquadrarnen'.o Medicina, Farmácia e Odontologia.
(Decreto nv 63.017, de 19 de julho
de 1968).
ESCOLA SUPERIOR DE AGRIMENSURA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO Funcionamento. (Decreto nv 63.057, dê 30 de
julho de 1968).
ESCOLA TllCNICA FEDERAL CELSO SUCKOW DA FONSECA - Enquadramento. (Decreto nc 63.) B'l,de
22 de agôsto de 1968).
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO
AMAZONAS - Crédito Suplementar. (Decreto nc 63.266, de 23 de
setembro de 1968).
ESCRITóRIO REMUNERADOR DE
EMPREGOS - Revogação do Decreto nv 62.859, de 17 de Julho de

íNDlCE REMISSIVO
1968.

(Decreto n? 63.

~60,

de 23 de

agosto - de 1968),
-c.convencão - Promulgação. (De-

creto nv 63.161, de 23 de agôsto
de 1968).
ESTATíSTICAS BASICAS ~ Plano
Nacional. (Decreto nc 63.010, de
18 de julho de 1968),
ESTATíSTICO ~ Alteracão do Decreto n? 62.097, de 1 de abril de
1968. (Decreto uc 63.111, 6.8 19 de
agôsto de 1968).
ESTATUTO - Aprovação - Companhia Siderúrgica Mogi das Cruzes
(COSIM). (Decreto nv 62.941, de
4 de julho de 1968).
ESTRADA DE FERRO TQCANTI::-;rs
- Retificação no Quadro do Pessoal. (Decreto no 62.942, de 4 de
julho de 1968).
EXÉRCITO - Alteração dos arts. 5~,
6°, 7°, 8°, 17" e art. 11, § 10 do
Decreto n? 41.186, de 20 de março
de 1957. (Decreto no 62.947, de
5 de julho de 1968).,
- Entreposto Central de Subststêncía
Militar, de Bernardino de CainDOS.
(Decreto n« 62.947, de 5 de julho
de 1968).
- Extinção, transformação e crtaçâo
de Organizações Militares. (Decreto
nv 62.948, de 5 de julho de 19(8).
EXPORTAÇãO ~ Alteração da redação dos arts. 27 e. 47 (10 Decreto
nc 59.607, de 23 de novembro de
1966. (Decreto nc 62.924, de 2~ de
junho de 1968),
- Produtos agropecuários exportados
- Contratos de Jorneclmcntos.. (Decreto n-o 62.940, de 2 de julho
de 1963).
EXPOSIÇÃO - Agropecuária - Calendário Plurfenal , (Deccreto número 62,874, de 20 de junho
de 1968).
EXTERIOR - Afastamento de fun ..
cíonárto Alteração do Decreto
no 61. 775, de 1967 - Arts; 7~ e 11.
(Decreto nv 63.012, de 18 de julho
de 1968).

F
FACULDADE DE CIl1:NCIAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS
DE SOROCABA - Funcionamento.
(Decreto nv 63.093, de 6 de agôsto
de 1968) .
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FACULDADE DE CmNCIAS ECONOMICAS E ADMINISTRATIVAS
Funcionamento Araraquara'.
(Decreto nv 63.097, de 6 de agôst-.
de 1968).
FACULDADE DE CIl1:NCIAS ECONôMICAS DOM BOSCO - ' Funcionamento Resende. (DeCrBGO
nv 63.130, de 27 de agôsto de 19681,
FACULDADE DE DIREITO DE MATO
GROSSO - Crédito Suplementar.
(Decreto nv 63.131, de 20 de agõsto
de 1968).
FACULDADE DE FARMACIA E
ODONTOLOGIA - Funcíonameuco
do Curso de Farmacêutico Bíouuímico Alfenas . (Decreto núme1'0
63.285, de 26 de setembro
de 1968).
FACULDADE DE FILOSOFIA, CI:f:NCIAS E LETRAS Reconhecimento do Curso de Psicologia. (Decreto nc 62.993, de 16 de julho
de 1968).
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIf'NCIAS E LETRAS BARÃO D,E
MAUA Funcionamento Ribeirão Prêto . (Decreto ris 63,147,
de 22 de agôsto de 1963)·,
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIf;NCIAS E LETRAS DE BELO HORIZONTE - Funcionamento. (Decreto nv 63.-167, de 26 de agosto
de 1968).
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIf:NCIAS E LETRAS - Santa trrsuja.
(Decreto na 63.202, de 2 de setembro de 1968).
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
DE DIAMANTINA - Abertura de
Crédito Suplementar. (Decreto número 63.060, de 30 de julho de 1968_~.
FACULDADE ESTADUAL DE enmcrxs ECONOMICAS DE APUCARANA - Funcionamento. (Decreto
ns 63.091, de 6 de agôsto de 1968),
FACULDADE FEDERAL DE DIREITO DE CUIABA Classificação
de cargo - Bibliotecário. (Decreto
nc 63.155, de 22 de agôsto de. 1368).
FACULDADE SALESIANA DE FILOSOFIA. CmNCIAS E LETRAS
DE LORENA - Curso de Ciências
Domésticas e Educação Rural. (Decreto ns 63.146, de 22 de ngôsto
de 1968).
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Zona

prtorttáría - Sul de Mato Grosso.
(Decreto n? 63.153, de 22 de agôsto
de 1968).

FEIRA Agropecuária -- Calenetano Pluríenal , (Decreto n'? 62.874,
de 20 de junho de 19'68).

FERRO - Lavra - Aútorfzacão
Nova Lima. (Decreto nc -62.807,
de 10 de Julho de,.196B).

-

Lavra -'- Retificaçáo- Ouro Preto.
(Decreto nc 63.178, de 27 de-agôsto
de 19(8).

FILITü ARGILOSO - Lavra-Alteração - Santana de, Parnaíba.
(Decreto nv 62.909, de 25 de junho
de 1968).

FIRMAS - Dispensa em. documentos
em urvnsíto li, Aumínistraçao pública. (Decreto nv 63.166, ele 23 de
agôsto de 1968).
l"ôRÇAS ARMADAS Instruções
Gelais para a Inspeção de Saúde
de Consultas Alteração do D~'
ereto nv 60.822, de 1967. (Decreto
n" 63.078, de 5 de agõsto de 19681.
- Tabelas de Etapas e dos Complementos da Ração Comum e das
Rações .Operacíonaís , (Decreto número 63.009, de 18 de julho
de 1968).
'
FUNÇÃO GRATIFICADA
Min:i~térío da Fazenda - Criação. (Decreto no 62,895, de 25 de junho
de 1968).
- Extinção no Quadro de Pessoal
do Mínistérío da Indústria e do
Comércio. (Decreto _no 63.045,de
26 de julho de 19(8).
- Ministério de Minas e Energia.
(Decreto nv 63.170, de 27 de agôstc
de 1968).
FUNCIONÁRIO - Afastamento para
o _exterior - Alteração' do Decreto
nc 61. 775, de .1967 - Art,s , 70 e 11.
(Decreto nc 63.012, de !E de iull:o
de 1968).
FUNDAÇÃO NACIONAL ·DO íNDIO
- Conselho -Dlretor - Gratíflcaçâc.
(Decreto nv 63,020,. de 19 de Julho
de 1968).
'

G
GAS COMBUSTíVEL - Projete de
regulamentação dos serviços de
abastecimento - Grupo. de'J:'mba..

lho - Prorrogação de prazo. (Decreto nv 63,007, de 17 de julho
de 1968).
GINáSIO AGRíCOLA MANOEL BARATA - Elevação de Categoria-Colégio Agrícola. (Decreto nv 63.1t1S,
de 23 de agôsto de 1968).
GINASIO AGRÍCOLA MANOEL B~\
RATA -:-- Elevação de Categoria Colégio Agrícola. (Decreto nv 63,.1.58,
de 23 de agôsto de 1968).
GRATIFICAÇÃO - FixacãoJe 18presentaçâo do Delegado do Brasil
- na Comissão Jurídica Intaratner.ícana. (Decreto n» 63.083, de G de
agôsto de 1968).

GRUPAMENTO DE AERONAUTICA
DE MANAUS nv 63.279, de
de'196S).

Criação. (Decreto
25 de setembro

GRUPO DE ACOMPANHAMENTOPrograma estratégico do .Desenvolvimento. (Decreto n? 63.280, de
25 de setembro de 1968).
G;RUPO DE ARTILHARIA (,1")
Transformação. (Decreto nc \,;3.211,
de 4 de setembro de 1968).
GRUPO DE ARTILHARIA DE COSTA (1°) ~ Extinção ,~ Niterói.
(Decreto n? 63.226-A, de G de setembrode 1968).
GRUPO DE ACNHõES AUTüMATICOS ANTIAf:REOS 131° >IO\'a
Dominação. <tnccrcto nv 63, ~10, de
4 de setembro de 1968).

GRUPO EXECUTIVO DA INDÚSTRIA DE MINERACÃO -- GE~iI
- Inclusão do anexo I - do Decreto nv 55.080, de 1964. (Decreto
nv 62.935, de 2 de julho de 1968).

GRUPO EXECUTIVO DE TELECOMUNICACõES - Amazônia. (Decreto nc - 63.101, de 6 de agôsto
de 1968).

GRUPO DE TRABALHO - Projeto
Rondon. (Decreto nv 62.927, de 28
de junho de 1-968).
- Reforma Universitária. (Decreto
no 62 . 937, de 2 de julho .de 1968).
- Regulamentação dos serviços do
abastecimento de gás - Prorrogacão de. prazo. (Decreto n'?63,ü07,
de 17. de julho de 1968),
- Serviço de Extensão Rural
Prorrogação de prazo. (Decreto zrúmero 63.079; de 5 de. agôsto de 1963).
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-

Intermínístertal -' Criação - Vsina Hídroelétríca Coaracy Nunes
Amapá. (Decreto n? 63.176, de 27
de agosto de 1968).
-'- Intermíuísterial - Elaboração (1.0
Plano Integrado de Educacão .Alímental'. (Decreto no 63.212: de 4 de
setembro de 1968).
- Atualização das Instituições Cl,Üturaía. (Decreto nc 63.235, de 12 de
setembro de 1968).
- Reforma Agrária. (Decreto -número 63.250, de 18 de setembro
de. 1968).

I
IMóVEL -:- Cessão -- Prefeitura-Municipal de Itabuna.. (Decreto número 62.963, de 9 de julho de 1958).
---' Aquisição .r-r- Estrangeiro -- Guanabara. (Decreto nv 63.025, de 19
de julho, de 1968).
- Aquisição - EStrangeiro ~-' Guanabara. (Decreto nv 63.02ô, de 19
de julho de 1968).
-- Aquisição -- Estrangeiro -- 0112,,'nabara.. (Decreto nc 63.0'.:l7, de 19
de julho de 1968).
-- Aquisição -- 'Estrangeiro __ Guanabara .. (Decreto ne 63.028, de 19
de julho de 1968).
-- Aquisição - Estrangeiro -- Guanabara. (Decreto nc 63. 029, de 19
de julho de 1968).
- Cessão - Cooperativa da Jndústt-ía Pecuária --'- Belém. «nccrcto
nv 63.109, de 16 de agôsto de 1968).
- Aquisição de casa própria - Sistema Financeiro - BNH - Normas. (Decreto nc 63.182, de 27 de
agôsto de 1968).
- Aquisíçâo - Estrangeiros .~ Guanabara. (Decreto nv 63.220, de ;) de
setembro de 1968).
~ BNH Cessão de domínío pleno.
(Decreto nv 63.221, de 5 de setembro de 1968).
- Alienação - Rondônia. (Decreto'
nc 63.272; de 24 de, setembro
de 1968).

-

Imóvel - Cessão - scrvrco de
Assistência Rural
Guanabara.
(Decreto nv 63;'274, de 24 de setembro de 1968).
-'Cessão Túnel Río-Comm-IdoLagoa - Guanabara. (Decrete-nu-

mero

63.275,
de 1968).

de

24 de

setembro

IMPORTAÇÃO - Alteração do Deereto no 58.932" de 1966 _ Art. 2°.
(Decreto n'' 63.066, de 31 de julho
de 1968).
INDíGENAS - Interdição de áreas
Mato Grosso Território ik
Rondônia. (Decreto nv 62.995, de
16 de julho de 1963).
INDúSTRIA QUíMICA Complementação de Acôrdo . (Decreto número 63. 098, de 6 de i ' .g ÔST,O
de 1968).
INSALUBRIDADE Aposentadoria
Especial - Projeto de regulamentação Prorrogação de orazo.
(Decreto nv 63.069, de 2 de agôsto
de 1963) .
- Aposentadorda especial. (Decreto
nv 133.230, de 10-9--68).
INSTITUTO BRAISIrLEIiRQ DE GiEOGIR.,AFIA E ES'DATíSTICA -Enquadramento Retíficacão , (Decreto nc 63.073, de 5-8-6-3).
]NSTITUTO DE BESQUISAS E EXPillRJ:M'EíN'IV,'QÃO
AGROBECUARITA MEmmDIONA!L

'Colombo.

Criação
(Decreto nv 63 ..139, de

21-8-68) .
INSTITUTO DE PESQUISAS E EX-

PERIiJ\.tfIE:N'DAÇAo 'AGROPECUARlIAS DO OES'DE· Crraçâo
Campo Gramde. «neereto nv ,63,140.
de 211-8-68) .

v-c-

INSTITUTO DE PiREVIiDmG:DA E

,ASSIST:f:1NCLA DOS SEiRWID01RES
DO ESTAIDO - AI teraçâo de elassíficação - Medicina, Farmácia e
Odontologia. (Decreto nv 63.1168, de
26-8-;;3) :
(Th"STITUTO

-DE

PiREJViLD:iQNGLA E

ASStST:mNC:M. SOC]AL
Crédito
Suplementar. (Decreto "no 63.209,
de 4--9-68).
L't\[STITUTO BlRIA'SIlLEIRO DE REtFO::&\[A AGffiJAlRItA - Lei ns 4.504,
'de 1964 - Regulamentação do artigo 65. (/Decreto nv 63.058, de
30-7-68) .
lN'STITUTO BiRASIL®IRO DO CiAiFl<

Enquadramento. (Decreto número 63,.068, de 3 1- '7'-'63 ) .
- .Classificação dos cargos de nível
superior; (Decreto nv €3.'1144, de
1

22-8-68) .
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-- Retificação do enquadramento..
(Decrete nv 63 .19,7,de 30-8-68).
INSTITUTO DE BEIJAS ARTES Cursos de Instrumentos Piano e
Violino, Educação musical e desenho - Nova Hamburgo. (Decreto
nv 63.087, de 6-8-68) .

I'NSTlITUTO DO AÇúiC.NR IE DO
ALCOOL ~ Inclusão de representante da Condederacão Nacional da
Agricultura. (Decreto no '63.013, de
18-7-68) .
INSTITUTO MAUA DE TEONOLOGIA DE S.A:O p,AULa - Curso de
Engenheiros Civis. (Decreto número '5'3.086, 'de 6-8---'68).

INSTITUTO MIETODISTA DLE ENSINO SUíPiERilOR DE CJ:ENCIAS
SOCIAIS - Autorização para funcíonamento - São Paulo. (Decreto
nv 6'2.9'61, de 9-7-68).
INSTITUTO NA!DIONAL DO LIVRO
Crédito Suplementar. (Decreto
n? 6-3.0611, de 30-7-68).
INTERCA::MBIO COI\ITIERC:rAIL CO:J\1
O EX'DEHiIOR - Alteracâo da redação dós artigos 27 '847 do Decreto nv 59.60·7, de 28----:11-!H;6.' üDeereto nv 6i2-.02'4, de 28---<6-68).

J
JUNTA DE CONOIL']ACAO E JULOAiMELNTO - 8:~ Região . --:.. . Crédito
Suplementar. (Decreto nv :63.!2'62, de
Q3-9-68) .

JUSTIGA ELIEITO!RAL Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná .Crédito Suplementar. (Decreto número 63.130, de 20-8-'6'8) .
JUSTICA MILTTAJR - Crédito Suplementar, (Decreto n<:'63 .26'5, de
23-9-'68) •
JUSTIÇA DO 'IíRAB'ALHO ~ Aoertura de Crêdrto Suplementar. (Decreto nv 63.0$4, de 30-'7-68).
-- Crédito Suplementar ~ Tribunal
'Regional
do
Trabalho. (Decr-eto
ne 63.243, de 1i2-9---'68).
JUTA -

Grupo Executivo para. Ra.-

cíonalizaçâo da. Economia. (Decreto
n'' 63.103, de 15-8-68).
-Preços mínimos - Safra de 1969
-, Região Amazônica. (Decreto, número 63. 27(); de 2,3-9-63)..

L
L~EGAGÃO

DO BRiA'8IL NO A~GA
NISTAO - Acumulação com a Embaixada -do Brasil no Irã. (Decreto nc 63.:2,29, de 10':9-'63).

LIC'ENÇA DE ]MlP:DRTAÇAO - Alteração do, Decreto nv 58.932, de
'196:6 - Art. 2° (Decreto n'' 63.0G6,
de 31-7-'63).
LICEU MUSl'CAL PALESTCEUNA _
Reconhecimento Pôrto Alegre.
(!Decreto nv 63.094, de 6--8-68).

LLOYD BRAISHiEIRO - Conferente
'de Carga Redistribuição. GDeereto nv 62.983, de 12-7-68).
- Redístribuicãc de cargo de Tesoureiro. 't.uecreto número 63.0:18, de
19-'7-68) .
- Redistríbuícão de pessoal - Enfermeiro. (Decreto ns 63.03'5; de
24-7c68) .
- Redístrlbuãcâo de pesoal - Oficial
'C1.e Administração. úDecl';eto número
63'.038, de 2'5-7-68).
~ [Redistribuicão de cargos Oficial
de Admmístracâo . (Decreto número
63.099, de 6~8:68).
- Oficial de Administração ,- Redístrtouícâo de cargu.. (Decreto número, 6'8:tZl4, de 5-9-'63).
,LUTO OFICliAL Falecimento do
Marechal João Batista Mascarenhas
de Morais. nnecrcto nv 63.Q49, de
18-9-'68) .

M
MALVA - Preces mínimos - Safra
-de H169 _ Re-gião Amazônica. (Deereto nv .63.:270, de 23-9-"58) .
MAiNGAIN:f)S - Lavra - .Caducídade
- Guacuí . (Decreto nv 62.968, de
10-7-63)'.
- Lavra _ .Jequitaf. (Decreto número 63.134, de ':2'1-8-.68) .
MA'RJECHlAL MASOARLENHiAS DE
MORAIS ~·Luto Oficial. (Decreto
n° 63.249, de 13-9~88).
MThT}1ffi.IO DE FlElRlRO Lavra [Retificação - Nova Lima. (Decreto
mo 63.075, de 5:-8-68).
1.\1JiNlISTÉRIO DA AERONAUTIC:A)Crtacão do Núcleo do Comande
Geral do Pessoal. .(Hecreto número
62.936, de' 1';)~7-'68).

IN])ICE REMISSIV:>

Criação do Núcleo do Comando
Geral do Ai'. (Decr-eto nv 62.987_ ele
15....;7---'68) .
Crracão do Núcleo do 'Centro de
Formação de Pilotos' Militares. (Decreto n'' 6:2.938, de 15:-7-;68) .
'Criação da Superintendência de
Apoio aos órgãos .de Direção Geral
de Assessoramento. (Decreto número 63.003; de 17-'7-68).
Criação do Serviço de Informações da Aeronáutica. (Deoreto número 63.0U5, de 17-7--68).
- Criação - Núcleo Serviço de Informações da Aeronáutica. (Decreto
nv 63.006).
-Crédito Suplementar. uoccreto numero 63.205, de 4-9-68) .
[INI'ST"®RIO DA ACffi.lCULTURIA -

.E nquadramento .- Anulacão . (iDe..:
ereto nv 6.'3.047, de 29-7-6'8).
ITNISTh'RIO

DIA EID,UCACAO E
Operação Escola: (Decreto nv 62.26'8, de 19-·9-u8.).
- Orçamento pluvíenal de investimento - Alteracão do Decreto número 61.773,.de Úl67 - Art. 3" CDeereto nv 62.965, de 9-'7...,68).
Alteração do enquadramento Medicina, Farmácia e Odontologia.
(Decreto nv 63.0:17, de 19-7-63).
- Classificação dos cargos de nível
superior. (Decreto no 63.014. de
SAúDE -

18-7~63).

-

Professor de Ensino Superior
Inclusão. (Decreto nO 63.0m, de
19-7-63) .
- Crédito Suplementar. (Decreto número 63.032,. de. 23-7-68).
- Crédito Suplementar - Instituto
Nacional do Livro. (lD.ecreto número 63.0·61, de 30-7-'68).
-' Crédito Suplementar - p'aculdade
de Odontologia de Diamantina.
(Decreto n'' 63.060, de 30-7-63).
- .Alteração do enquadramento Medicina, Farmácia e Odontologia.
(Decreto n'' 63.156, de 22-,8-6&).
- Crédito Suplementar , (lDecreto número 63.195, de 29-8--68).
- Crédito suplementar - Departamento Nacional de Educação. (De ....
ereto n? 63.24'7', de 12-9-68).
M·INISTÉiRIO DA FAZENDA - FunçôesGratificaJdas - Criação. (Decreto no 6>2.895-, de 2'5,-'D-63).

- Inclusão de funcionária' no Qua~
dto Pessoal - Parte Especial. (D-eereto nv '63.001, de 11-7.. . 68).
- Alteracão de lotacão . (Decreto número 63.:273, de 24:'9-68) .
TlaIN1'STf:RTO DA INDÚS'!iR]A E DO
CO'MiIDRGIO - Extinção de Função
Gratádicada , (Decreto. ns 63.0'45, de
26-7-68) .
"...:.. Abertura de 'Crédito Suplementar.
(Decreto nv 63.059, de 30-'?-B8) .
_ Crédito Suplementar. onecreto número 63.2·37, ·de12.-9-63).
_ Orédlto Suplementar. (Decreto número 63.:24'5, de 12-...,9-68-).
MINISTÉRIO DA JUSTIÇ~fl,. - Crédito Suplementar. (iDecretonúmero
6? .244, de 12-9-"8) .
M,LNl'STf:iRIO DA SAOOE - Abertura de Crédito. Suplementar. (Demeto no 63.ü62, .de 30-7-68).
_ Crédito Suplementar. (Decreto número 63..206, de 4-9---'(8) .
M1NTS'I'l'JRIO DNS C01MDNlCAÇõES
Crédito especial
Departamento Nacional de 'Telecomunicações. (Decreto número 63.'238, de
<Í2-9-'63) .
_ Crédito guplementar, (Decreto número 63.1246, de 12-9-68).

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - Enquadramento ..:..-. netíttcacào. (Decreto número 62.95·3, de
8-7~63) .
-Funçâ-ü Gratificada. cnccrcto número 63.170, de 27-8--68).
- Crédito Suplementar. (Decreto número '6'3.,207, de 4-9.--{j8) .
MI!NIST"f,-':IUO DA'S R,ELACõES ,EXTERIOiRE'S - Inclusão de cargo Quadro de Pessoal. (Decreto número 6.2.9;54, de 8-:"7-68.
- Reclassificação de carg'os - Servente. (Decreto número 63.030, de
2,2-7-68) .
_ Enquadramento - Alteração. (íDeereto no 6'3.143, de 2-2-8->$3).
'MINISTh"iR:IO DO EXfffi:C'ITO - ' Organizações Militares -r- 'I'ranstormação e criação. (Decreto número
62.S49,de 5-7---'(3) .
_ Classificação de cargos de nível
superior' -Retiücaçáo. (Decreto
'11.0.62.934, de- 15-7-68) .
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tratégico para (} Desenvolvimento.

~

2° Batalhão de Saúde em São
Paulo. (Decreto número 6-2.996, de,
16-7-68) .
- Crédito Suplementar, (Decreto número 63.1&1, de 27-8-68).

-

Crédito Suplementar. (Decreto número v'3.263, de 23-9-68).

MINISTf;RIO DO TRABALHO E
P:REVIDf:NC]A SOCIAL - Retifi-

cação nos Anexos I e TI do Decreto
no 6'1.'794, de 29-1111-67. (Decreto nú-

(Decreto nc 62 ..258, de 19-9-68).
ORÇAMENTO DA UNIÃO Cotas
bimestrais - Ordem bancária Cheque nominativo. (IDecreto número 63.Dfr5, de 31-7~63).
OR[)EM DO Mif:RTTO NElliOIN"AUT]CO - Alteração do Regulamento,
- Artigos 7°, 12, 23, .27 e37. CDeereto nv 63.1200, de 30-8-n8).

MiLNISTlêRIO DOS TRANSPOIRTIES
- Crédito Suplementar D.iN.:E.R.
«occrcto nv 62.930, de 1-'7'-68)

OROANIZAcÇAO DAS FúlROAS 'I1ER'RES'DRES DOS óRGÃOS TERRITORIAIS EM 'DEMPO DE PAZ Alteração dos artlaos 5° 6° 7° 39
17° e art. 11. § 1~ do Decreto'nú:
mero 41.136, de 20-3-57. (Decreto
nv 6'2.946, de 5-7-tl8).

MUL'IlhS - Petróleo - Atualização
dos valôres , (Decreto nc '/3'2.982, de
12-7-63) .

ORGArNIZAÇOES MILI'I1ARiES - Extínção, transformação e criação no
Exército. (iDecreto nv (i2.948, de

-

mero 63.190, de 2-8..;3--'68).
Crédito Suplementar. (Decreto nú-,
mero 63.24'8, de 23-9-'68) .

'5-7-:88) •

N

p

NúCLEO COLONIAL DE ANDRADA

-

Extinção.

(Decreto n'' 62..9:50, de

:5-7-68) .
NüClJEO DA SUBERrNTElNDJ'lNCIA
AO APOIO AOS óRGÃOS DE DIRECÃO GlEIM.L E DE ASSESSORAMENTO
Criação. (Decreto
n~ 63.004, de 17-7~8).
NúCIJEO DE SERVIÇO DE IiNFORiMLAÇõES DA AlEtRü!NAUTICA
Criação. (Decreto nv 63.005; de
17-7-63) .
NúCLEO DO CENTIRO DE· FOIRMAÇAO DE PfuOTOS MILITlAJRJilS Criação. (Decreto no 62.988, de
15-7-68) .
NúGLEO DO COMANDO QlEIML DO
lf1R - Criação. (Decreto nc 6·2.681',
de 15-7-(8).
NÚ'CDEO DO CCXM:ANDO GERAL DO
PESSOAL - Aeronáutica - Cria~
ção
• (Decreto
número 62.9SB, de

t5-7-'63) .
NÚOIJEQ. DO Dl.8PAlRTAIl\mNTO DE
AERONÁU'roOA CIVIL - Criação.
(Decreto n« 63.081, de 5-3-68).

o
OFIJCLAIS DO EXJÉlRCITO - Distri~
butçâo de funções. enccrcto número 63.162, de' 24-8-68) .
OP(IDRtf!.ÇAO ESCOLA -. Projeto es-

pecíal prioritário do Programa Es-

PAR.QUE NAOIONAL JlNiDíGlIDNlA DO
TUTvrUCUMAQUE - Criacâo. (Deereto n'' 6'2.S9,s, de 16-7-68).
PARQUE NACIONAL. DO XIlNGU -

Alteracão de limites. (lDecreto número 63.082, de 6-8-68).

PATRONO DO SERVICO DE SIAúDE
DA A'ERONÁU'I1IC:A .~ Métrico Dl'.
Angelo Go dínho dos Santos. (Decreto ris 63.102, de 29-8-68).
P-EBE Bôlsas de estudos Trabalhadores sindicalizados.. (Decreto
no 63.177, de 27-8-:68);

RERIOULOSIID·'AIDE - Aposentadoria
especial - Projeto de regulamentação
Prorrogação de prazo.
crxccreto nv 63.0'6'9, de 2-3-63).
- Aposentadoria especial. (Vecr~to
nO 63.230, de 10-9-68).
PET1ROBIRAS - Aumento de capital.
(Decreto nv '62.923, de 23.:."6-'63) .
PE'I1RólJEO Multas Atualização dos valôres. (Decreto número~,2.932, de 12"7-(8).

-

Lavra - Desapropriação -- Sergipe. rnecreto número 63.203, de
3-9-68) .

PLANO =ú,L D'E CONVOOAÇAO
_ Serviço Militar Inicial ,nas Fôr...
ças Armadas em 1969. unccrcto número 63.0'43, de 26-7-tl8) .
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PLA.NO NIADIONIAL DE ES'DATíSTI;OAS BASI'GAS Aprovação.
(Decreto n" 63.010, de 18-7-$8).

-

PLATOFAJRMA SUBM'ALRfNlA DO
BRiASIL - Exploração e Pesquisa,
(Decreto no 63.164, de, 26-8-:6'3).

RADIODIFUSÃO

Concessão
'Macau. (Decreto nv 63.137', de 21
de agôsto de 1968).
- Concessão - Areia Branca, (Decreto nv 63,138, de 21-8-68)
PôRTO SALINEIRO -

PREÇOS MíNIMOS
Algodão,
amendoim, arroz, farinha de mandioca" íeíjáo, gu'asso I, milho, soja,
mamona - Regiões Central e Merrdional . (Decreto nv 63.145, de 22
de agôsbo de 1968).
PR};:M10 ROQUETTE PINTO.- Ro-

teiro
cinema tográfico .
nv 63.239, de 12-9-68).
PRESID~NCIA

(Decreto

DA REPúBLICA -

Crédito Suplementar. (Decreto número 62.990, de 15~7-68).
PRESÍDIO DO EXÉRCITO - Criação. (Decreto nv 63. 227-A, de 6 de
setembro de 1968).
PROFISSÃO
BLICAS -

DE RELAÇÕES PÚAprovação de Regulamento. (Decreto nc 63.283, de 26
de setembro de 1968).

PROGRAMA ESTRATBGICO PARA
O DESENVOLVIlI\!lENTO Revisão - Grupo de Acompanhamen.,
to. (Decreto n'' 63.280, de 25 de
setembro de 1968).
- Obrigatoriedade de matrículas -

Idade escolar de sete' a quatorze
anos, cncorcto.n- 62.258, de 19 de
setembro de 1968),

Aumento de potência,
(Decreto n-

Santana.
30-8-63) .

Concessão de Goiás.
5-8-68) .

Feira de
de

63.199,

EDUCATIVA

Universidade Federal
(Decreto no 63.074, de

REAJUSTAMENTO

SALARIAL

Campanha de Erradicação de Malárta , (Decreto nv 63.063, de 30 de
julho de 1968),
RECONHECIMENTO
DE FIRMAS
- Dispensa em documentos- que
transitem pela Administração PÚblica, (Decreto nv 63.16ti, de 26. de
agõsto de 1968).
RECURSOS HUMANOS PARA O
DESENVOLVllV:1ENTO Planeja-

mento. (Decreto nc 63.28'1, de 25
de setembro de 1968).
REDE MINEIRA DE VIACÃO -

teração do Enquadramento -

Al-

Me-

dicina, Farmácia e Odontologia.
(Decreto nv 63.142, de 22-8-68),
REGI'MENTO
DO
COLÉGIO PEDRO II Aprovação. (Decreto
n9 63.071, de 5-8-68).
REFORMA AGRÁRIA
Regulamentação da Lei n'' 4.504, de 1964
- Art .. 65. (Decreto n- 63.058, de
30-7-68) .
- Grupo de Trabalho. (Decreto número 63,250, de 18-9-68).
REFORMA
UNIVERSITARIA
Grupo de Trabalho. (Decreto número 52.937, de 2-7-63).
REGULAMENTO DA
DE ESTAT1STICO -

PROFISSÃO

Alteração do

Grupo de
62.927, de

Decreto no &2.497, de 19,68 - Artigo 22 (Decreto n'' 63.11'1, de 19 de
agôsto de 196B).

INDUiSTRIAL
eeeretans do Conselho. de Recursos - Estrutura. (Decreto número
63.216. de 5-9-68).

REGULAMENTO DA SECRETARIA
GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - Aprovação. (Decretocn- 63.282, de 25 de
setembro de 1961D.

PROJETO RONDON
Trabalho. (Decreto no
28-6-68) .
PROPRIEDADE

REGULAMENTO DO CóDIGO DE
MIN~IAÇÃO Aprovação. (Decreto nv 62.934, de 2-7-68).

R
RADIOAMADOR Renovação de
Licença Prorrogação de prazo.
(Decreto ne 63.024, de 19-7-68).
RADIODIFUSãO -

ra Vera Cruz COncessão.
4c7~68).

Rádio Educado-

Passo Fundo

(Decreto no 62',944,_ de

REGULAMENTO DO CóDIGO NACIONAL DE TRANSITO Alteracão dos arts. 36 e 37. (Decreto
nc 62.926, de 28~'6-68).
REGULAl'-'lENTO
DO
E S T AD O
MAIOR DO EXJ>'RCITO Apro-
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vacâo . (Decreto no 62.964, de 9 de

julho de 1968).
REGULAMENTO DO IMPOSTO
ONICO SOBRE .I\1lNERAIS - Alteracâo dei Decreto li" 55.928, de
1965- - .Arts. 1°,,2", 5°, 6", 7.°, 12,
16, 83, 85, 86, 3'1, 38, 89,.90, 91 e
95. (Decreto li" 62.931, de 12' de
julho de 1968).
REGULAiYIENTü PARA CONTROLE
ADU~NEIRO - ' Bagagem .proce-

dente do Exterior -

ao

§ 2°

Nova redação

do art. 44 do Decreto nú-

mero 61. 324, de 11-9-67.
rio 63.041" de 26-7-68).

EXECUTIVO

PODER

(Decreto

REGULAMENTO PARA OS CONSELHOS ECONO:r-.rrCOS DA -MARI-

NHA Alteração.' Art. 21. (Decreto nc 63.312,' de 27-9-68).
RODÉSIA DO SUL _...:. Conselho de
Segmançad'3s Nações Unidas
Sanções. (Decreto n« 62.980, de 12
de julho de 1968),

s
SAL - Contrato de, concessão
Pôrto Salineiro - Macau. (Decreto
n-' 63;137, de- 21-8--68).
----: -Contrato de concessão do Pôrto
Salíneiro .--.----,- Areia Branca. (!Decreto
no 63.138, de 21-8--68).
~ Plano bienal
de racionalização.
(Decreto nv 63.294, de 27-9-68).
SALÁRIOS Atualizacâo Monetá.ria - Julho de 1968.-(Decreto nú-.
mero 62.955, de 5,--7-68).
índices.
- Correção, monetária
(Decreto nv q.ú95, de 6-8~68).
- Atualização
monetária.
Setembro; _ (Decreto nv 63.222, de 5de
setembro de 1~68).
SECRETARIA DO CONSELHO DE
RECURSOS DA PROPRIEDADE
INDUSTRtAL - Estrutura básica.
(Decreto nc 63.216, de 5-9-58).

SECRETARIA GERAL DO MINISTf.mO DO PLANEJAMENTO Subsecretários - Função diplomática. (Decreto nv 63.002, de 17 de
julho de 1968).
SERV1ÇO DE ALIMENTAÇAO DA
PREVID:Ê:NCIA SOCIAL Alteração de .Iotaçâo - Retificação.
(Decreto nv 63.015, de 19-7-68).
- -Relotação - Retificação. (Decre-,
tono, 63.016, de 19-7,--68).

-

Relotaçâo - - - - :- Concessão de prazo ~
(Decreto ne 63.179, de 27-8-68}.

SERVIÇO DE EXTENSAO RURAL
- Prorrogação do prazo - Grupo
de Trabalho. (Decreto nv 63.079.
de 5-8-68) .
SERVIÇO MILITAR INICIAL
Plano Geral de Convocacão nas
Fôrças Armadas em 1969-. -(Decreto n? 63.043, de 26-7-68).
SERVIÇO NACIONAI, DE RECENSEAiV1ENTO
Gratificação de
G:::J:binete- REitificaçãlo. (Decreto nv 62.974, de 11-7-68).

SILVíCOLAS - Parque Nacional do
Xíngu Alteração de
limites.
(Decreto nv 63.082, de 6-8-68).
SISAL - Preços mínimos.
rio 62.929, de 1-7---68).

(Decreto

SISTEMA REGULADOR DE PREÇOS - -Mercado Interno -Conselho Interministerial de Preços.
(Decreto nv 63.196, de 29-8-68).
SUPERINTEND::f:NCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE .:
Isenção Empresa de Produtos
Químicos e Fertilizantes. (Decreto
nv 62.999, de 16-7-68).
- Isenções - Tintas Coral do Nol'deste. (Decreto nv 63.000. de 16 de
julho de 1968).
-Isencões -- Indústrias' Alimentícias Carlos de Brito
.Recife .
(Decreto nv 63.011, de 18-7-68).
_ Isenções - Artol - Olinda. (Decreto no 63,.175, de 27-8-68).
SUPERINTEND:ENCIA
LO'I'BRICA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA - Ratificação de disposições
legais. (Decreto no 62.956; de 8 de
julho de 1968).
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ,Abertura de . crédito suplementar
(Decreto nv 63.185, de 28--3.-6-8).

T
TELECOMUNICAÇõES ~ Amazônia
- Grup~ Executivo das 'Ielecomujnicaçôes , (Decreto n- 63.101, de 6
de agôstode 1968).
TERRIT6RIO F'EDERAL DE RONDONIA - Alienação de
bens e
íenóveís pertencentes
à
União
(Decreto nc 63 ;,27Q, de, 24-9--::68)
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TERRITóRIO FEDERAL DO AMAPA Crédito Suplementar. (Decreto nv 63.102, de 6-8-6$).
~ Classificação de cargos Retificacão Enquadramento. (Decrete - nv 63.163, de 26-8-68).

TERRENO Cessão .sob regime de
aforamento Pernambuco. (Decreto nv 63.236, de 12-;-9-63)'.
TRABALHADORES - Bôlsas de estudo - Ensino médio.
(Decreto
n? 63.177, de 27-8-68).
TRATADO
DE EXTRADIÇãOArgentina Promulgação.
(Decreto nc 62.979, de 11-7-68).

TRIBUNAL REiGIONALDO TRABALHO Crédito Suplementar.
(Decreto no 63.243, de 12-9-68).
- Crédito,
Suplementar;
(Decreto
.no 63.262, de 23-9-68).
TURISMO ----: Estímulos - Aprovação dos projetos específicos. (Decreto n'' 63,067, de 31-7-68).

li
UNIDADE DE TREINAMENTO DE
TAPAJóS Criação -r-' Belterra..
(Decreto nv 63.·150, de _22-&-68) .
UNIVERSIDADE
CATóLICA
DE
PETRóPOLIS - Funcionamento Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e Administrativas. (Decreto n? 63.0:39, de 25-7-68).

UNIVERSIDADE
CATúLICA DO
RIO GRANDE DO SUL - Plano
de. Reestruturação.
(Decreto número 63.284, de 26-9--68).
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
-GOlAS ~ Radiodifusão. (Decreto
nc 63.074, de 5-8--681.

UNIVF....R,SIDADE FEDERAL DE
:MINAS GERAIS - Nível Superior
- Retificação. (Decreto ne 63.040,
de 25-7-68).
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL Estrutura.
(Decreto nv 63.293, de 27-9-68) ,
- Plano de Reestruturação - Aprovação. (Decreto n? 62.997, de 16 de
julho de 1968).
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Faculdade de Ciências
Econômicas Enquadramento de

Professor fundador. (Decreto número 63.157, de 23..:..8-68).
UNIVERSIDADES Ministério de
Educação e Cultura
Orçamento
oluríenaâ . (Deoreto ne 6-2.965, de
9-7-68) .
.
- Candidatos amparados por medidas
judiciais - Aproveitamento.
(Lei nv 63.034, de 24-7-68).
UTILIDADE- PÚBLICA
Lar da
Velhice Israelita Religios-a do Rio
de Janeiro - Guanabara. (Decreto nc 62'.93íl, de 1-7-(8),
_ Ginásio Escola. Normal Nossa Senhora Auxiliadora
Sílvânía..
(Decreto nv 62.943; de 4-7..:.B8.).
_ Colégio Normal Pio XII - Belo
Horizonte. (Decreto nv 62.945, de
4-7-68) .
_ Associacão Feminina Brasileira de
Educacão e Assistência - Cachoeiro do jtapemu-ím . (Decreto -número 62.962, de 9-7-68) .
_ Educandário São João Batista
Itapecerica.. (Decreto nv 62.966; de
9-7-63) .
_ Fundacâc Universidade Regional
do Nordeste Campina Grande.
(Decreto no 62.973, de 10-7-68)
_ Fundacão Maria Cecília Souto Vidígal .-----.:: S. Paulo. (Decreto número 62.975, de 11-7-68).
_ Irmandade do Hospital Francisco
Rosas - Pinhal. (Decreto número
62.985, de 15-7-68).
_ Hospital de Caridade Dr , Astrogildo de Azevedo - Santa Maria.
(Decreto nv .62.991, de 16-7--68).
_ Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese - Curitiba.
(Decreto ne 62.994, de 16-7-68).
- Coléaío Normal Maria Imaculada
_ El;'genópolis. (Decreto nv 63.01"9,
de 19-7-68).
- Centre de Reabíhtacão Nossa Senhora da Glória
Guanabara.
(Decreto no 63.031, de 23-7-68).
_ Mitra Arqutepiscopal do Rio de
Janeiro Guanabara.
(Decreto
nv 63.033, de 24-7-68) .
- Centro Espírita José Euzébío
Maceió. (Decreto no 63.048, de, 3D
de julho de 1968).
_ Sociedade Cultural e Beneficente
Nova Lourdes ttaj ai. (Decreto
nc 63.085, de 6-8-68).
A
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- .Irmandade
de
Misericórdia de
Guaxupé. (Decreto no 63.089, de 6
de agôsto de 1968).
- Colégio Sã-o João - São João Del
Rei. (Decreto nv 63.096, de 6 de
Organização

Mogiana de

C:l.O e Cultura -

10-9-68) .

-

agosto de 1968).

-

.- Liceu Literário Português - GUanabara.. (Decreto nv 63.231-A, de

Educa-

Mogt das Cruzes.

(Decreta n'' 63.100, de 6-8-63).
- Colégio Coração de Jesus Varginha. (Decreto nv 63.107, de 15 de
agosto de 1968).

-

Sociedade Otíum Cum Dígnítate
- Guanabara. (DEcreto n- 68.108,
de 15-8-68) .
- Instituto Brasileiro de Direito Financeiro -- Guanabara. (Decreto

-

-

nO 63.149, de 22-3-68).
-

Colégio Normal Santa Terealnha
Caxambú , (Decreto no 63.173,
de 27-8-68).
- Colégio Notre Dame do Rio de
Janeiro Guanabara',
(Decreto
nv 63.174, de 27-8-68).
- Sociedade Visconde de São Leopoldo - Santos. (Decreto número 63.198, de 30-8-68).

-

_
-

Biblioteca Infantil de .Jaoarêzinho.
(Decreto no 63.201, de 2-9-68)
Serviço Social da Indústria da
Construção e do Mobiliário - São
Paulo. (Decreto nc 63.204, de 3 de
setembro de 1968).
Orquestra Filarmônica de S. Paulo. (Decreto nv 63.224, de 5 de setembro de 1968).
Sociedade Educativa
Monsenhor
Frederico Sombrock - São Ludge1'0.
(Decreto nv 63.241, de 12 de
setembro de 1968).
Fundacão de Assistência Social
Sínhá .runqueírac-. S,_ Baula. (IDeereto nv 63.2'42, de 12-9-68),
Fundacãc de Rotarianos de São
Paulo. - (Decreto n? 63.252, de 19
de setembro de 1968),
Fundacão Armando Alvares Penteado ....:.. São- Paulo. (Decreto número 63.253, de 19-9-68).
Fundacâo São Domingos São
Paulo. rtiec-ero no 63.259, de 19 de
setembro de 1968).
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ó3.336 - Decreto de 1 de outubro de 1968 - Regulamen ta
dispositivo do Decreto-lei número 147,. de 3 de fevereiro

de 1967, e altera o' Decreto
nc 60.651, de 28 de abril de
1967. ....:.... Publicado no D. O.
de 2 de outubro de ,1968 ....

3

63.337 - Decreto de 19 de ou-i
rubro de 1968 - Provê sôbre
dotações orçamentárias do Mi-.

n ístérlo da Educação e Cu!tura, nos exercícios de 1969 e
1970. -:- Publicado no D. O.
de 2 de outubro de 1968

tubro de 1Q68 "................
3

4

Decreto de 1 de ou. tubro de 1968 - Provê aôbre
medidas para a inspeção dos
estabelecímen tos de ensino. Publicado no D. O. de 2 de
outubro de 1968 .
63.345 - Decreto de 2 de outubro de 1968 - Retifica o enquadramento das funções do
an tigo Serviço Especial de
Saúde e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 14 de outubro de 1968 .. "
63.346 - Decreto de 2 de outubro de 1968 - Abre, ao MInistério dos Transportes, em

missões de especialistas para
o estudo de questões de educação e' ensino. -r-- Publicado
no D. O. de 2 de outubro Coe

de 1968

63.3.39 - Decreto de 19 de O'J:tubro de 1968 - Provê sôore

'a arrecadação do' salárío-edu-

cação.. - Publicado. no D.O.
2 de outubro de 1968 ....
63.340 - Decreto de te de outubro de, 1968 - ' Dispõe sôbre

,,9-B'

4

a assistência financeira da
União aos Estados, Distrito
Federal e Municípios, para o
desenvolvimento dos respeotí-.
vos sistemas de ensino primário e médio. - Publicado
no D. O. de
ríe- outubro de
â

1968

"

"."

".....

4

s

6

Decreto de 19 de outubro de 1968 - Dispõe sôbre
a instituição de Centros Regfonaís de Pós-Graduação" _
Publicado no D. O. de 2 e
retificado no de 9 de outubro

63.343 -

63.338 - Decreto de 19 de outubro de 1968 - Constitui co-

1968

Péqs.

Decreto de te de outubro de 1968
Estabelece
critérios para a' expansão lo
ensino superior e dá outras
providências. '- Publicado no
D. O. de 2 de outubro de 1968
63.342 - Decreto de ic de QUtubro de 1968 - Dispô esôbre
medidas relativas ao aperfeiçoamento e atualização das estatísticas educacionais. - Publicado no D. O. de 2 de ou63.341 -

63.344 -
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favor da Rêde Ferroviária Federal S. A., o crédito suplementar de NCr$ 154.900.000,00
para refôrça da dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de'
3 de outubro de 1968
9
63.347 - Decreto de 2 de' outubro de 1968 - Regulamenta
o sistema de produtividade
instituído pela Lei n 9 4.491,
de 21 de .novembro de, 1964,

para os serviços gráficos do
Departamento de. Imprensa
Nacíonal,

-

Publicado

no

D. O. de' 2 e retificado nos de

11 e 21 de outubro de 1968 ..
63.348 - Decreto de 2 de outubro de 1968 - Transfere,
para o respectivo ocupante, o

9

ergo de Promotor Público dos
Territórios para D MinisLério
Público do 'Distrito Federal. -vPublicado no D. O. de 3 de
outubro de 1968 •.........
63.349 - Decreto de 2 de outubro de 1968 - Concede 1'Cconhecimento ao Curso de
oíêncíes Contábeis da .rracutdade de Ciências Econômicas
da Universidade Católica de
Pelotas - Rio Grande do Sul.
- Publicado no b. O. de 7 de
outubro de 1968 .... '.. . . . . . . . .
63.350 - Decreto de 2 de outubro de '1968 -:- .Concede à 80cíedade E. C. de 'Witt & Co.
Ltd. autorização para- conünuar a funcionar na República Federativa do Brasil. Publicado no D. O. de 7 de
outubro de 1968

20

21
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63.351 - Decreto de 2 d eoutubro de 1968 - Declara de
utilidade .pública o "Hospital
São .roâo do Morro Grande",
com sede em. Barão de - Cocais,
Estado de Minas Gerais . Publicado no D.O. de 8 de
outubro de 1968 -.... :........

21

63.352 - Decreto de 2 de outubro de 1968 - Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para' aumental' o capital de suas operações no Brasil. _ publicado
no D. O. de 8 de outubro de
1968
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63.353 - Decreto de 2 de outubro de 1968 - Autoriza a
cessão, sob a forma de utilização gratuita, de terreno acrescido de marinha, situado em
Vitória, Estado 'do Espírito
Santo. - Publicado no D. O.
de 8 de outubro de 196B .'"
63.354 - Decreto de 2 de outubro de 1968 _ Declara de
utilidade pública as "Obras
Sociais Salesianas" com SEde
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Guanabara. - Publicado no
D. O. de 8 de outubro de 1968
63.355 - Decreto de 2 de outubro de 1968 - Declara de
utilidade pública a Sociedade
Brasileira de Psicanálise do
Rio de Janeiro, com sede DO
Estado da Guanabara. - Publicado no D. O. de '8 devutubro de .1968 ...............•
63.356 - Decreto de 3 de outubro de 1968 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de
Belo Horizonte - MG.-:-, ?Ublicado no D. O.de 8 de outubro de 1968. _."', ..... ,...
63,357· - Decreto de 3· de outubro de 1968 '- Declara de
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Menor Nossa Senhora da Assunçâo.jcom sede em Mariana,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D~ O. de 8 de
outubro de 1968 . '. . . . . . . . . . . . .
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33
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civil "Obras Sociais e de Auxílio à Infância e à Matá:";
nídade Monsenhor Horta",
com sede em Mariana, Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no D, O. de 8 de outubro de
1968

23

63.359 - Decreto -de 3 de outubro de 1968 - Declara de
utilidade pública a "Associação Beneficente Santo Antônio de Pádua"; com sede em
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de Mínàs Gerais. - Publicano
no D. O, de 10 de outubro
de 1968 ........••...........
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- Publicado no D. O. de ia'
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,......
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forma 'estabeelcída na reí.numero 5.451, de 12' de junho de.
1968, e dá outras provídên-.
eras. - Publicado' no D, O.
de 7· e retificado nos de 15,
16 e 18 de outubr ode 196'8
1>3.363 - Decreto de' 7 de outubro de 1968 - Abre ao NO':"
nístérío da Indústria e do Co"
mércío, em favor do Instituto
Nacional de Pesos e Medidas,
o crédito suplementar de ..
NCr$ 32.000,00, para refôrço
de dotações consignadas DO
vígente Orçamento. Publ1cado no D. o. de 8 e retificado no de 15 de outubro
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63.364 -'- Decreto de 7 de ou'
tubro de 1968 - Abre ao Míntêténo da 'Educação e Cufture, em favor da Fundaçan
Universidaàe de Brasília, ()
crédito suplementar de
.
NCr$ 300.00a,oo", para. refôrça
de dotação consignada no vi-o
gente Orçamento. -r- Publicado no D. o. de 8 de' outubro
de 1968
,."
,....

24

24

Pág:s.
63.365 - Decreto de 7 de outubro de 1968, - Abre à Presidência da República' o 'CI'Cdito suplementar de .. '
.
NCr$ 300.000,00 para rerõrço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no D. O de 8 de outubro de 1968

27

63.366 - Decreto de 7 de outubro de 1968 - Abre ao Mí-.
nístérío da Fazenda" em favor
dos Ministérios e, órgãos relacionados, o crédito, suplemen-.
tar de NCr$ 738.515:809,41
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oitocentos e nove cruzeiros
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D. O. de 10 e retificado nes
de 16 e 24 de outubro de 1968

28

63.367 '-'- Decreto de 8 de ou. tubro de 1968 ----:- Declara interdita a área indígena que
discrimina e dá outras provdíêncías .
Publicado no
D. O de 16 de outubro de
1968
,
, ...

66

Decreto de 8. de outubro de 1968 /- Cria os reservas que discrimina, no Estado de Mato Grosso. - Publicado no D. O. de 16 e retificado no de 24 de outubro
de '1968
'1'
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63.369 - Decreto de 8 de outubro de 1968 - Altera o 1'a.rágrafo único' do artigo P do
Decreto no 62.998, de 16 de
julho de 1968~, - Publicado
no D. O. de 16 de outubro
de 1968 , .. ,..................

68

63 . 368 -

25
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Decreto' de 8 de outubro de 1968 - Redistribut,
com os respectivos ocupantes,
.para o' Quadro de Pessoal Parte Especial - da Comissão de Marinha Mercante,
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dá outras providências.
publicado no D. O de 16 de
outubro de 1968
63.371 - Decreto de 8 de outubro de 1968 ---,. C.oncede à
"INAlR Internacional de
Aviación S. A." autorização
para funcionar na República.
- Publicado no D. O. de 15
de outubro de 1968
63.372 - Decreto de 8 de outubro de 1968 - Declara de
utilidade pública o "Colégio
Maria Auxilíadora de Brasilia", com sede em Brasília,
Distrito Federal. - Publicado
no D. O. de 16 de outubro
de 1968
63.373 - Decreto de "8 de outubro de 1968 - Declara aceita a doação de terreno strüedo no Munícípío de Guarapé,
Estado de 'Minas Gerais. Publicado no D. a. de 16 de
outubro de 1968
63.374 ---,. Decreto de 8 de outubro de 1968 - . Dispõe sôbre a
aplicação; a ocupantes de cargos de Assistente de Ensino
Superior lotado na Escola de
Agronomia do Nordeste, do
disposto no art. 57, § 19 da
Lei n9 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, ~e dá outras
providências - Publicado no
D.O. de 16-10-68
63.375 ._' Decreto de 8 de outubro de 1968 - Altera o enquadramento dos cargos e funções
do Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica, de
que trata o Decreto nc 51.516,
de 25 de junho de 1962 - Publlcado no D.a. de 16-10-68
63.376 - Decreto de 8 de. outubro de 1968- Aprova o Regulamento do Conselho de Desenvolvimento da Agricultura
(CDA) , criado pelo Decreto
no 63.-191, de 28 de agôsto de
1968 - Publicado no D. a. de
16-10-68 . .
63.377 - Decreto de 8 de outubro -de 1968 - Dispõe sôbre o
Quadro de Pessoal da Universidade Federal da Paraíba PUblicado no D.a. ·de 16 de
outubro de 1968 ......_.......
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63.378 - Decreto de 8 de outubro de 1968 .....:..., Regulamenta a
Lei de Promoções dos Of.cíaís
da Ativa da Aeronáutica,
aprovada pela Lei n? 5.020 de
7 de junho de 1966, 'e modificada pela Lei nv 5.500, de 20
de setembro de 1968 - Publ1cada no D.a. de 9 e retificado
no de 16-10-68

76

63.379 ---,. Decreto de 9 de outuobro de 1968 - Dispõe sôbre a
instituição do contrôle dos
dispêndios com o _ pessoal da
Admíníetração Federal Direta
e autarquias federais, e dá outras providências - Publicado
no D.O. de 10-10-68
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63.380 - Decreto de 9 de outubro de 1968- Dispõe sôbre a
isenção concedida à firma
'Sprecher -So Schuh do Brasil
S.A., prevista na Lei nv 4.584,
de 11 de dezembro de 1964 e
dá outras providências - Publicado no D. a. de 15-10-68..
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63.381 ---,. Decreto de 9 de outubro de 1968 - Declara de uüJídade pública a Associação
das Damas Protetoras da -Infâncía de Juiz de Fora, com
sede em Juiz de Fora, Estado
de Minas Gerais - Publicado
no D·O. de 15-10-68
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63.382 ---,. Decreto de 9 de outubro de 1968 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas. a área de
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do Ceará - Publicado no D~·
O. de 10-10-68

93

63.383 - Decreto de 9 de outubro de 1968 - Dispõe sobre a
revisão do enquadramento das
funções e empregos do Instituto Nacional do Mate, aprovado pelo Decreto nv 50.747,
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ra na cidade de Ijruguaiana,
Estado do Rio Grande do 'Sul
- publicado no D. O. de 10 de
outubro .de 1968 .... ,........
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Decreto de 9 de outubro de 1968 - Concede à Sociedade Anônima Columbia
Pictures of Brazll Inc. autortzaçâo para continuar a, funcionar na República Federativa do Brasil - .Publicado no

.63.385 -

D·O. de 15-10-68

Decreto de 9 de outubro de 1968
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utilidade pública a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia
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- Publicado no D.O. de 15 de
outubro de 1968
'
'..
63.387 - 'ncc-cto.ce 9 de outubro de 1968 - Abre ao Ministério da Fazenda em favor
da Direção Geral da Fazenda
Nacional (órgão da Adminisfração Geral) o 'crédito suplementar de NCr$ 351.600,00
para refôrço' de dotacões consignadas no vigente Orçamento - Publicado no D.a. de 10
de outubro .de 1968 ,.,.......
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Orçamento '------ Publicado no
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D.O. de 10-10-68

Decreto de 9 de outubrade 1968 - Abre à Justiça
Federal de Primeira Instância
o crédito suplementar de .....
NCr$ 162'.04800 para rerõroo
de -dotações consignadas no
vigente Orçamento - Publí-.
cada no D.O. de 10-10-68....
63.390 - Decreto de 9 de outubro de 1968 - Abre ao Ministério da Fazenda o crédito
suplementar .de NiCr$ ., .....
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setenta cruzeiros' novos), para
refôrço de dotações consignadas no vigente orçamento Publicado no D .0, de 10 de
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Decreto de 10 de outubro de 1968- - Abre ao Minis-

63.391 -

tério da Fazenda em favor da
Direção-Geral da Fazenda Nacional (órgãos de Administração Geral) o crédito suplementar de' . NCr$ 1.055.000,00
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Declara de
utilidade pública a "Congregação das Angélicas de São
Paulo", com sede no Estado
da Guanabara - Publicado no
D.O. de 17-10-68

99

100

Decreto de 10 de outubro de 1968
Declara de
utilidade pública a Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia
de Queluz, com sede em Queluz, Estado de São Paulo -rPublicad-o no D·O. de 17 de
outubro de 1968 "., .. ,.," .. ,. 100
63.394 - Decreto de 1'0 de-outubro de 1968 - Declara de utilidade pública .a "Obra de Assistência aos
Portuguêses"
com sede no Estado da Gua-.
nabara - Publicado no D.O.

63.393 95

95

de 17-10-68

100

Decreto de 10 de outubro de 1968 - Redlstrlbuí com
o respectivo ocupante, para
Quadro de Pessoal
Parte
Especial
do
Departamento
Administrativo do Pessoal Civil (DAiSP). cargo .orlgtnárfo
do' extinto Lloyd Brasileiro patrimônio Nacional - e dá
outras providênctas - ' Publicado no D,O, de 17~.lO-68 ... 101
63.396 - Decreto de 10 de outubro de 1968 - Redístribui, -com
os respectivos ocupantes, para.
o Quadro de Pessoal - Parte
Especial - do Ministério da
Indústria e do Comércio, car-eos originários do
extinto
Lloyd Brasileiro - Patrimônio
Nacional e dá outras providências - Publicado no D.O,

63.395 -

°

96

63.389 -

97

98

de 17-10-68
101
63.,397 - Decreto de 10 de outubro de 1968 - Redistribul, com
os respectivos ocupantes, para
o Quadro. de Pessoal - Parte
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Pága.

Especial - do Departamento
Nacional de Obras 'de Saneamento cargos originários da
extinta Companhia : Nacional
de Navegação Costeira - Autarquia Federal, e dá outras
providências - . Publicado no

Págs ,
63.403 - Decreto de 10 de outu-.
bro de 1968
Promulga o
Acôrdo sôbre Cooperação Téc-

102

nica, com o Reino Unido da
e Irlanda do
Norte - Publicado no D. a. de
18 e retdttcado no de 25-10-68 105
63.404 - Decreto de 10 d eoutubro de 1968
Promulga o
Acôrdo Básico de Cooperação
Técnica e Cíentífíca, coma
França - Publicado no D. O,

Justiça cargos originários do
Lloyd Brasileiro - Patrimônio
Nacional e dá; outras providências - Publicado no D.O.
de 17-1O'-ü8
,',.. 102
63.399. - Decreto de 10 de outubro de 1968 -Redistribui, com
a respectiva ocupante, para o
Quadro de' Pessoalvc-." Parte
Especial - do Ministério da
Justiça, cargo, originário do
Lloyd Brasileiro _. Patrimônio
Nacional e dá . outras proví-.
dêncías -PUblicado no D.O.

Decreto de 10 de outubro de 1968
Declara d~
utilidade' pública, para fins dedesapropriação, o imóvel que
menciona, .»eceeeãrto ceo Ministério da Marinha - Publicado no D-;O. de 11-10-68.... 105
63.406, - Decreto de la de outubro de 1968
Reconhece a
Faculdade. de Odontologia. de
Caruaru (PE) ..:..... Publicado no
D,a, de 11e retificado no de

D.a. de 17-10-68

Grã-Bretanha

63.398 - Decreto de 10 de outubro de 1968 - Redisla-íbui, com

os respectivos ocupantes, para

o Quadro de Pessoal - Parte
Especial - do Ministério da

de·17~1O~68

103

Decreto de 10 de outubro de 1968 - Redistríbui, com
O respectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal: - Parte
Especial -:-. do Departamento
de Policia Federal
cargo
originário do extinto Lloyd
Brasileiro - Pa trímônío Naoional e dá outras providências - Publicado no D. O, de

63.400. -

17-10~68

. ..

21-10-68 . . .

,.

106

Decreto de 10 de outubro de 1968 -Declara caduco
o Decreto ns 43.385, de 12 de
março de 1958 - Publicado' no

6~ .407

-

D: O.

de

18~10~68

106

Decreto de 10 de outubro de 1968
Autoriza a
Inocencío Pinto Ribeiro a javrar água mineral, no municípío de Poá, Estado de São
Paulo - ' Publicado no D.O.

103

de 18-lOc68
63.409 - Decreto de 11 de outubro de 1968 ..:....;Cria o Coman-

106

do Naval de. Manaus e di outras, providências -----: Publicado
no D. O. de 14 e retificado no

os respectivos ocupantes, - para
Parte
Especial - do Ministério da
Justiça cargos originários do
extinto Lloyd 'Brasileiro - Patrimônio Nacional fi dá outras
provídêncías - Publicado no

o .Quadro de Pessoal -

de 2.2~10-68
,......... 107
63.410.- Decreto de 11 de outubro de 1968
Declara de

104

respectivo ocupante, yara o
Quadro de Pessoal - Parte
Especial ----,- do Departamento
de Policia Federal
cargo
originário do Lloyd Brasileiro
- Patrimônio Nacional e da
outras providências' - Publicado no D.O. de 17 e retífícado "no de' 24-10-68 ...
104
l')

105

63.408· -

63.401-· Decreto de 10 de outubro .de 1968 - Redíatríbul, com

D.O. de 17~10-68
63.402 - Decreto, de 10 de outu.bro de 196.8 - Redístribut.com

de 18-10-68
63.405 -

utilidade pública a AssociaçãoPenapolense de Proteção à
Infância "Anjo, da Guarda",
com. sede em Penápolis, EStado de São Paulo - Publicado
no D.a. de 18-10__68
107
63.411 - Decreto de 11 de outubro de 1968
Declara de
utilidade pública a Sociedade
Portuguêsa de Beneficência de
Niterói, com sede em Niterói,
Estado do RiQ de Janeiro .:......
Publicado no D.O, de 18-10-68 108
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43.4112 - Decreto de 11 de outubro de 196,8 - Autoriza o
funcionamento da. Faculdade
de
Medicina r.l.e
Campina
Grande, PB. - Publicado no
n.o. de 18 de 'Outubro de 1968 108
63.:413 - Decreto de 11 de 'outubro de l'9S8 - Declara de
utilidade pública a "Sociedade
Educacional Uberatense" com
sede em tjberaba - Estado de
Minas Gerais. - Publicado. no
D. O. de 18 de outubro de 1968 lOS
63.41~ -'·Decreto de 11 de outubro de 19-6;8 Declara de
utilidade pública a sociedade
civil denominada Bdltôra Permanência; com sede no Estado da Guanabara. _ PUNIcada no H.O. de 18, de outubro de 1968 ... ,.,............ lúS

e3.415 - Decreto de 11 de outultro 'de 196'8r -----:. Declara de
utilidade, pública, para fins de
desapropriação pela :{!:mprêsa
Brasíleíra de Telecomunicações
- EMiBRATEL, área de' terras'
que menciona. - Publicado, no
D.O. de 14 e retificado nQ de
22 de outubro de -1008 .....• 109
63.416 - - Decreto de 11 de ou..
tubro de 1968 _. provê sôbre
a transferência de estabelecimento de ensino agrícola para
a Universidade F~deral de _Mi-

nas Gerais. -

Publicado no

D. O. de 14 de outubro de 1968 10-9
63.417" - 'Decreto ce 1-1 de outubro de 196>8 - Designação de
uma Corri ssão visando medi(ficar o regime no organízaçâo
e funcionamento das catxes,

zoonõmtcee. _~ Publicado nc
D.O. de 14 de outucro de 1968 110

63.418 - Decreto doe 11 de outubro de 19$-8 - Altera o enqUadramento dos cargos 'e funções da- Uníversídade Federal

df}'M1nasGerais;·e di outras
providências. - Publicado no
D. O. de 22, retificado 110 de
30 de outubro e 5 de novembro ,de 1968 .... , ..... ,...... 110
63.419 - Decreto de H de outubro de 1968 - Dlspôe sôbre
a desígnac-o de zonas -de fronteira. onde deverão- ser realí-.

Págs.

zados empreendimentos governamentais ou conoedtdos « ineentdvoa, em regtme de prioridade. - Publicado no D.O.
de 21 de outubro rle 1968 ...

110

63.420 - Decreto rie 1·1 .de <'Jutubro de W68 - Abre a-o Ministério da Fazenda em favor
do Ministério da Jndústma e
do Comércio o crédito suplementar de NCr$ 1.156.10Q,OO
(hum milhão, cento e cin-

qüenta e seis mil G cem cru;'
zeíros novos), para. refôrço de
dotações consignadas no vigente orçamento. - Púcillca.do no D.O. de 15 e retificado
no de 22 de outubro de 1968 111
63.421 -

Decreto de 14 de 011Altera o enquadramento dos cargos, funções e empregos do Quad'!"O
de Pessoal do Departamento
dos Correios e 'I'elégrafoa. Í?ublicado no D. O. de 11 e
retificado no de 25 de novembro de 1968
,.....

tubro de 1968 -

113

6'~. 4'221,

- Decreto de 14 de outubro de 1-968 ,- .jnstítuí Grupo de Trabalho para estudar
o incremento de matrículas .no
ensino superior. - Publicado
no 0.. O. de rs e retificado no
de 22 de outubro de 1968 .... 114

63.423 - Decreto de 15 de outubro de 1968 _. Declara. de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o Imóvel que

menciona, neceasárto ao Ministério do Exército. - PuLâicadc noD. O. de 15 de outubro de

1968

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

114

53.424 - Decreto d~ 15 de outubro de :Hlfi8 - Declara de
utilidade pública; para fins de
desapropríaçâo, o imóvel que
menciona, necessário ao Mi-

nistério

do Exército. -

Pu-

Iüícarto no D.O, de 16 de outubro e retificado no de 2,9 de
novembro de 1983,
63.'425 -

Decreto de 13 de 'outubro de 1968 - Aprova a [usão da Espírtto Santo Centrais Elétricas Sociedade Anônima - ESCELSA - com a
Companhia 'Central Brasileira

115
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Págs ,

de Fôrça Elétrica e dá outras
provídêncías , - 'Publicado no
D.O. de 16 de outubro de 1968 115
63.426 - Decreto de 15 de outubro de 1968 - Extingue o

1968·

116

tubro de'} i1968

",.......

l!ú

63.435 - Decreto de 17 de outubro de 196,8 - Autonza - O
Govêrno do Estado do Rio de

6,3.428 - Decreto de 15 de outubro de 1968. - Abra ao Mi-

nistério da Indústria é düCúmércío, em favor do Dcpc.ctamenta Nacional de Propriedade Industrial o crédito suple-

.Jãneíro a encampar serviços
públicos de energia elétrícu :e
dá outras provídêncíae. _ Publicado no !J.O. de 24- de oututeo de 19&8 .......••.•• "". J ze

mentar de NCl'$ 1.653.450,00'
paratrefõrço de dotação con-

signada no vigente Orçamento.. - Publicado no D.a. de
1:6 de outubro de 1963 . .-.... 117
63.429 - Decreto de 15 de outubro de 196& ~, Revoga, o Deereto n.? '57.843, de 18 de fe ..
vereíro de 1966. -- PUblicaaú
no o.o. de, 16 da outubro
de 1008

J18

Decreto de 16 de ousurro de 1968 - Outorga con-.
cessão à Rádio e Televisão
Cultura Ltda .., para estabetecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade Florfanópoüs, Estad.o de Santa Cata..
rina.. _ Publicado no D. O.
de 17 de outubro de 1'968 •.• 118

63.430 -

63.431 -

Decreto. de 16 de ou-

tubro de 1968 - Regulamenta
a vistoria de mercadoria 8S"
trangeíra e a conterêncía n ..
nal de manifesto pelas repartições aduaneiras. , - Publica-no no Df O. de 22 de: outubro de 1968
118
63.432 - Decreto de 16 de outubro de 1968 - Altera, o
Regulamento para Contrôle
Aduaneiro de Bagagem Procedente do Exterior, aprovado
pelo Decreto n.s 61.324, de 11

In

Decreto de 17 de OU~
rubro de 1968 - Declara cuduco o Decreto nv 88 .201, de 3
de novembro de 1Bj5. - Pu..
blicado no rr.o . de 24 de outubro de 1'968
120

63.434 -

63.427 - Decreto de 15 de outubro de 1968 _ Promulga a
remenda ao artigo 1(}9 da Car-

ta das Naçges Unidas. ~- Publicado no D.C. de 16 de ou-

Decreto de 16 de 'JU"
tubro de 1968. - Regulamenta
a exportação temporária, de
produtos nacionais e nacíonalizados.' - Publicado no D. O.
de :2,2 de outubro de ,1963 ....

1'23

63.433 -

'Consulado de carreira do Brasi! em Georgetown, Guiana.
- Publicado no D. O. d'e 16
de .oucubro de

Págs
de setembro' de 10$7. - Publí..
cado no D. a. de 23 de oututlt"O de ;1968
'.......

63.436 -, Decreto de rI de outubro. de 1968 - Autoriza a
Emprêsa de Mineração Mantovaní Ltda..; a. lavrar água
mineral radioativa, no muni..
cipíc de Lindóia, Estadc de
São. Paulo.- Publicado no
D.O. de .2'4 de outubro de 1968 126
Decreto de 17 de ou"
Dá. nova redação ao Parágrafo 2.Q do artigo 3.9 do Decreto ms 63'.lla,
de 20 de agôsto de 1'968. Publicado no D.O. de 24 de
outubro de 1968

63.'437' -

tubro de 19:68 -

1707

63.438 - Decreto de' 17 de outubro de 1968 -,. Retifica v
Decreto n.c 61.744, de 23 de
novembro de 1967, que dec'ara de utilidade pública, para
fins de desapropriação; pelo

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de
terreno situada na BR-116-RS
(Rodovia Barra Mansa _ RJ
~ -Jaguarãc-Rê) . ~ PUblica..
do no D.O. de 22 e retificado
no de 31 de oueutro de 1968 128

63.439, -

Decreto de 17 de ou--c- .Díspõe sôbre
0.3 recursos da Comissão Execútíva do Sal- e dá outras pro..

tubro de 19'68

vídêncíás ,

n.o.

publicado

no

de 22 de outubro deH;'68

1'23
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63.440 - Decreto de 1"7 de outubro de 19.6'8 - Abre ao Mi..
níatérío da Indústria e do Co-mércio em favor do Gabinete
do Ministro o crédito suplementar de NCr$ 30.940,00 para
refôrço de dotaçôas consigna-o
das no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 18 de
outubro de 1968 .:............ 1218
63.441 - Decreto de 17 de outubro de 1968 - At're ao Minístérío da Fazenda em favor
da Direção-Geral da Fazenda
Nacional <Delegacias Fiscais)
o crédito suplementar de __ .
NCr$ 1O.&30,QO, para reãórço
de dotações consignadas no vígente Orçamento. - Publicado no D.O. de 13 de outubro
de 19&8 ...•........ ,......... 129
63.442 - Decreto de 17 de outubro de 1968 - Abre à Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios -em ravor do 'I'rtbunal de' Justiça do Distrito
Federal o crédito suplementar
de NJer$ 11.000,(}[), para rerõrço de dotações consignadas 110
vigente orçamento. - Publicado no D.a. de 18 de outubro .de 1968
:........... 130
63.443 - Decreto de 17 de outubro de 1968 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor do, Departamento
lNacional de Educação o eràdito .suplementar de
.
NOr$ 1.1-20.0üV,OO para refôrço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. _ PulIícada no D.O. de 18 e retificado no de 25 de outubro
de 1'968

131

Decreto de 17 de outubro de 1968 - Abre à Justiça Eleitoral em fUNOl' do Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal o crédito suplementar de NCr$ 10.000.00
para refôrço de dotação consignada no vigente Orçamento .. - Publicado no D.O. de
1r8 de outubro de 1968' ...••• 132

6:3 .444 -

Decreto de 17 de outubro de 1968.-- Abre ao Mínistérío dos Transportes em
rever do Departamento de

63..4'4:'5 -

Admlnlstração '0 crédito supleenentar de ~Cr$ 13J.(l00,00

para; rerõrço de cotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de
18 e retificado no dc 25 de
outubro de !19·63
"."
13:2
v

Decreto de 13 de outubro de .1968 - Declara de
utilidade pública a Fundação
Manoel da Silva .aurietda, com
sede em Recife, Estado do Pernambuco.
Publicado no
D. O. de 23 de outubro de 19&8 ·133

63.-446 -

63.447: - Decreto de 18 de outubro de' 1968 ~ Declara de
utilidade pública a Real e Benemérita Sociedade portuguesa - Caixa de Socorros D.
Pedro V, com sede no Rio de
Janeiro - Estado da Guanabara. - Publicado no D.O.
de 23 de outubro dê 19:33 ... 133
6,3.448 -

Decreto de 18 de o'ü-

tubro de

1968 -

nevczs. o

Decreto n.c 41.143, de 1 de ju~
lho de 1957 e dá outras providências.
Pucüíeadc no
D.O. de 25,' de outubro de 1968 134
Decreto de 18 de outubro' de -1968 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, área destinada
'à bacia. de acurnuíação, do
aproveitamento progressivo da
energia htdráultcavde um trecho .do rio Paraná, na divisa
dos-Estados de Mato Grosso e
São Paulo. - Publicado-no
D.O. de 25 de outubro de 1968 134

63.449 -

Decreto de 18 de outubro de 1968 - Autoriza o
Govêrno do Estado de São
Paulo a encampar concessão
de serviços públicos de energia elétrica. - Publicado no
D.O. de 2'5 de outubro de 1968 135
63.451 - Decreto de 18 de outUJ:Tü de 1008 - Declara; de
utilidade uúblloa para ríns de
constituição de servldâo uma
faixa de terra· destinada à
passagem da ünha de transmissão no munícípío de Jatadzinho no Estado do .Paraná.
Publicado no D.O. de 25
de outubro de ::9·6·8
:S~

63.450 -
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Decreto de 18 de outubro de 1968 - Declara de
utilidade pública pura fins de
constituição de servidão umafaixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão que se estenderá desde
a 'subestação Ribeirão Prêto
até a subestação de, Serrana"
nos municípios de Ribeirão
Preto e 'Serrana, no Estado
de são Paulo. - Publicado 110
n.o. de 25 de outucro de 1983 136
63.4'53 - Decreto de 18 de outul ro de 1968 - outorga à
Industrial Papelão Chapecõztnho Ltda. conc-ssão para
aproveitamento hidráulico 110
Estado de Santa. Catarina. _
Publicado no D. O. 'de 25 de,
outubro de 1968 "
'.. ]37
63.'454 - Decreto de 13 de outubro de -196,8 - Declara de
utilidade pública a "Santa Casa de Misericórdia de Monte
Aprazível", com sede em ,Monte Aprazível, EstajQ de São
Paulo. _ Publicado no, D.O~
de 25 de outubro de 1968 .'.. J37
63.455 - Decreto de 21 de outubro de 1968 Declara de
utilidade pública a Casa de
Lázaro (Educandário sccrar
de Assistência- e Amparo à
Criança)', .com sede no Estado
da Guanabara. - Publicado
no D. O. de 25 de outubro

para estabelecer uma estação
de radíod'fusân de, sons e imagens (televisão), na cidade. de
Manaus, Estado do Amazonas. c- Publicado no D .. O.
de 29 de outubro de 1968 .. ,. 138
63.459- Decreto de 21 de outubro' de 1968 - Declara de
utilidade pública a "Associa-ção de Caridade da San ta
Casa de Misericórdia de Assís'', com sede em Assis, Es·
tado de São Paulo. - '-Publicado no D. O. de 29 de
outubro de 1968
,
, .. 139
63.460- Decreto de 21 de outubro de 1968 - Declara de
utilidade pública a Fundação
Metropolitana Paulista, com
sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.- Publicado no
D. O de 29 de outubro de

63.4'52 -

de ·1968 .. ,.", ..... , .. ".~ ..

138

Decreto de 21 de' 0Utubro de 1968 - .Declára de
utilidade pública a "Associação Educacional Plinio Leite",' com sede em Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D. O. de 29 de
outubro de 1968 ,........... 138
63.457 - Decreto de 21 de outúbro de 1968 - Declara de
utilidade pública a "Associação Cultural Relfgíosa Brasileira Israelita de Vila Martana", com sege em São Paulo,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O de 29 de
, 138
outubro de 1968 .'
63.458 - Decreto de 21 de outubro de' 1968 - outorga concessão
Télevísâo Baré Ltda.,

63.456 -

.à

1968

,.

139

Decreto de 21 de outubro de 1968 - Institui o "Dia'
do Motorista" e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 29 de outubro de

63.461 -

1968

139

Decreto de 21 de outubro de 1968,- Revoga o De.creto nv 62,258, de 14 de 'fevereiro de 1968, que, .euspeudeu
o financiamento
do
"Instituto de Investigações
Cien tíflcas e Criminais" _ Publicado no D. ,O. de .29 de
outubro de 1968
,. 139
63.463 - Decreto de 21 de. 0Utubro de 1968 -Regulamenta
o artigo 19 da Lei nv 4,513,
de ·19 de dezembro de 196}:.
- .Publíçado no D. O, de 29
de outubro de 1968
140
63.464 ,....:.. Decreto de 21 de outubro de 1968 - outorga concessão à Rádio e 'I'elevísáo
Uberaba _Ltda.. para estaue-.
lecer uma estação de radiodifusão de sons e Imagens
(televisão), 11a .Cídade de trbc raba, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D, O.
141
de _29 de outubro de 1969
63.465, - Decreto de 22 de outubro de 1968 _ Inclui pessoal amparado pelo disposto

63.462. -
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no parágrafo único do art. 23.
da Lei nv 4.069, de 11 de junho de 1962, na Parte Espe-.
cíal do Quadro de Pessoal do
Ministério da Saúde, e dá
outras providências. _ P!1·blícado no D. O. de 29 e rétificado no de 4 de novembro
de 1968
63.466 - Decreto de 22 de outubro de 1968 - Retifica o
Decreto nc 51.576, de 8' de
novembro de 1963.. que altera o Quadro de Pessoal do
ex-Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Industrtários .
- Publicado no D. O. de2:J
de outubro de 1968 ... :......
63.467 - Decreto de 22' de outubro df 1968 - Altera o 811quadramen to dos cargos e
funções do antigo Instituto
de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários e dá outras
providências. - Publicado na
D. O. de 29 e republícado no
de 31 de outubro de 1968 ...
63.468 - Decreto de 22 de outubro de' 1968 - Retifica o
enquadramento
de
cargos,
funções e empregos do Quadrü
de Pessoal - Parte Permanente - do Conselho Nacional de Estatística, do - rnstltuto _Brasileiro de Geografia e
Estatística. Publicado TIO
D. O. de 29 de "outubro de
1968

141

142

"Pearl

Assurance

Company

Limited" e "The Prudenttal
Assurance Company Límíted'
para funcionarem no País. __
Publicado no D. O. de 1 dê
novernb~o de 1968
63.474 - Decreto de 24 de outubro de 1968 - Declara de
utilidade pública o "Lar do
Bêbê r Pu'pileira.) , com sede em
Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D. O. de 31· de outubro de
1968 .. ~.......................
63.475 ----' Decreto de 24 de' outubro de 1968 - Concede à
sociedade The Western Telegraph Oompany Limited autorização para continuar a funcionar na República Federativa do Brasil. - Publicado
no D. O de 18 de novembro
de 1968
63.476 - Decreto de 24 de outubro de 1968 - Incluí no Decreto nv 54.,015, de 13 de junho de 1964, os cargos- que especifica:
Publicado
no
D. O. de 25 de outubro de
1968 ..
63.1177 - Decreto de 24 de outubro' de 1968 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Ciências Econômicas e Administração de Ernprêsas, de
Mogi das Cruzes - SP. Publicado no D. O. de 25 de
outubro de 1968
63.478 - Decreto de 25 de outubro de 1968·
Retifica 'o
Decreto nc .63.363, de 8 de
o

142

143

62.469 - Decreto de ,23 de outubro de 1968 :- Declara de
utilidade pública a .. "Legião
Estatística. - Publicado no
Leopoldo, Estado do
Rio
Qrande do Sul. ----.,. Publicado
110 D. O. de 30 de outubro
de 1968 .•.................... 143'
63.470- Decreto de 23 de outubro de' 1968 - Declara de
uttltdade .pública o Conselho
Particular de São Domingos
- Sociedade de São vtcente
de Paulo, com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no, D. O.
de 30 de outubro de 1968 .... 143
6,3.471 - Decreto de 23 de outubro de 1968 _ Declara de
utilidade pública a "COLSAN

Páqs.
_. Sociedade Beneficente de
Coleta de Sangue",' com sedeem São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D ... O.
de 24 de outubro de 1968 .... 144
63.472' - Decreto de 23 de outubro de 1968 - Exclui dJS
efeitos do Decreto nv 62.23'1,
de 7 de fevereiro de 1968, servidores do Ministério da Agricultura, por êle atingidos. Publicado no D. O. de 30 de
outubro e retificado no de 5
de novembro d(C 1968
144
63.473 - Decreto de 24 de ou-tubro de 1968 - Cancela as
.autcrizaçôes
concedidas
a

144

145

145

116

146
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outubro de 1968. - Publicado
no D. O. de 25 de outubro
de 1968
63.479 - Decreto de 25 de -JUtubro de 1968
Institui
Grupo de Trabalho, junto ai)
Ministério das Minas e Enel·~·
gia, COm as atribuições de
estudar a conveniência e oportunidade da constítuíção de
emprêsa subsidiária da PETROBR!AS, para executar as
atividades de transporte marítimo de petróleo e derivados.
- Publicado no D. O. de 25
de outubro de 1968
63.480 - Decreto de 25 de ::)Utubro de 1968 Redistríbuí
cem a respectiva ocupante,
para o Quadro de Pessoal Parte Especial do Ministério
da Educação e Cultura - cargotongmário do Lloyd rsrasí1I;~~(} Patrimônio . Nacional,
e dá outras providências. publicado noD. O. de 29 de
outubro de 1968 ..... ,.......
63.481 - Decreto de 25 de ou-.
tubro de 1968 - Declara de
utilidade pública a "Assocía .
çâo Cruz Verde Pro Sanatório
Infantil de Paralisia Cerebral Irrecuperável", com sede
em São Paulo, Estado de Silo
Paulo. - Publicado no D. O.
de 1 de novembro de 1968 ..
63.482 - Decreto de 25 de ou-,
tubrc de .1968 - Abre ao Mí-.
nístérto da' Fazenda, em favor da Direção-Geral da Fazenda Nacíonal (órgãos da.
Administração Geral) o crédito suplementar de
.
NCr$ 200.000,00 para refôrço
da: dotação consignada no vigente Orçamento .. Publicado no D. O. de 29 de outubro de -1968

146

Páqs.
63.484 - Decreto de 25 de ,JUtubro de 1968 - Abre ao Ministério das Minas e Energia,
o crédito suplementar de ...
NCr$ 17.000,00 para refôtco
de dotações consignadas no
vigente' Orçamento. - Publicado no D. O. de 29 de outu15ro de 1968
149
63.485 -

Decreto de 25 de ou-:

tubro de 1968 ....:.... Abre ao MI-

146

147

148

148

63.483 - Decreto de 25 de outubro de 1968 _ Abre ao Mi.nistérlo da Educação e Cultura, em favor da Uriíversrdade Federal do Rio de Janeiro, o crédito suplemen .ar
de NCr$ 2.000.000,00 para TI;fôrça da dotação consignada
no 'vigente Orçamen to.
Publicado no D. O. de 29 de
outubro de 1968
149

nistério da Justiça, em favor
da Procuradoria Geral da rle
pública o crédito suplementar
de NCr$50.000,00 para rcfôrço da dotação consígnaca
no vigente Orçamento. ,(Publtcado no D. O. de 29 de
outubro de 1968 ;...........
150
63.486 - Decreto de 25 de outubro de 1968 - Redístríbut.
com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal ,,Parte Especial - do Mínístério da Saúde, cargo originário do Lloyd Brasileiro - Patrimõmc Nacional, e dá ou",
tras provãdêncías '. Publicado
no D. O. de 29 "de outubro
de 1968

151

63.487, - Decreto de 25 de ou ~
tubro de ,1968 - Redístribuí,
com o respectivo ocupante,
para o Qudro de Pessoal _
Parte Especial" - do Minísterio da Saúde, cargo originário
do Lloyd Brasileiro - Patri,mônio Nacional, e dá outras
provídênctas . - Publicado no
D. O. de 29 de outubro de
1968

151

63.488 - Decreto de 25, de outubro de 1968 --:- Redístrfbut,
com os respectivos ocupantes, para o Quadro de Peasoal - ' Parte Especial - de
Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL), car-.
gos -orígtnáríos da Companhia
Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal, 0
dá outras providências. Publicado no D. ,O. de 29 de
outubro de 1968
;...... 152
63.489 - Decreto de 29 de outubro de 1968 - Dá nova denominação à Comissão Espe-

xv
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de Levan tamen to do
Nordeste. (Publicado no D. O.
de 30 de outubro de 1968 .... 152
63.490 - Decreto de 29 de outubro de 1968 - Cria a 'Comissão Regional de Obras
nc 1 da 8~ Região Militar,
com sede em Belém - PA.
- Publicado em 30 de outu-bro e retificado em 5 de novembro de 1968
153
63.491 ----- Decreto de 29' de ou.
tubro de 1968 - Revoga o De-ereto nv 6U.013, de 18 de
julho de 1968, e dá' outras
providências. - Publicado ao
D. O. de '31 de outubro de
cíal

1968

153

Decreto de 29 de outubro de 1968 - Aprova ·0
Plano de Reestruturação da
Unívers.dade Federal Rural
do Rio de Janeiro. - Pubncada no D. O. de 31 e retificado no de 6 de novembro
de 1968
,
153

63 .492 -

Decreto de 29 de outubro de 1968 - Abre ao Ministério das Comunicações,
em favor do Departamento
dos Correios e TeJjgrafos, o
crédito suplementar de .....
N'Cr$ 4.i500.000,O() para refôrço
de dotação orçamentária consstgnada no
vigente Orça.men to. - Publicado no D. O.
de 3(} de outubro de 1968 .... 154

63.493 -

Decreta de 30 de outubro de 1968 - Concede re-conhecimento à Escola Superior de Agrimensura de Araraquara - SP. - Publicado
no D. O. de 31 de outubro

63.494 -

de 1968

155

Decreto de 30 de outubro de 1968 - Declara de
utilidade- pública
"Associação das Damas de Caridade
de/Pará de Minas, Com sede
em Pará de Minas, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 4 de novembro de

63.495 -

a

1968

Decreto de 30 de Outubro de 1968 - Concede [econhecimento ao I Curso de
Ciências Domésticas e Edu-

63.496 -

155

Páqs.
cação Rural de Lorena - Sao
Paulo. (Publicado no D. O.
de 4 de novembro de 1968 ... 155

Decreto de 30 de outubro de 196~ - Declara de
utilidade- pública para fins ue
desapropriação pelo Departamenta Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área (1:)
terreno que especifica, no Manícípío de Guanambí, Estado
da Bahia.- - Publicado no
D. O. de 11 de novembro de

63.497 -

1968

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

Decreto de 30 de outubro de 1968 - Declara de
utilidade pública o Ginásio
e Escola Normal Particular
Nossa Senhora Auxiliadora do
Lins, com sede em Lins, Eii:tado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 4 de novembro de 1968
63.499 - Decreto de 3Q de outubro de 1968 - Retifica o
enquadramento dos cargos,
funções e empregos do antigo
Quadro I do Ministério da
viação e Obras- Públicas, e altera a classificação dos 1'<38-pectivos cargos de nível :.mperíor, - Publicado no D. ode 14 e retificado no de 23
de novembro de 1968
:.
63'.'5<JQ - Decreto .de 30 de outubro de 1968 - Estabelece a
estrutura de execução _da RefOTma Administrativa em todos os Mínsítérios, cria a Comissão Central da Reforma
Administrativa Federal -e dá
outras providências - publicado no n.o . de 31 de outubro de 1968 . .. .. . . .. .. ...
63.:501 - Decreto de 30 de outubro de 1'968 - Suprime a
exigência do Atestado de Vida
dos aposentados e pensionistas e de outros beneficíáríoa
nos casos que menciona, e dá
outras providências ' - Publicado no D. a. de 3-1 de outubro de 1968
:
63.:502 - Decreto de 30 de outubro de 196& - Dispõe sôbre
a instituição de cadastro permanente dos servidores civis

ins

6304-98 -

156

156

157

158.
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153

são Sonora em onda Média,
na cidade do ,Rio de .Ianeíro,
Estado da Guanabara. - Publicado no D.a.
de 5, e retificado no de 11 de novem,
bro de 1968 . .
161

da Administração Federal.
,Publicado 'no D.a. de 3,1 de
outubro de 1968 . . .... . . . .
63- . .503 -

Decreto de 30 de outubro de 1968 - Altera dispositivos do Decreto número
60.051" de 12-1-1967, e dá outras providências. - Publicado no D. a. de 31 de outubro
de

1068.

159

63.5M - Decreto de 31 de ou
tubro de 1968 - Declara de
utlfídade pública a "Associação de Proteção à Maternfdade, à Infância e à Velhice
de Patos de' Minas", com sede
em Patos de Minas.' Estado
de Minas Gerais - Publtcado .no D. O. de '5 de novembro
de 1968 . .

159

63.505 - Decreto de 31 'de OU-,
tubro de 196'8 ~. Declara perempta, a concessão outorgada à Rádio -Globo· S.A.· pelo
Decreto nv 26.497, de 22, de
março de 1959, para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora de freqüência mo-dulada. - Publicado no D.O.
de 4 de novembro de 1969 .. 160
Decreto qe. 31 de outubro de 1968 - Prorroga a
concessão outorgada à Rádio
Globo .S.A. para estabelecer
uma estação de radíodffusão
sonora, em onda curta, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. - publicado. no D.a. de ,5 de no-.
vembro de 1968 . . . . . . . . . . . lôO

63.506 -

63'.507. ----'- Decreto de 3-1

de outubro de 1968' - Prorroga a
concessão outorgada à Rádio
GlobO S. A. para estabelever
uma estação de radíodírusão
sonora, em onda média, na Cidade do Rio. de Janeiro, Estado da Guanabara. - Publicado no D.O . . de5 de novembro de 1968. . . ,. . . . . . . .. . 161

63.508 - Decreto. de 21 de outubro de 1968'--'- Prorroga .a
concessão outorgada à; Rádio
MUndial S.A. para estabelecer uma Estação RadiodifU~

Decreto de .31 de outubro de 1968 - Concede 'reconhecímento dos CUT.sOS de
Ciências E-conômicas e Ciências Contábeísvda Faculdade
de Ciências Econômicas, Contábeís e Atuariais do Rio de .Janelro . - Publicado no D. O.
de 5, de novembro de 1968 . 161

63. '5'Ü9 -

63.510 - Decreto de 31 de outubro de 1968, '-' Extingue,
transforma, muda a denominação, cria e. transfere de sede
Organizações
Miila-tres
do
Exército _e ,dã outras providncías. - Publicado no D.a:
de 1 de nvembro de 1968 ... 162
63.5-11 - Decreto de 31' de outubro de 1968 - Dispõe sôbre
as condições de fundições de
funcionamento do conselho
Intermlnísterfal
de
Preços,
instituído pelo Decreto número 63.196, de 29 de agôsto de
1968, e dá outras jprovídêncías. - publicado no .o.o.
de 1 de novembro de 1968 ., 162
63.:512 o

Decreto de 31 de ou-

tubro de HI'68' _ Expede normas sôbre licença' extraordi-

nária, em aditamento ao Decreto nc '62.665, de 8 de maio
de
1968. - Publicado no
D.O. de 1 de novembro de
1968 -

. .

163

63.:5-13' - Decreto de 31 'de outubro de 1968 - Dispõe sôbre
o levantamento das estruturas
da Administração Direta e das
Autarquias. - Publicado na
D. a. de 1 de novembro de
lS68.

16~

63.'514 - Decreto de 31 de outubro .. de 1968 ~. Autoríza o
funcionamento da' &Cüla de
(Engenharia Kennedy, de Belo
Horizonte ----" MG .- Publíca-,
do no D.O. d-a 5 de novembro de 1968 . . " ... :........ 165
o

_

íNDlct
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63;.'515 -:- Decreto de . 31 de outubro de 1968 - Declara in-

terdita a

área indígena que
Publicado no
D.O. de 5 de novembro de
discrimina-o
1368

.

.

.

165

63,'516 -

Decreto de 31 de outubro de 1968- Aprova as
Diretrizes de Relações Públicas do -Govêrno '-- PUblicado
no, D.a. de 1-de novembro de

jg68 . .
,..........
63'.516-A Decreto de 31 de
outubro de 1968 Abre à

)65

Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em favor do
Tribunal de Justiça. do Distrito Federal o crédito suplementar de NCrS
16.50,0,00

para refôrço de dotação "consignada no vigente orçamento.
Publicado no. - D.a.
de '5, de novembro de 1968 . .;

63.517 -

166

Decreto de 1 _de no-

vembro de 1968. -

Declara de

utilidade pública a
Assecla,
cão Femíntna de Estudos 80c.aís e Universitários"
AFESU, com sede em São
Paulo, Estado .ue São paulo.
Publicado no D. O .- de 6
de 'novembro de 1968 . . ... ... 166
63.518 - Decreto de 1 de novembro de 1968 -- Declara de
utilidade pública a, Associação
ele Educação Católica do nrasil,.' com sede' no Estado da
Guanabara. - Publicado no
D.O. de '6 de novembro de
.U

jS68 .

.

166

Decreto de 19 de no-.
vembro de J.968 -- Altera, a
redação do artigo primeiro do
Decreto n? 62, 764 de 23 de
maio de' 1968, que constituiu
com.ssâo para
elaborar .e
apresentar os atos constitutivos' da' Emprêsa "rerecomumeações Aeronáuticas S. A.
(TASA) -'Publicadono D.O.
de 4 de novembro de 1968 .. 167
63.'520- Decreto dé 19 de' no
vembrode"1968 - Dec:ara de
utilidade pública, para fins de
-desapropa-íaçâo, ne:o De....
partamento
Nacional
de
Obras de Saneamento c-c- D.
N, Q._.S.,. as áreas de terras

63.5-19, -

XVII
Páqs.

que menciona.
Publicado
no D.O. de 4 de novembro
de 1988.
. .. , . . . . . . . . . . . . . . .
63.521 - Decreto de 1 de novembro de '1968 - Declara' de
utíj.dade pública, para fins de
desapropríaíção,' 'pe)lo lDe:pnil'tamento Nacional de Estradas.
de Rodagem; de áreas' de terra situadas no Estado de
Goiás. - Publícadot nc D.O.
de _6 de novembro de 11,9'6,81
63.'522 ô' Decreto de 1 de novembro de 1968 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União Oi aceitaa- doação .de
imóveis, em 'Santarém ' - PA.,
destinados ao .Ministério do
Exército
publicado no
D:O. de 6 e retificado no de
11 de novembro de 1968 ....
63.523 - Decreto 1~ 1 de novembro de 1963 - Declara de
utilidade pública, para. fins
de desapropriação: o imóvel
que menciona, necessário ao
Ministério do Exército.
Publicado no D. O. de 6 'de
novembro de 1968
63.524 ~ Decreto de 1° de novembro de 1968 - Declara,
nulo o Decreto ne 38.07-4, de
12 de outubro de 1055 - PU~
bücado no D.O. de 4 de' novembro de '1968
63.526 - Decreto de 1 de, novembro de 1963 ...:-. Declara de.
utüidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de portos e Vias Naveg;veis, as
áreas de terrsa e benfeitorias
que menciona.
..
63.'525-'-A -,--,-- Decreto de 1 de
novembro de. 1963 - Substitui' a tabela a que se refere
o artigo 19 do Decreto número 6L 810, de 30 de novembro de 1967, relativo ao Conselho Nacscnal de Pesquisas
- Publicado no D.O. de 20
de .novembro üe 1968
63.526 - Decreto de 4 de novembro de 1968·- Aprova as
Normas Técnicas Especiais
sôbre o entprêgo de 'açlitivos
em alimentos edáoutras pro-

167

1G8

168

169

1Gtl

169
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vídêncías .
'Publícado no
D.O. de '5 de novembro de
1968 .

..

170

63'.527 - Decreto de .4 de novembro de 1968 _ Declara de
ut.Iídade' pública o "Exterriato São João", com sede em
Campinas, Estado de São
Pàulo. - Publicada no D.a-.
de 5, de novembro de19S8 ". 172

63.528 -:- Decreto' de 4 de novembro de 1968- Abre -ao
Ministério do Interior em 'favor do Gabinete do Ministro
o crédito suplementar de ..
NCrS

1.760. OOO,'ÜO

para ,re-·

fôrça de dotação consignada

no vigente Orçamento.' -

blicado no D. O.
ficado no de 8
vembro de 196863.3·29' - Decreto
vembro de

Pu-

de.,), e retie 12 de noL . .
,. 172
-dc 4 de no-

1968 -

Abre ao

Ministério da Educação e Cultura em favor da Diretoria do
Ensino Industrial o crédito
suplementar de NCr$ .. '.' ..... ; ..
10.775.500,00 para vrefôrçc . de
dotações consignadas no -vi-gente Orçamento, - Pubhcada no D.a. de 5 e 'retificado no- de 8 de novembro de
1968.
..
172
63.530 - Decreto de 4 de no.
vembrc de 1968.- Abre à
Justiça Eleitoral "em favor do
Tribunal Regíonal .Eleitoral do
Amazonas o' crédito .suplementarde NCr$ ':5.000,00 para refôrça' de dotação consignada.
no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 5-11,...{j8 ... 173

Q}:.531 - Decreto de 4 de novembro de 1-968 ..:...... Abre ao
Ministério da
Fazenda em
favor .da Procuradoria' Geral da
Fazenda Nacional, o crédito
suplementar. de NCr$ 15.000,00
para, rcrôrco de dotação consignada- no -vígente Orçamento.
Publicado no -D. 0-. -de 5-11.,.68. 174
63.532 - Decreto de 4 de no.
vembro de 1968. - Abre ao
Ministério. da Educação e CuI..,..
tur?-,em favor. do.--Departamento Nacional de Educação -o
crédito, suplementar --de NCr$
3.5DO.0~~,00

(trr'fi mílhões ·e

quinhentos -mil cruzeírós novos) para refôrço de dotação
consignada no vigente orçamento.
Publicado no D. a;
de 5> e .retdf'ícadc no de
8-11-68

175

63.533 - Decreto de 4 de novembro de 1968. - Abre ao
Ministério das· Minas- e Energia em favor do Gabinete do
Ministro e do Departamento
de Administração, o crédito
suplementar de NCr$' 100.000,00
para refôrço de dotações consignadas no _vigente Orçàmento. ---.: Publicado no D.a de
5 e retificado no de 8-11-68 . ., 176
63.53-4 - Decreto de 4 de novembro de 1968. - Abrevac
Ministério' de Educação e Cultura em favor do Departamento Nacional de Educação
o crédito suplementar de NCr$
70.600,00 para refôrçn de .do...
taçãc consignadas no vigente
Orçamento. - Publicado no
D.O.

de

5-11-63

•..........

176

63.535 - Decreto de 4 de novembro de 1968., - Retifica o
Decreto nv 62.906 de 25 de
junho de 19,68. '- Publicado
no D.O. de 5 e retificado no
de 11-11-68 .•

..

177

63.536 - Decreto de 4 de navembro de 1968. - Abre 2.0
Ministério
da
.Educação e
Cultura, emva.for do Departamento Nacional de Educação, o crédito suplementar. de
NCr$ 22.000. OOo,úOpara· refórço de dotação, consignada
no
vigente' Orçamento. Publicado no D. O. de 5 e retificado nó de 8-11-68........ 178
63.537 "'- Decreto' de 4 de, novembro de 1968. - Abre ao
Ministério da Educação e Cultura em favor do Serviço Nacíonal do 'Teatro o crédito suplementar' de NCr$ ',40.000,00
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. .de
5-11-68 ..

..

..

63. 538 ~ Decreto de 4-',de nov-embro de 1968. _. Abre ao
Ministério da Agricultura em
favor .do Gabinete 110' Ministro

179
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o crédito suplementar de NCr$
50.000,00 (cinqüenta mil. cru..
zeiros novos) para vrefôrço de
dotação consignada no vigente
Orçamento. - Publicado no
D. O. de 5e retificado no .de
8-11-68 ..

180

63.539 - Decreto de 4 de 11>.)-vembro de 1968. - Estabelece
norinas para 'lotação 'do pes-S0'31 do Ministério da Fazenda
e dá outras providências; Publicado no ti.o de 5'-1l-,6S 181
63.540 - Decreto de 5 de novembro de 1968. - Dispõe sôbre medidas: .relacícnadas ~"O
encerramento' do exercício' financeiro de 1968 e dá outras
providências. - Publicado no
ti.o,

de 5-11-68............

131

63.541
Decreto de 5 de novembro de 1968. - Declara
de interêsse social, para fins
de desapropriação", os imóveis
situados no Município de Espumoso, no Estado do Rio
Grande do Sul. "- Publicado'
-r-.

no

D.a. de 7-11-68 ......... 183

63.542 - Decreto de 5 de novembrode 1968:. - Delega
competência ao Governador
do Território Federal de Roraima para conduzir, nos têrmos da Lei 1195.476, de 24
de julho de 1'968, as medidas
administrativas necessárias' à
constátutção,
instalação
e
funcionamento, do Banco de
Roraima S. A. - Publicado
no Ir.O, de 7-11-68 .........

183

63.543 - Decreto de 5 de novembro de 1968. - Redístríbuí,
com o respectivo ocupante,
para o Quadro .depessoal Parte Especial - do Ministério da Exército; cargo originário 'da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira
-- .Autarquía Federal, e dá
outras providências. --.:.... Publicado no D.O. de 6-11-6~ .... 184
63.544 - Decreto de 5 de no-vembro de 1968. - Concede
permissão, em caráter, pern-anente, a Vulcan Material, Pláatico S. A., com sede no Estado da Guanabara, para runcíonar aos domingos e nos ro ~

Págs.

rlados CIVIS e religiosos', nas
seções que menciona. - Publicado do D.O. de 7-11-68..
63.545 ---,-. Decreto de 5 de novembro de 1968. - Concede
autorização a .Socíedade Seguradora Estrangeira 'para aumental' o capital de suas operações no Brasil. ---,- Publicado
no D. a. de 7 e retificado no
/..
de 13-11-68
63.546 - Decreto de.5 de novembro de 1968.- Retifica o
Quadro Especial do Hospital
dos Servidores do Estado.
Publicado' no D.O. de &-11-'68
63.547 - Decreto de 5 de no-vembro de 1968. - Mantém
a concessão outorgada à Dirúsora Ouro .Verde Ltda. para estabelecer uma estação de
radiodifusão sonora, em onda
média, na cidade de· Curitiba,
Estado do Paraná. - Publí-.
cada rio D. O. de 7";"11-68 ...
63.548 - Decreto de 5 de novembro de 1968. - Declara de
utilidade pública a Fundação
ê'orphyrta e José Máximo de
de Magalhães, com sede em"
Barbacena, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.O.
de 8-11-6&
63.549 _. Decreto de 5 de no'vembro de 1968; - Exclui dos
efeitos do Decreto número
62.234, de 7 de fevereiro de
1968;. três cargos de Trabalhador, GL-402.1, com os respectivos ocupantes, que especifica. - Publicado no D. O.

184

185

r-r-

de

8-11-68

, . ..

185-

185

180

185

Decreto de 5 de novembro de 19-68. - Regulamenta os
artigos 10, '29, 39. 59,·e --89 da l"ei.
no 5.444, de 30 de maio de 19ti8,
e dá outras provídêncías .
Publicado no D.Q. de 8-11-613
e retificado nade 18-1~-68 .. lE-6
63.551 - Decreto de 5 de nOVEmbro de 19G8. - Cria a Embaí-.
xada do Brasil no Sudão.
Publicado no D. O. de 6 de
18:1
novembro de 1968 .•. ,...
63.550 -

63.552 - "Decreto de 5. de novembro de 1968.··---,- Determina
a inclusão de um Representan-
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te do Ministério dos Transportes na Comissão Nacional para
Assuntos da Associação Latino-Americana de Livre Comérclo. - Publicado noD.O.
de 6' de novembro de 1968. ..' 189
63.553 - Decreto de '6 de novembro de lS68. - Inclui o
HJ.llCO do Brasil S.A. entre os

órgãos componentes do Conselho Deliberativo- da Superin ~

tendência do Desenvolvimento
da Pesca

(SUDEPE) ,

críado

pelo Decreto nv 62.759, de 22
de maio de HJSS. - 'Publicado
.......... .........

189

63.554 - Decreto de 6 de novembro de 1968. - Redistrfbur,

63.555 -

189

Decreto de 6 de no-

.vembro 'de 19,28. -

63.55:} - Decreto de 6 de novembro de 1968. - Redistn-.
bulo com os .respectívos ocupantes, para' o Quadro de Pessoal
Parte Especial do Mi-,
nistérfo da Fázenda, cargos
originários do, extinto Lloyd
Brasileiro -r- patrimônio Nacional e
outras provldêncíaa. - Publicado no D.O. de
11 'de novembro de 1968
191
63.5tO - Decreto de 6 de novembro de 1968 -Redistribui,
com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal . . . . :.
Parte Especial' - da Caixa Econômica F"e,úe:al' do .Rio Grande do Sul, cargo originário da
extânta Companhja Nacional
de Navegeção Costeira - AP.,
e da outras providências ---'----. Pu-o
blicado no 'IrD, de '11 dernovcmbro de 1968.
192

com os respectivos ocupantes.
para o Quadro de Pessoa! Parte Especial
. da, Caixa
Econômica Federal do Rio de
Janeiro, cargos originários dos
extintos Lloyd Brasileiro
Patrfmônío Nacional e Compa-nhia Nacional de Navegação
Costeira - Autarquia Federal,
e dá outras providências. -:Publíccdo no D.O. de 11 'de novembro de 1968. .
-..

63.558- Decreto de, 6 de novembro de 1968 - Autortza. o
Serviço do, Patrlmônío da união
a aceitar doação de imóvel, em
Oambará - PR - destinado
ao Ministério do Exército
Publicado 'no oo. de 11 de
novembro de 1968.
191

ôá

no D.a. de 11 de novembro de
1968.
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Reclasst-

fica cargos do Grupo Ocupacíonal p-1.100,da Caixa Econômica Federal de São' Pauto,
e dá outras provídênciaa.
Publicado noD.O. de 11 de
novembro de 19-$S
'. 190
63.556 - Decreto de 6 de novembro, de 1968 - Autortza o
Serviço do Patrimônio 'da trmêo
a aceitar doação de ímoveí, era
Manaus - AM - , destinado ao
Ministério do' Exército.
Publicado no -D ,O. de 7 de ncvembro de 19<6$ ' .. '......
191
63. ~_7 - Decreto de 6 de novembro de 19'ÔS. - Declara de
utilidade - pública" a Casa ue
Saúde Campinas, com: sede em
Campinas, Estado de São P·auIo. - Publicado no DD. de 11
de novembro del!fS8
_ 191

.j)3.561 -:- Decreto de 6 de novembro de 1968.
Cede 'à,
"Companhia Paulista de Estra-das, de Ferro", faixa de terra
que esnecinca, no Município
de Avai, Estado de São Paulo.
e dá outras providências.
Publicado no D.D;. de 11 de
novembro de 1968.

,I 9'3

63.562- Decreto de 6 de no,":
vembro de 1968. - Autortza .'1.
Companhia de Mineração Novalímense a lavrar mmério de
ferro, nos municípios de Rio
Acima 'e Nova Lima, Estado de
Minas Geraía. - Publicada no
D.o. de 11 de novembro de
1968.
193
63.563
Decreto de '6 de novembro de 1968. - Regula a
concessão de ajude. de custo
aos funcionarias da carreira
de Diplomata.
Publicado
no D.O. de 7' de novembro de
1968. .
19{
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Decreto de ~ de novembro de 1968. - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da União
a aceitar doação de ímóvej,
em Manaus , - AM _ destanado ao Ministério do Exército. - Publicado 'no .D.O.de $
de novembro de 19-68 ereÚficada no de ·18 de novembro de

63.564 -

196f·.

195

Decreto de 6 de novembro de 1SB8. - Abre ao
Ministério si.a Educação e CUltura, em favor da Universidade
Federal Rural do Rio Grande
ao Sul o crédito suplementar
de NCl'S 110.000,00 para' teforço de dotações consignadas
no. vigente Orçamento. _ Publícado no D.O. de 7 de no-.
vembro de 19:68. '......
195
63.556- Decreto de 6 devnovembro de 1968. - Dispõe sôbre o enquadramento dos 5'e1'vídores do Ministério da Marinha, beneficiados pelo art. 23
parágrafo único, da Lei nv
41.069, de 11 de junho de 1962
e dá outras providências. ~
Publicado no Ir.O, de 28 ele
novembro de 1968 e retificado
no D.a. de 10 e 16 de dezembro de 1968
19-5
63.567 - Decreto de 6 de :1:10-vembro de 1968. - Dispõe sobre .a cessão de domíníó pleno
.de ímóveís da União Federal
ao Banco do Brasil. "- Publíoado no D.o. de 7 de novembro de 19B8'.
.... ... . 197
63.568 - Decreto de 7 de novembro de 19<$8. ~ Rédístrtbuí, com o respectivo ocupante
para o Quadro .de Pessoal _
~arte Especial - ~ do :Minis~é
l'!0 1;ia Justiça. cargo origináno do Lloyd Brasileiro - Patr.môrrío. Nacional e dá outras
providências. - Publicado no
-D.O, de 12 de' novembro .de
63.565

1961l"

'. . . . . . . . . . . . . . . . . .

63. 5f3~ ~ Decreto de 7 de novembro de '1968. - Altera 'a

classificação dos cargos de nível superior do Mlnístério da
Justiça, aprovada pelo Decreto nc 58.242, .de 20 de abril de
19-66, e dispõe sôbre o enquadramento
de
seus
atuais

198
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ocupantes.
Publicado '.10
D .0. de 12 de novembro de
1968 . .
".'"
198
63.570 - Decreto de 7 de novembro de 1968. - Concede à
sociedade Bates do B-rasil S.A.
autorização para continuar a
funcionar na República Federativa do Brasil, sob a nova.
denominação ~ social Bates do
Brasil Ltd. - Publicado no
D.O. de 12 de novembro de
1968.
63.571 -

'

"

19:}

Decreto de '7 de novembro de 19G8. - ' Altera a
composição e, o "quorum" 10
Co.nselho Nacional de Seguros
Privados. ' - Publicado no
D.O. de 8 de novembro de
1968

.

•

•

Decreto dê '7 de 110vembro, qe 19R~. - l)i~nõe sObre a inscrição no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da
Universidade Regional do Nordeste e dá outras provídêncías.
~ Publicado no D.o. de 11 de
novembro de 1968 e retificado
no de 19 de novembro' de 196e
63.5-'73 - Decreto; de 7 de novembro de 1968. - Transforma, cria e muda a denomina-ção de Organizações Militares e
dá outras providências .. - Püblicado no D.O. de 8 de novembro de 19'$8
63 . 574 ~ Decreto de '7 "de novembro de 1968. ---'- Dá nova
redação ao artigo I'? e seus parágrafos do Decreto n» 37.584,
de 11 de julho de 1965. alterado
pelo artigo 2'? do Decreto nv
54.160, de 20 de agôsto de
1964. -Publicado no n.o. de
12 de noembro de 1968
63.575 Decreto de 7 de novembro de 1968. _ Extínaue
concess-ão anterior e outorg~ à
CEMIG concessão para distrf-.
buír energia ao Município d.'"
Itabírfto, e a Empreendímentos Itabirito Ltda. concesaao
do apê'oveítamento hidráulico
existente no Río.Itabíra.. _ Pablicado no' D.o; de 13 de novembro de: 19,68.
63.5'70 '- Decreto de 7 de noembro de 1968. - Autoriza o

199

63.572 -

200

200

201
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Ministério das Comunicações
e ôa Fazenda a negociar e contratar âinancéamento externo
para aquisição de equípamen'tos- de telecomunicações desti-nados ao Departamento d02
Correios e Telégrafos; -

pu

blícado no D.O. de 8 de novembro de

1968

20'2

63.577 - Decreto de -8 de novembro de 19-68. - Fixa a nova
estrutura -da -Uníversidade Fe-deral do Espírito Santo. - Publicado no .oo, de 13 de novembro
1968.

de

63~~~bl-:;;"

~ec~~JZ. ,d~

8'

202

g~cl~~;

sem efeito o Decreto nc 57:332,
de 2.4 de novembro de 1965.
- Publicado no D..o. de 13 de
novembro de 19B8.

203

63.579 - Decreto de 8 de novembro de 1968. - 'Prorroga o

prazo' fixado no artigo 39 do
Decreto 63".235, de

12 de se-

.tembro de 19fi8. -

Pubiicado
de 13 de novembro'
de 19t38 "
.. ,
". 204
63.580
Decreto de 8 de novembro de 1968.' Retiftca
relação nominal' anexa ao Decreto nv 61.246, de 2~ de agüsto de 1967, que incluiu servidores no 'Quadro de Pessoal do.
Conselho Nacional de Telecomunicações.
Publicado. no
D.O. de 13 de novembro. de

no n..o.
--'o

--'o

1968 .

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

204

63.581 - Decreto .de 11 de novembro de 19B8. Outorga
concessão à Rádio Clube de
Conquista Ltda.., para instalar
uma estação de,' radiodifusão
sonora na Cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia.
--.,.. Publicado no D.a. de, 14 de
novembro de 1968 'e retificado
no de 22 de novembro de1D6& 204
63.582 - Decreto de 11 de novembro de 1968. - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de .jjireíto de Cruz Alta
R.S. - Publicado noD.O, de
14 de 'novembro de 1968. .... 205
63.583 - Decre'o 'de 11 de novembro de 1968. - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras

EXECUTIVO

Págs.
de palmas - PR. - Publícado no D.Q. de 14 de novembro
de 1968 . . .
203
Decreto de 11 de novembro de 1968. - 'Reconhecimento do Curso de .Admínístraçao . Pública da Faculdade
'de Ciências Econômicas .da Universidade Federal da Paralba .
- Publicado no IJ".O. de 14 de
novembro 'de 1968 ....'.. :....

'03.584 -

205

63.585 - Decreto de 11 de novembro de 1968. - Declara de
utdlídade pública a "Escola SaIeslana São José", com sede
em Campinas, Estado de Brio
Paulo. - Publicado no D.a.
de 14 de novembro de 19$'8 .' 205
63.586 - Decreto de 11 de novembro de 1968. - Abre ao
Mmistério da Fazenda em favor da Delegacia .do Tesouro
Brasílefro no Exterior (NY) o
crédito suplementar de :NCrS
550.000,00' (quinhentos e emquenta mil cruzeiros novos)
para retorço. de dotações con-.
sígnadas no vigen ~e Orçamento.
- Publicado no D.a. de 12 de
novembro de 1968
"..

206

63.587 ---;- Decreto de 11 de novembro de 19ô8. _ Abre ao Po~
der- Legislativo em favor- da
Câmara dos Deputados, o ccédito suplementar de NCrS
7.530'.000.00 (sete milhões, quinhentos e trinta mil cruzeiros
novos) para reforço -de dotação
consignada no Y,igente Orçamento. -Publicado no D,O
de 12 de novembro de 1968

206

63.58& -- Decreto de 11, de no-

vembro de 1968~ - Abre ao Mtmstérío da Fazenda em favor
do Superior Tribunal Militar
e Auditorias da Justiça Militar o crédito suplemen"ar de
de NCr$ 1.819,.215,00 para reforço de dotações consignadas
no "vigente Orçamento. -P't:blícado no n.o. de 12 de no···
vembro de 1968.
207

63.589- - Decreto de 11 de 'novembro de 1968. Abre ao
Ministério da Fazenda o cvédito suplementar
de
NCr$
41.791. 000,00 para, reforço de
dotação consignada no vígen-
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te Orçamento. -

».o. de 12 de

Publicado no

novembro de 1968 212

63.590 - Decreto de 11 de novembro de 19'68. - Abre à Presidência da República; em favor
do Serviço Nacional de- Informações o crédito .suplementar
de NCl'$ ,455.000,00 'para reforço de dotação' consignada no
vigente Orçamento. -Publicado no D.O. de 12 de novembro de 1968 ,,'.............
213
63. E,9I - Decreto, de 11 de novembro de 1968. --'- Abre ao
Ministério das Relações Exteriores o credito suplementar de
NCrS 7 ~ 359,,350,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado
no D.O. de 1"2 .de novembro de
1968 . . .

214

63.592 - Decreto de 11 de ncvembro de 1968. - Cria uui
Grupo de Trabalho para es.
tudar'e' propor 'à sístemattaacão jurídica das emissoras pertencentes, "incorporadas ou administradas' pelo Governo da
UJ.i:ao ..-·.Publicado no, D.O.
de 12 de novembro de 1968... 215
63.593 - Decreto de 11 de novembro .de 1968.' -:- 'Publica os
índices de atualizaçâocmonetárla .dos salários dos últímoa
24 (vinte, e quatro) meaes, na
forma estábelecída na Lei .n?
5.451, de 12 de junho. de. 19'$8.
e dá outras providências. _
Publicado .no D.O. de 12 de .r.o.
vemo-o de 1968 . '
' '.'
" 21G
63.594- Decreto de 12 de no..
vembrode B6B. - Díspóc S0breo horário de trabalho .dos
Agentes Fiscais .de Rendas Internas, do Impôato de Renda,
do Impôsto Aduaneiro, dos p';scais Auxiliares de Impostos'
Internos e dos Guardas Aduaneiros, e dá outras .provtdéncías . ....:...' Publicado no .Ir.Ci. 'de
13 de 'novembro de 1968. :..... 2l7.
63.595'- Decreto de 12 de, novembro de 19<)8. - Díapoc' sôbre.vórgâós locais de execucâo,
vígfláncía e fiscalização da 'S:2cretaria da Receita Federal do
Mínlstér'ío da Fazenda, e uá outras providências. - Pul.líca-

Páqs.

do no D.a. de 13 e reciflcado
no, de 20-11-68
213
63.596 - Decreto de 12 ele novembro de 1968. - Redistrfbui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal
- Parte Especial ,----.. .; do 'Ministério do Trabalho e Previdência Social, cargo orígmà-.
rio. do extinto Lloyd Brasileiro - Patrimônio acionai, e dá
outras providencias. _ Pítblicado no D.O. de 18 de novem219
bro de 1968
63.597 - Decreto de 12 d.e novembro de 1968. - Dá nova
redação ao § 19 do aruígo 89
ao Decreto nv 62.102, de 11 de
janeiro de 1968. - Puolicadc
no D.a. de 13 .de novembro .de
19G8 .

,

,..... ... .

2'i9

63.598 .- ' Decreto de 12 Coe novembro de 1968 - Regu.amenta o artigo 18, do Decreto- no
2,8.'545, de 24' de agôstc de
1950, estabelecendo .a Lísa de
unidades de. Propriedade e de
Retirada para' as empresas de
energia elétrica. - Publicado
no D.a. de 18 e retificado no
de 22 e .29 de novembro de
19'68 . '. . . .
,
,.
63.599 - Decreto de 13 de no"vembro de. 1968. - Díspôe sô-

,20

bre o pagamento da g,:;;>,tificacaçao por atívídade relacionada com a Reforma Adrmuístrsiüvavno Ministério do Traba1110

e Previdêncíe Social.

Publicado no Ir.O, de 20 e retificado no' de 27 de' novembro de 1968. . ....... ,.
~20
.63.600 -Decreto de, 13 de no-vembro de 1968 -~Dá nova redação ao artigo 2\1 do Decreto
no '60.501, de 14 de março de
1967.''':'''''' Publicado no D. O. de
221
14 de' março de 1967.
63.601 - Decreto de 13 de' novembro de 1968 - ' Dispõe sôbre as atribuições prtvatívas de:
Delegado de Polício Federal e
de, Inspetor de Polícia' Federal.
- 'Publicado no./J. 0.. de 13, de
novembro de 1968........... 221
63.602 - Decreto de ·13 de novembr ode 1968 - Dispõe sôbre . a lotação· de servidores .dc
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ço de dotações consignadas no

extinto Serviço de Alimentação
da Previdência .Soclal e dá ou-

tra providência. . . . .;. Publicado
no D. O. de 18e reto no de 25
de novembro de 1968
63.603 - Decretá de 13 de novembro de 1968 - Abre ao-Mi-

221

nistério da Educação e Oultura, a favor da ,F-.scola de Farmácia

.8

Odonjología de Alfe-

nas, o:crédito suplementar de
NCr$ 43.449,18 (quarenta etrês mil, quatrocentos e quarenta e nove cruzeiros novos e
dezoito cenavos) 'Para rerõreo
de dotação consignada no vigente Orçamento. . . :. . . . Publicado
no D. O. de 14 de novembro
de 1968. .
, 122
63.604 - Decreto de 13 de novembro de 1968 - Abre à .rue-

tíca Eleitoral, em favor do Tribunal

Regional

'Eleitoral

vembro de

de

1968.

223

Decreto "de 13 de novembro de 196'8. - Abre ao Minlstérío da .Justíca, o. crédito
suplementar de xcrs 480.000,00
(quatrocentos e oitenta mil
cruzeiros novos) para 'rerorco
dedot·acão consignada no vi~
gente Orçamento.. -Publicado
no D. O. de 14 de novembro
de 1968. .: ... "
224
63.607 ......... Decreto de 18 de novembro de 1968.- Abre ao Ministério .da Aeronáutica o crédito suplementar de .... , .,'
NOl'$ ,11.499.900,00 para refôro

1968,

...

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

2:t,,7

Decreto de 13 de novembro de 1968. - Acre ao-Mínistério dos Transportes em favor do Departamento' Nacional
de :Estradas de Perro. o crédito
suplementar de
'.. ,
.
NCr$ 466.850,00 para retôrco
de dotacõe consignadas no vigente orçamento - Publicado
no D. OI. de 14 e reto ·110 de
19 de novembro de 1968. ,..... 228
63,611 _. Decreto de 13 de .ncvembro de 1968. - Abre ao Ministérlo da Fazenda em favor
dos Mmístéríos e órgãos rejacione dos o crérüto eunlementar
de NCrS 27.'563.483,55 (vinte e
sete milhões, Quinhentos e sessenta e três mil,Quatrocentos
e oitenta e três cruzeiros novos e cinquenta e Cinco centavos) para refõrço de dotacões
consig-nadas no víeen te Orçamenta - Publicado no ·D. O.
de' 14 e reto no de 19 de novembro e .no de 16 de dezembro de 1968. ,........
229
63.'610 -

São Paulo, o crédito suplemen...
tal' de NCr$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil cruzeiros novos) para 'refôrço de dotação
consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D. O.
de 14 de novembro de 1968 .. 222
63.605 - Decreta de 13 de novembro de 1968 - Abre ao Poder Judiciário - Justiça do
'Trabalho - em favor do 'I'ribunal Regional do Trabalho e
Juntas de Conciliação e auigamento -da 5a Região o- crédito de NOr$ -10.000,00 (dez
mil cruzeiros. novos) para refôrço de ,dotação consignada
no vigente Orçamento. -r- Pu.
blicado no D. o. de 14 de no63.606 -

vigente Orçamento. -~ Publícado no D. O. de 14 e reto no
de 19 de novembro de 1968 . .2.25
63'.608 -------" Decreto de 13 de novembro de 1968. - Abre ao Ministério, dos. 'Transportes, em
favor do Departamento Nacional de Estradas de 'Rodagem,
o crédito suplementar de ..
NCrS 12.650.000,00 para refôrço de dotação cohsígnada no
vigente Orçamento. -.:... Publicado no D. O. de 14 de novembro, de 1968.
. . . . . . . . . . .. 7.27
63:.609 - Decreto de 13 de novembro "de 1968 - Retifica o
Decreto nv 63,366, de7 de-outubro d~ 1968 - Publicado no
D. O, de 14 de novembro de

de

Decreto
·13 de novembro de '1968 -,-. Retifica o
Decreto no 57.351, de 26 de
novembro de 1965, que dispõe
sôbre o' enquadramento do pessoal do Departamento -de Polícia Federal e da Polícia do
Distrito Federal Publicado
no D. O. de'14 e reto no' de
22 de novembro de 1968. .,
232

63.612 -
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Decreto de 13 de -novembro de 1968 _.....: Declara de
utilidade pública ,ao Liga de
'Ensino do Rio Grande do Nor":'
te, com sede em Natal, Estado
do Rio 'Grande 'do Norte - ' Pu-:
blicado no D. O. de. 19 de novembro de - 1968. . . . . . . . . . . .. 232
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Decreto de 14 de novembro de 1968 -- Redistribtii,
com o respectivo 'ocupante,
para o Quadro de Pe::soalParte. Especial - do Ministério da Saúde, cargo orrginárío
do extinto ~ Serviços d~ Navegação da Amazônia e de -Administração do Pôrto do Pará e
63.614 - Decreto de 13 de nodá outras providências - Pu':"
vembro de 1968 . - Retifica o
blicado no D. O. c"j.e' 19 de noQuadro de Pessoal do ex-Tervembro de 1968. .
,. ..
ritório Federal do Acre, e dá
63.622- Decreto de, 14 de- nooutras providências - Publi-'
cado no D. a. de 12 e reto no
vembro de 1968 - Retífica o
Decreto no 61.1'93, de 9 de oude 26 de dezembro de 1968 .. 233
tubro de 1967, que classificou
63.615 -c- Decretç de 13 de nocargos de nível supenordo Mivembro de 1968 - Concede-renístério da- Justiça - Publicaconhecimento à Faculdade de
do no D. O. de 19 de novem'Educação de .Santa. Catarina bro de- 1968.
Publicado no D. O. de 19 de
234
63.623 - Decreto de '14 de nonovembro de 1968.
vembro de.1geS _ Reclassificá
63.616 - Decreto de 14 de nofunções gratificadas no- Quavembro de 1968 - Declara de
dro de pes-oal. do Ministério
utilidade pública o Centro Soda Saúde - publicado no D.O~
cial Nossa Senhora .do Sagra-.
de 19 de novembro de 1968 ..
do Coração com sede em Pe63.6-24 - Decreto de 14 de notrópolis, Estado do Rio deJavembro de 1968 -' 'Inclui pesneíro - Publicado em 19 de
soal amparada pelo disposto no
234
novembro de 196-8.
parágrafo único do artigo 2,3
63- .:617 - Decreto de 14 de noda Lei nv 4.069, de 11 de junho
vembro de 1968 - Declara sem
de 1962, na Parte Especial do
efeito o Decreto nc 49.046, de
Quadro de Pessoal do Minis5' de outubro de 1960 - Publítéri ú da Saúde, e dá outras
cado no D.a. de 19 de novemprovidências - Publicado no
bro de 1968
-....... 234
D. O. de 26 e reto no de 29 de
novembro de 1968.'
63.618 - Decreto de 14 de novembro de 1968 - Declara sem
Decreto de 14 de no63 ~ 625 efeito o Decreto nv 45: 722, de
vembro de 1968 - Retifica o
6 de abril de 1959 -Publicado
Quadro trníco de Pessoal da
no D. a. de 19 de novembro
Uníversidade Federal de Alagoas, e dá outras providências
de 1968. .
'. ......•." . 234
- Publicado no D. O'. de -19 de
63.619 - Decreto de 14, de nonovembro de lD68.
vembro de 1968 - Altera a Iotaçâo .de servidores do 'extinto
63.626 -r- Decreto. de 14 de no....
Serviço de Alimentação 'da Pre-.
vembro de 1968 ---:- Retifica o
vidência Social e dá outras
Decreto nv 63.155, de 22 .. de
providências - Publicado no
agôsto de 1968,. que classificou
D. a. de 15 de novembro de
cargo de nível superior da Pa1968.
235
culdade de Direito de Cuiabá
'---':Publicado no D. O. de 19
63.620 - Decreto de 14 de node novembro de 1968.........
vembro de 1968 - Declara de
utilidade pública O· .Instítuto
63:627 - Decreto de 14 de novembro de 1968 ~- Dispõe sôbre
Salesiano Anchieta,' com sede
em Cachoeíro de Itapemírtm,
o aproveitamento do pessoal da
Faculdade. de Filosofia e Letras
IEstadodo Espírito Santo ~
Publicado -no D. O. de 19 de
da Universidade Federal de
~35
Juiz de Fora - Publicado no
novembro de 1968.

63.613 -

63.621 -

235

~.36
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236
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D. '0. de 19 de novembro de
1968. .
_......

238

63.628 - ' Decreto -de 18 de :;'10vembro de 1968 - outorga a

IEletro Manganês Sociedade
Anônima concessão para o
aproveitamento hidráulico de
um trecho do rio .racaaé.tna
divisa dos municípios de Campo Belo e Santana do Jacaré,
tEStado 'de Minas Gerais ~ Publicado no D. Q. de 22 de no";
vembro de i968. .,
' 239
63.629 - Decreto de 18 de no-

vembro de 1968 -

Declara de

63.'634 - Decreto de 19 de novembro de, 1968 --:. Declara de
utilidade pública o colégio Regina Coelí COm sede no Rio de
de Janeiro, Estado da Guanabara - Publicado rio D. O. de
25 de novembro de 1968. ,... 2'J2
63.635, - Decreto de 19 de novembro .de 1968, - Declara de
utilidade pública a Cruzada de
Ação Básica Cristã, também
d.enommada"Oruzada ABe"
com sede em Recife, Estado de
Pernambuco - Publicado no
D. o. de 22 de novembro de

utilidade pública para fins .de

1968,

constituição de servidão uma
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão
que se estenderá desde a sede
do município. de São Simão
até a sede do município dê
iLuiz An tônlc, no Estado de São
iPaulo -publicado- no D. O. de
'22 de novembro de 1968. ..' ~
63.630 - Decreto de 18 de novembro de 1968 - Declara de
utilidade pública, pára fins 'de
desapropriação, áreas destína-,
das à bacia de acumulação do
aprovéltamento da energia hidráulica de um trecho do rio
'I'íeté, localizadas nó município de Jacanga, Estado de' São
Paulo -Publicado no D. Oi.
de 22 de novembro de 1968
63.631 - Decreto de 18 de novembro de 1968 - Dá nova redacão ao artigo 10 do Decreto
nl? 60.310, de 7 de março de
1967 - Publicado no D. O. de
22 de novembro de 1968. ....
63.632" - Decreto de 18 de novembro de '1968 - Autorfza.
alienação de imóvel pertencente à Unrverstdade Federal da
Bahia - Publicado no' D. O.
de 19 de novembro de 1968 ..

63.636 -

239

240

,..

Decreto de 19 de novembro de 1968 - Concede reconhecimento aos. cursos de
Letras. Ciências Sccíats. Hitória .e. Geografia, da Faculdade
de iFilosofia. da Universidade
Federal de Goiás - 'Publicado
no D. O. de 25 de novembro
de 1968. .
,
" .. ".
63.637 - Decreto de 19 de novembro de 1968- Abre. "o
Ministério da 'Educacão e. cultura, a favor do Serviço de
Radiodifusão
iEducativa,
o
orédrto sunlementar no vator
de NCr$ 35.000,00,· para refõrçode dotação consignada no
vigente Orçamento - publicado no D. O. de 20 de novembro
de 1968. ....

240

241

Decreto de 19 de" novembro de 1968 ..;.;... Prorroga Q.
concessão outorgada à Rádio
Oapíxaba "Ltda., para estabelecer na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, uma
estação de radiodifusão sonora
em onda média - Puhlicado no
D. O: de 25 de novembro de

63.633 -

Decreto de 19 de novembro de ·1958 ----, Abre ao
Ministério da Pazenda. P',;1 favor da Justica do 'I'ra.balho e
crédito suplemei'ltar. de
N('.r~ ,3 .1/;4 :591.81) (três milhões, cento e cinquenta e quatro. mil.' qulnhentos..e noventa
e um cruzeiros nevas e, oi tenta centavos), para retõrço de

63.639 -

24.1

242

~42

243

Decreto de 19 de novembro de 1968 - Abre ao
Ministério da Educacão e Cultura. a favor do Departamen~o
Nacional de sxíuceoêo. o credito suplementar Q.€
.
NCr$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil cruzeiro!'> novo-o
para refôrcc de dotacâo eon."igna . 1).0 vigente Orca menta ,.Publicado .DO D. O.' de 20 de
243
novembro de 1968. .'

63.638 -

a

1008
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dotações consignadas no vigente' Orçamento. "'-, Publicado no
D. O. de 20 e reto TIo de 25 de
novembro de 1968. ...... . . .... 244
63.640 - Decreto de 19 de novembro de. 19-68 _ Abre ao
Ministério do, Trabalho e Previdência Social o crédito suplementar de. NCr$ 133.'5.70,00
(cento e trinta- e 'três mil. quí-.
nhentos e setenta cruzeirÔs noVOS) para refôrço de dotações
orçamentárias consígriadas "no
vigente' Orçamento --.:.. Publicado..no D. O. de 20 de novembro de " 1968.'
24.6
63.641 - Decreto de 19 de novembro de 1968 _ Abre ao
Ministério da Educação e Cultura, em favor da Escola de
Engenharia Industrial do Rio
Grande, o crédito especial de
NCr$ 32 A60,00 para o fim que
especifica
Publicado no
D. O. de 20 de novembro de
1968.

..,," , , ,

,

243

63.642 - Decreto de 19 de. novembro v'de 1968 --.:.. Abre ao
Poder Judiciário ,- Justiça do
Trabalho - em favor do 'I'ribunal Regional 'do Trabalho 'e
Juntas de Conciliação e Julgamento da 4-1). iRegião ó crédito
suplementar de NCr$ 108.700,00
para rerõrço de õotacões ooneígnadas no vigente Orçamento - 'Publicado no D. O. de
20 e reto no de 25 de novembro

de 1968,

"',

,

249

63.643 - Decreto de 19 de novembro de 1968 - Abre ao
'Ministério da Fazenda, em favor' do, Supremo .Trfbunal Pederál, o crédito suplementar
de NCrS 450.000',00 (quatrocentos e clnquenta :mil cruzeiros
novos), para refôrço de dotações consignadas no vigente
Orçamento - , Publicado
no
D. O. de 20 de novembro de
1968.
.
249
63.644 - Decreto de- 19 de novembro de 1968 - Abre ao
Ministério "da Educação' e' 'Cultura, em rever do Departamento 'Nacíonal de Educação, o
crédito suplementar de .... ,
NCrS 1.837.000,00 (um .mílhão,

P;'gs.
oitocentos e' oitenta e sete mil
cruzeiros novos) pará refôrço
de dotações consignadas no 'vigente Orçamento - Publicado
no D. O. de 20 de novembro
de

1968" " " " " " .. " " " " ,

250

63.645 - Decreto de 19 de novembro de 19'68 - Abre ao
Ministério da Fazenda, em favor da Diretoria da- Despesa
Pública (Encargos Gerais) o
crédito suplementar de ., ....
NCr$ 100 .000,00 para rerõrcc
de dotação' consignada no vigente orçamento -- Publicado
em 20 de' novembro de 1968 251
63.646 - Decreto de 19 de novembro de. 1968 ----:- Abre ao
Ministério da Fazenda em favor do poder .Judícíartc - Justiça' Federal de Primeira Jnstência o crédito suplementar
de NCrS 245.281,20 para refôrço de dotações consignada" no
vigente Orçamento - publicado no D. O, 'de 20 de novembro de 1968.
251
63.647 - Decreto de 19 de novembro de 1968 - Abre ao
Poder Judiciário, Justica Eleitoral, 'em favor dos Tribunais
Regionais 'Eleitorais do Maranhão, Minas Gerais. Pernambuco e Piauí, o crédito sunlemental' de NcrS 1nO.400.00
para refôrco de dotacões. consignadas no vigente Orçamento
- Publicado no D.a. de 20 Preto no de 25 .de novembro de
1968 .,.,
,
2;)2
63.648 - Decreto de 19 de novembro de 19fi8 - Abre. ao
Ministério' da Fazenda, em favor da-Dtretot-ía-Geral da Fazenda Nacional (Gabinete -ío
Diretor-Geral e oraãos de Adminlstraoâo Geral), o crédito
suplementar de
.
NCl'S 2.2,50.907.00 para refôr-.
ço de dotacões ncnsigna das na
vigente Orcamento - Publfcado no D. O. de 20 e reto no de
22 de' novembro de 1968.
254
63,649 -'-, Decreto de 19 de novembro de 1968,- Abre à Presidência da República em favor
do Conselho Nacional de Pesquisas o. crédito suplementai" de

XXVIII

AT0S

DO pàDER EX~CUTIVO

Págs.
'NCr$ , 290.628,00 para refôrço
de dotações' consignadas no vigente Orçamento - publicado
no D. O. de 20 de novembro
de 1968,
256
63.650 - Decreto de 19 de .novembro de 1968 Abre ao
Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete do Ministro,
o crédito suplementar de ....
NCr$ 140.000,00 para refôrço
de dotação consignada no vigente orçamento. ---.,., publicado
no D. O. de 20 e ret, no de" 25
de novembro de 1968. .... ,... 257
63-.651 - Decreto de 20 de novembro de 1968 - Autorízaçâo
para funcíonamen to da Faculdade de Educação "Padre Anchieta", de Jundíaí, São Paulo. - publicado no D. O. de
26 de novembro de 1968. .... 258
Decreto de 20 de novembro de 1968, - Aprova o
Regulamento e ativa o Alto Comando da Aeronáutica, e dá
outras provídêncías . _ Publicado no D. O. de 22 de no-

63.652 -

vembro de

1968.

258

Decreto de 20 de novembro de 1968 - Aprova o
Regulamento e ativa o Conselho Superior da Aeronáutica, e dá _outras providências
-c-Publícado no D: O~ de '22 de
.258
novembro de 1968.
63.654 - Decreto de 20 de novembro de 1968 - Retifica o
enquadramento' dos cargos do
Quanro de Pessoal do Instituto
de Previdência e .Assdstênnía
dos Servidores do Estado publicado no D. O. de 26 de
novembro de ~68.
259
63.655 - Decreto de 20 de novembro de 1968 - Redístríbuí,
com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal Parte 'Especial do Depar-.
'tamento de polícia Federal,
cargo originário do extinto Serviço de Navegação da Bacia
do Prata e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 26 de novembro de 1968. .. 259
63.656 - Decreto de 20 de novembro de" 1968 - 'Redistribui,

63. US3 -

Págs.

com o respectivo ocupante
para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do, 'Ministério 'da Fazend-a, cargo orlgi-.
ginárlo do extinto LloYd Braallelro --- Patrimônio Nacional
e dá outras providências - Publicado no D. O. de 26 de .nonovembro de 1968260
63.657 - Decreto de 20 de novembro de. 1968 - Red.istrfbul,
com os respectivos. ocupantes,
para o Quadro 'de P~soal ---,
Parte ~pecial ---, do Ministério da Justiça, cargos originários do Lloyd Brasileiro ---,
Patrimônio Nacional' e dá outras providências - públicado no D.a. de 26 de novembro
de 1968.
280
Decreto de 20 de novembro de 1968 - 'Redistribui,
com os respectivos ocupantes,
para o QUadro de Pessoal ---.,.
Parte Especial - do, Ministério da Fazenda, cargos orígínársos do LJovd Brasileiro ---,
Patrimônio Nacional e dá outras providências - Publicado
no D. O. de 26 de novembro de

63.6'58 -

1968.

261

63,.659 ---, Decreto de, 20 de no.,
vemb-o de 1968 - Define a

estrutura e as atribuições da
Secretaria da Receita Federal
e dá outras providências
Publicado no dia ',21 'e reto no
dia 27 de novembro de 1!J68.. 261
Decreto de 20 de no-'
vembro ,de 1968 ~ Abre ao
Ministério' das Relações Extetenores o crédito suplementar
de NCr$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta 'mil cruzeiros novos)
destinado a atender ao adimjplemento da contribulcâo inicial do Brasil ao Fundo Multilateral do conselho :rnter~Ame
rioano Cultural de Organizacão -dos Esb,dos Americanos
(OEA) -- Publicado no D. O.
de 21 e reto no 27 de novembro

63.660 -

de 1968. ..............•.......

3:661 - Decreto de 20 de novembro de 1968' ---, .rncnn pessoar da extinta Coordenação
.da Mobilização Econômica em
funções - d'e extranumerários-

263
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mensalistas do antigo Mínístério do Trabalho, Indústria. e
comércio - Publicado no D.o.
de 22 de novembro de 1968. .. 264
63.662 - Decreto de 21. de novembro de 1968. Aprova o
Regulamento do _ Registro Aeronáutico Brasileiro fRAB) ..,.Publicado no D. O. de 27 e reto
no dia 2 de dezembro de 1968 265
63.663 - Decreto de 21 de novembro de 1968 - Declara deutilidade pública, para desapropr-iação, terrenos necessários do Ministro da Aeronáutica, adjacentes ao Aeroporto
de Corumbá, no restaco . de
Mato Grosso ..,.- Publicado no
D. O. de '27 de novembro de
1968.
260
63 ;664 - Decreto de 21 de novembro de' 1968 -'7 Retífica :J
enquadramento
dos
cargos,
funções € empregos do Ministério da Aeronáutica, de que

:tratamcl3 Decretos jnúmeros
51'.516, de 25 de junho de 1962,
e '59.427, de 27 de outubro de
1966 - publicado no D. Q. 'de
9 e reto no de 16 de dezembro
de 1968
269
63.665 - Decreto de 21 de novembro de 1968 - Declara de
'utilidade _pública, para' fins de
desapropriação, o imóvel que
menciona, necessário ao Ministério do Exército - Publicado no D. O. de '27 de novembro de 1968.
2,70
63.666 - Decreto de 21 de novembro de 1963 - Autoriza o
funq'..:tnamentodaFac4 Idad,e
de Ciêcias Médicas "Dr . José
Antônio Garcia Coutinho" de
Pouso Alegre - MG - Publicado no D. O. de 22 de novembro de 1968. .
:..... 270
63.667 --' Decreto de 21 de novembro de 1968 - Dispõe sôbre o enquadramento definitivo do pesoal do Conselho' Nacional de 'Pesquisas, benefícíado pelas Leis ns. 3.9~7, de
5 de outubro de 1961 e 4.069,
de 11 de junho de 1952, 'e dá
outras providências - Publicado no D. 6: de 27 de novembro de 1968.
~;';O
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63.668 - Decreto de 21 de .novembno de 1968 --' Altera a.
classificação d03 cargos de ní-

vel' superior da.,SUDENE, aprovada pelo Decreto n? 54.351,
de 29 de setembro' de 1964, e
dispõe sõbre o enquadramento
de seus atuais ocupantes - Publicado no D. O. de 22 de novembro de 1968. .
,
63 . &69 - Decreto de 21 de 'novembro de 1968 - Autoriza o
Ministério, das Minas e Energio a adquirir terrenos - Publicado no' D.a. de 27 de novembro de 1968
63.670, - Decreto de 21 de novembro de 1968 - Dá nova redação ao art. 120 do Regulamento aprovado pelo Decreto
número M.459, de 13 de março de 1957, e reabre prazo para
habilitação de corretores' de
seguro - Publicado no D. O.
de 27 de novembro de 1968. ..
63.671 - Decreto de 21 de novembro de 1968 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o terreno .que
menciona, 'mecessárto ao !v.l1~
nísténo . das Minas e Energia
- Publicado no, D. 0.. de 27
de novembro de 1968.
3.672 -------e. Decreto de 21 de novembro de, '1968' hprova o
Reaulamento sôbre Exposições
e Feiras Industriais e Comerciais Publicado nó D. O.
de 2'7 de novembro de 1968. ..
63.673' --' Decreto de 22 de novembro de 1968 - Mantém a
concessão outorgada à Rádio
Cultura de Poços" de . Caldas
S. A., para estabelecer uma
estacão de radiodifusão sonora, em onda curta, na cidade
de Poços de Caldas :- Estado
de Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 27 de novembro
de 1968.
63.674 ..,.- Decreto de 22 de novembro de 1968 - Concede à
Imobtliare Casa Latina Socíetà- Per Azioni autorização para
continuar a funcionar na República Federativa do, Eirasil
Publicado no D ..0. de 27
de novembro de. 1968.

471
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Decreto de 22 de novembro de 1968 -- Concede à

63:675 -

empresa .Italcable Servizi Ca..
blografící

!Radiotelegrafici

e

Radíoeletrfci-Società -per Azioni autorização para continuar
a funcionar na República. Federativa _do Brasil - Pubhea-.
do no D. O" de 28 de novembro de 1963.

274

63.676 -

Decreto de 22 de no .vembro de 1968 - 'Concede à
"Pan-American World Airwayj,> ãnc," autorização para,

continuar. a funcionar na República - publicado no D. Ó.
de 28 de novembro de 1968... 275
'63.677 - Decreto de 22 de novembro de 1968 - Declara nulo
o Decreto no _53.294, de 16 de
dezembro de 19.63. '- Publicado
no D. O. de 28 de novembro de'
1968

275

63.678 - Decreto de 22 de novembro de 1968 - Mantém a
concessão outorgada à Rádio
Cultura de POÇ0'5 de Caldas
S. A. para estabelecer uma estação de radiodifusão sanará, em
onda tropical, na cidade. de Pcços 'de Caldas, Esta.do de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 28 de novembro de 19B. .. 276
63~679 Decreto de 22 de novembro de 196 - Outorga conconcessão à Rádio. Iracema de
Fortaleza S .A., para estabelecei' uma estação de radtodífucão sonora na cidade de Sobral; Estado do' Ceará - Publicado no D. O. de 28' e reto
no de 3. de dezembro de 1968. 276
63.690 - Decreto de 22 de novembro de H'rf)8 Declara de
ut'Iidade pública a "Casa dos
Pobres de Sal Vicente de Paula". com sede em Nova .Fi-i-.
burgo ...,-- ].;st,ado do Rio de Jaentro. - Publicado no D. O.
de 221----111--'6'8

..,

,......

217,6

Decret-o de 20 de novembro -te 1968....:.- Aprova o
Regimento Interno do -OonseIh. de Defesa dos Direitos da
(PessOa Humana, - Publicado
no D. ,O. de 22-11-68 ....,..... 277
63'.682 - Decreto . de 22 de 'no-vembro de 1968' '-Declara de

63, FR1. -

E;XECUTIVO

Págs.
utilidade pública, para fins de
desaprcpriaçâo os ímoveís que
mencionado,
necessários ao
Ministério do Exércío.
Publicado .no D.O. de 28 'e
reto no de 10-12-68
277
63.683 - Decreto de 2·2 ele novembro .de 1968 - Regulamen-.
ta a isenção do ímpôsto de

importação relativo a semente't' espécies vegJetaise animais reprodutores, prevista no
artigo 15, item VI:)! do De-:ereto-ler nc 3,7, de 18 de novembro de 19'6-6. - 'Publicado
no D. O. de 25' e .ret. 110 de
2g--11-o8

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

78

Decreto de 25 de .ncvembro de 1~'6.g - 'considera
'Patrono do corpo de Saúde da,
Marinha de Guerra, o Oízíur-.
gdâo-Mcs- da .Armada DoutQY
Joaquim Când'do Soares de
Meírelles ,
Publicado no

63.6-84 -

D. o.
eJ .68'5 -

de Zô-S-fiS

27S

Decreto de 25 de 11?vembro de 1968 - Declara de
utíãdade pública a Sociedade
de Educação e Assistência SO---'-cial das jrmâs Franciscanas
da Providência de DeusS.IE.A.S.; com sede em São
Paulo - Estado de São Paulo.
_

Publicado no D.O. de 26

de novembro de 19<88 ... ,', ... 2'78
63,.'636' - Decreto de 2& 'de novembro de, 19B7i - Declara de
utilidade pública- a' Fundacâc
Benjamim
Guimarães,
com
sede em Belo Hor.zonte, Estado de Minas Gerais. ~. Publicado no D. O. de 29-11-68 279
63.6871 - Decreto de 26 de novembro de 196'8 - Autoriza o
tunmonerrsento da F'aculdade
de
Agronomiae
Zootecnia.
"Manoel Carlos Gonçalves",
da cidade de !Pinhal - São
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63.819 - Decreto de 16 de dezembro de 1968 - Autoriza estrangeiras a adquirirem dominío.útll- de terreno de marinha,
em fase de transferência de
aforamento, no EStado da Guanabara. - Publicado no D. O.
de 26-12-68

63.820 - Decreto de' 16 de dezembro de 1968 - Autoriza es-trangeíro a adquirir domínio
útil de fração ideal de terre-

2n

no devmarínha, em fase de
transferência de aforamento,
no Estado da Guanabara.
Publicado no D. O. de 26 de
dezembro de 1968
~
374
63.821 - Decreto· de 16 de dezembro de 1968 - Autoriza estrangeiro a adquirir domínio
útil. de fração ideal de terreno de acrescido de marinha,
em fase de transferência de
aforamento, no msteoo ce oua-.
nabara. - Publicado no D. O.
de 26-12-68

372

272

de 19-12-68 ..••......•.•...•..
372

373

375

63.825 - Decreto de 17 de dezembro de 1968
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63,824 - Decreto de 17 de dezembro de 1968 - Abre ao Ministério da- Educação e Cultura
o crédito suplementar de ....
NC!$ 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros novos)
a favor do Gabinete do Ministro, pare.-rerõrçc de dotação
consignada no vigente orça..
menta. -Publicado no D. O.
de 17-12-68

373

3H

63.822 - Decreto de 16 de dezembro de 1968 - Autoriza o
'Serviço do Patrimônio da União
a aceitar doação de terreno situado no Município de Oajuru,
Estado de São Paulo." - Publicado no D. O. de 19 de
dezembro de 1968 ............• 374
63.823 - Decreto de 16 de dezembro de 1968 - Autoriza estrangeira a adquirir direitos
sôbre _tereno de marinha, em
face de revígoraçâc de aroramento, no Estado da Guanabaia. - Publicado no D. O.

63.826 ,...,...Decreto de 17 de dezembro de 1968 "- Abre ao Ministério do Interior, em favor
do .Território Federal de RQraima.« crédito suplementar de

376
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ATOS
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PODER' IEXECUTIVO

Páqs.

(quatrocentos
e dezenove mil e duzentos cruzeíros -novos), para .refôrço de
dotações orçamentárias; '- PuNer$

A19;200_~OO

blicado. no D .. 0.. de 17,..12-68 376
63.82.7 '-:- Decreto de 17. de. dezembro de 1~68 Abr,e, ao
Poder Judiciário, em favor do
'Tribunal-de. Recursos, o crédito
suplementar de NCr$ 521.000,00

para refôrço de dotações consignadas no vigente orçamento ..
Publicado no D. ,O.. de
-r-.

17-12,6~

.
63.828 - Decreto de 17 de dezembro de 1968 ..:- Abre, ao Mi-

nistériodo Interior, ,em favor
do Serviço Nacional dos Mumcípios o Crédito Suplementar de NiQr$ 42.6,44,00, pararefôrça de dotações _orçamentárias, - Publicado no, D. o.

de 17-12·-M .:::.........
63.829 :..,.- Decreto de 17- de dezembro de -1968 ~ Abre ao Ministério da Fazenda, em favor
do Ministério das Minas e,
Energia, . o crédito suplementar de. NCr$ 3.976.409,00, para
refôrço de_ dotações de Pessoal,
face' ac 'reajuste de' vencímentos, determinado pela Lei número 5.363, de 1967. - Publicado no D. O. de.14..l·2-68 ..
63.830 . .:....:... Decreto de 17 de dezembro de 1968' -:-- Abre ao Mi-'
mistério da Educacão e Oultura em favor da E'scola de Engenharia de Uberlândía o crédito. suplementar de
.
NCr$ 65.773,80, para o fim que
éspec'fíca'.' Publicado no
D. O. de 17-12-63
63.831 - Decreto de 17 de dezembro de 1968 - Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de
.
N'Ct$. 13.453.500,00 para refôrçc
de dotações consignadas no-ví.gente -Orçamento. - Publicado no D-. O.' de 17 e retificado no de 19-12':'68
;,.
63.83:f - Decreto de 17 de' dezembro de 1968 - Abre ao Ministérfo - {lo' 'Exército . o crédito' suplementar de '
.
NCp$' 2.180.181,50 para rerôrco
de .dotaçâo consignada no vigente Orçamento. "--'-Publica'do .noD:O., de' 17-12":'68

377

378

378

382

Págs.

63.833 .c., Decreto del7 de dezembro de 1968 -----, Abre ao jãínístérío daBducação.e Cultura
o crédito suplementar, a favor
da Escola Técnica-Federal de
Alagoas "no valor "de .: .. ,
.
NCr$-100'-000,00(cem mil cruzeiros novos), 'para -rerõrço de
dotação consignada no' vigente
Orçamento. .:....:..' Publicado, .no
D.O. de 1~,12-63............
63.834_ ,....,... "Decreto .de 17' de' dezembro de 1968 - Abre ao Pcder Judiciário em favor" "do
Tribunal de Justiça do Distrito
Federal O' crédito suplementar
de NCr$ 267..000,00 (duzentos e
sessenta e' sete 'mil 'cruzeiros
novos)" para reíôrco de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no
D. O. de 17-12-63
63.8-35 - Decreto de 17 de dezembro de 1968 - Autonza:c
Serviço dó Patrimônio da União
a aceitar as doações dos terrenas que menciona, situados
no Estado do Rio Grande do
Sul. - Publicado no. D. o. de
26-12-63 .
63.836 - Decreto de 17' de' dêzembrc de 1968 '- concede ,à
"South African Alrways" autor'zaçâo para mncíonar na
República.
Publicado no.
D. O. de 31-12-63
63.837 - Decreto de 17 'de-dezembro de 1968 - Autonaa a
tRêde Ferroviária Federàl S . 'A.
(Estràda de "Ferro Noroeste' dó
Brasil) , a incorporar" os bens
imóveis - e instalações da extinta Comissão Mista Ferroviária
Brasileiro-Boliviana. - ' Publi':'
cada no D. O. de 20-12-68 ..

384

335

336

337

38B

Decreto de 18 de dezembro de 1968.- - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, a favor do Departamento
Nacional de Educação, o crédito suplementar de
.
NCr$ 65.000,00 (sessenta e cincomi! cruzeiros novos), para
rerõrcoue dotação consignada
no vigente .Orçamento.. - Publícado noD. o.de -18-12-68 389
63.839 - Decreto de 18 de dezembro de 1968 .:....:.. Abre ao Ministério do Interior o" Crédito

63.838 -

383

335

.Jl;LITI

íNDICE

Péqs.
especial .de.. NCr$ ',153.000,00
roentoee cfriqüenta e três mil
cruzeiros ncvos) , para íntegraIízação ' a' que se refere a Lei'
no 5.,476, de·:24de julho de
1968 -----; Publicado no D. O.
de i8-12:68 .•............... , 3.89
63.840"---: Decreto de 18 de d~~
zembrc de 1968 - Abre ao MInistério .da Saúde em favor
do Serviço: Nacícnal. da-Lepra
o crédito' suplementarde ....
NCr$ 140.292,00, para refôrço
de .dotações consignadas no VIgente Orçamento. -, Publicado no D. ,O. de 18-12,-68 •..... 389
ó3.841. -e-o.Deereto de, 18- -de q,e--:
zecibrc dê 19'68 ''':'''- "Abre ao Ministério dos 'transportes em ravor do .Departamento de Administração' o crédito suplementar de . NCr$ 5.500.000,00,
rerôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 18 de
dezembro de 1968
390
63: 842 - Decreto de 18 de de,:",
zembro'.del968 ----:' Declara de
utilidade pública o Asilo de
Mendicidade do Ceará, com sede em Fortaleza, Estado do
Ceará. - Publicado no D. O.
de 23-12-68 .•................ 391
63.843 - Decreto 'de 18 de dezembro de 1968 - Dá nova redação ao art. 33 do Regulamento para a Escola de Guerra, Naval, aprovado pelo Deereto. n Q. 62.162, de 22 de jane'ro 'de"1968. - Publicado no
D. O. de 23-12-68 - - . . . . . . 391
63.844 - Decreto de 18 de dezembro de 1968 -Retifica o
Decreto nv 63.643, de 19 de
novembro de 1968. - Publicado 'no D. O: de 18-'12-68 ...
63.845--'- 'Decreto de 18 deidezembro de 1968' - Fixa, para
o ano de 1969, valôres das gratdfícações tde 'Tempo de .scrví'co, ,q~) F,t;t..nç.ão ,:MiUtar:·das -Ca.::,
tegorías "~" e "O", de. LOc~
Iídade Especial. e das índenízações de, representação estabelecidas' no Código de VenCImentos dOs,Mil;tares de confor'n.lid~de; .eom as alteraçõ~
.presõrltas ria Lei nc 4.863, de
29 de novembro de 1965, e Lei-

391

Páqs.
nc 5 ..552~,<,ie, a.de idez~bf()'~ d~::
1968 _., :::: 'PüblIcado' no Df, O.
dê'olS' '(5 'fétificádo' nó de '24
de dezembro de 1968 ..• ~.; ....
63.846 - Decreto de 18 de dezembrode . 1968 - Cria' a3;
Brigada de Infantaria, e' dá .outras providências. - ' Publicado rio D. O. de 18 e retificado no de 26.-12-68
63.847 - Decreto de 18 de dezembro de 1968 -Retif!ca Q
Quadro de Pessoal da Escola
Industrial de Alagoas. - Publícado no D • O, de 23-12-68
63,848 - Decreto de 18 de dezembro de. 1968 Altera o
Quadro Único de Pessoal da
Escola Federal de Minas de'
Ouro Prêto e dá outras providências. '.
Publicado no
D. O. de 23-12-68
- J

392

394

391

a95

63.849 - Decreto de 18 de dezembro de 1968 - Concede reconhecimento ao Curso de Ad4
mtnístraçâo .''de, _'Emprê$,as'.:da
'iF'aculdade de Ciências Poltttcas e Econômicas da Pontifícia UniversidMIe Catól'ca do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D. O. de 23"'12-68 ."
395
63.850_ Decreto de 18 de de...
zembro de 1968 - Concede 1'17conhecimento à Faculdade de
Filosofia.' Ciências e Letras
"Dom Aquino", de Campo
Grande - MT ,- Publicado no
D. O. de 23' de dezembro' de
1968. .. .. . . . . .. .. .. '"
395
63.851 - Decreto - de 18 de dezembro de 195'8 - Aprova o
Quadro Numérico de Pess:oal' e
Tabelas Salariais. da-.' ComissãoNaeiobal'ae Energia' N'úcleãí-,' 'e'
dá outras providências - Pubdícado no D. O. de 31-12-:-'68. 396
de J8 de
63.852 - Decreto dezembro de 196} - Abre'. a
Presídencia da 1t.epúb1i.ca em
favor da Agência Nacional. o
crédito suplementar de .. '.. , .
N'CT$ 350.000,00
(trezentos' e
cinqüenta mil cruzeiros novos)
para refôrco de dotações consigpa":b~ nn vigente Ol'camentr), 396
Publicado no D. O. de 19
de . dezembro de 1363 'e· retifi;"
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cada no de 30 de dezembro
de ·1968

,

63.853 -----:, Decreto -

396

Autoriza

o Serviço do Patrimônio
da
União a aceitar a doação de
terreno no' 'Estado de Goiás.
Publicado no D. D. de' 26 de
dezembro .de 1968. .. .. .. .,

397

tura, o crédito . especial de ....
~il

(vinte e dois

cruzeiros. novos), para o

fun que especifica. Publicado
no'D. O. de 19-12-68 ... ~ .. 397
63.855 - Decreto - .de 19 de
dezembro de 1968 - Abre, ao

'Ministério da zducacão e Cultura, em favor da Diretoria do
Ensino Secundário, o crédito
especial de NCT$ 3.399,68, 'Para
o fi mque especifica. - 'Publiblícado no D. O. de 19.12.68 398

.399

~ de 19 de
dezembro de 196.s' - Abre, ao
lMlinistério da Educação e Cul-tura, em favor da Comissão
Nacional de
Belas Artes" o
crédito suplementar no valor de NCr$ 40.000,00 (quarenta . mil cruzeiros novos); para
rerôrço de dotação consigna-,
da no vigente orçamento. Publicado no D." O. de 19-12-68 399
63.858 - Decreto - de 19 de dezembro de 1968 - Abre ao Ministério da Educação e cultura;
o crédito suplementar no \I'~
Ior de NCr$ 90.000,00' (noventa mil cruzeiros novos), a favor
da Eiscola de Farmácia de ourOfTêto,para refôrço de do-

tações

orçamentárias

consíg-

Decreto de 19 de de-

zembro de W6S -r- Abre, ao' Ministério das, Minas e Bmergta,
em " favor' do Departamento de
Admlnístração, o crédito suplementar de NCr$ 180; 000,00 pa-.
ra .rerôrçc de dotações corusignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D. O.' de 19 de
dezembro
1~:68. .. .. .. .. 402

de

Decreto -

de 19 de

dezembro 'de 1968 - Abre, ao
Ministério de Educação eCultura o crédito suplementar de
NCr$ 40.000,00 (quarenta mil
cruzeiros novos) -. a, favor do
Departamento
Nacional
de
Educação, para rerôrço de do--,
ração consignada no vigente
Orçamento - Publícado vno D.

favor do Servíço Nacional de
Jnformaçôés o crédito .suplementar de ~Cr$ 150'.000,00
(cento ,e' cinqüenta, mil cruzeiros novos) para rerõrco de
dotações consignadas no vígente Orçamento.. - Publicado no
63.857 - ' Decreto

63.860 -

63.861 -

63.856 - Decreto, - de 19 de
dezembro de 1968 - Abre, à
Presidência da República, em

D. O. de 19'--12-68. ..

~OO

Decreto - de 19 de dezembro -de 1968 - '&bre 'ao 'Mi;'
nístérto da Educaçàc e Cultura o crédito suplementar, nOf
valor' de NCr$ 20.,502,20 wínte mil, quinhentos e' dois cruzeiros novos 'e vinte, centavos)
a favor da Escola Técnica' Fe-'
deral do, Amazonas, para -rerôrço 'de dotação consignada: no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 19--12--68. 401

63.859 -

63.-854 - Decreto --'-- de 19 de dezembro de 1968 - Abre ao Ministério da ;Educaçãó -' e CulNCr$ 22.000,00

nadas no 'vigente Orçamento,
Publicado no D. O; de 19'- de'
dezembro de ,1968. .. .. '. .'

de 19 de

dezembro de 1968 /-

Páqs.

'O .. de

19'--12~8.

..

402

63.862:- Decreto - de 19 de dezembro de 1968 - Abre 00 'Ministério do Planejamento e Co-:'

ordenação Geral, em favor da
Fundação Instituto Brasileira
de Geografia e Estatística, o
.
crédito suplementar <te
NCr$ 1.1€4.604.00 para trefôrço
de .dotação consignada no wtgente orçamento - Publicado
no D. O. de 19-12-68; .. .. 403
63.863 - Decreto de 19 ,de dedezembro de. 1968 - Abre, ao

Ministério da Educação e Cultura, a favor da Escola Superíor de Agrículturavde Lavras, o crédito suplementar' .de

NCr$ 136.518,11 rcentó e trln,
tra e seis mil, quinhentos e de-

zoito cruzeiros novos

e _ onze

íNDICE

Péqs.
cent~vO$)para .refôrço

de dotação consignada no vigenteOrçamento. - Publicado no D.
O. de 19-1~ü8.

404

63.864 ..:-.._:neCre~'o - de 19 de
dezembro de,' 1968 - Abre ao

P04er Judi,ciário - Justiça Elei,
toral em favor do Tribunal _iRe-'
gíonal Bleítoraj de Santa Cata-

rina, .o _.crédíto suplementar de
NCr$ 30.000,00 para rerôrço de

dotações consignadas no vigente Orçamento. .,- Publicado
no D. O. de 1lJ.-.12-1968. .... 405
63.865 -

Decreto -

dezembro de -1968

de 19 de
-r-

Cu!"":'

crédito. 'suplementar de ;NCr$
1'50.900,00 (cento.. e .cínqüentai
milcnweiros, novos), . para refôrça, de dotações consignadas
no .vigente orçamento. - _Pu-

19-1-68

406

tura, o -crédíto isuplementar de

NCr$121. 000,00 .tcento e .vínte
e, um mil: cruzeiros novos) para

rerôrço de dotações ocasionadas no' Orçamento vigente. "_
Publicadovno D. O; de 19 de
dezembro .de 1968 e retificado
no .de ,24 de dezembro de 19'68 406
63: 867 .r .Decreto,' ~ de 19 de
dezembro de H1R~ -:- Ab-e. ao
Mínlstérío da'.;}õ'azenda em, fa.~
xor':ila 'Diretoria da' Despesa
Bública, o 'crédito suplementar
de,NCrs,,'·b169.553,66 para refôrça de dotação consignada-no
vigente Orçamento.
Publícado no D. 'O. de 19-12~8. 408
63.868·:...:....:.. Decreto' -

'de 19 dedeaembrovde '196'8 - ' Dá nova
"redaçãotao artigo 1'? do Deereto hlJ-63.536,' de 4 de nóvembro-dé 1968, que dispõe sôbre'.a aóertura vde um crédito

zembro .de ~OO'8
411
63 .'8-72 - Decreto· de 20 de de,
zembro de 1968 ......:.. Declara. de

utilidade pública' o Orfanato
Evangélico das "Assembléias
d'e Deus" no Estado de SergL
pe com sede' em Aracaju, E.s-.,.
tado de Sergipe..F'Ub. do D. O.
de 24-12-68

,.

~_Decreto de ·20. de_ .dezerrrbro-de 1968 ~ "Redístríbut,'
com os respectivos' ocupantes"
para o Quad'ro _ de Pessoal
--=--- Parte Especial' da Caixa Ec~n,ômica Federal de Ala'goas, -cargoa originários do extinto :L19Y.çl .Brasileiro~ -Patrímõnío Nacional e dá outras
providências. Pub . no, D.· O:

de 24-12-68
.C-:-

Decreto 'de 20. de de-

zembro de 1968 .~ Redistrtbuí,
com os respectivos ocupantes

suplementar ao Minístérto dá

do Departamento Nacional de
Educaçãcc--c-c Publlcado noD.
408

412

6,3.873

63.87~

Educação' eiouttura, em favor

' .., . . . . . .

410

Decreto de 20, de dezembro de 1968' - . Dispõe, nos
têrmos do Decreto-lei' .nc ,356,
de 15 de agôsto de 1968, sôbre
as áreas beneficiadas pelos
incentivos fiscais .dc Decretolei no 288, de 27. de fevereiro
de 1967, e .dé.outras provídêncías. Pilb. no D. O. de 20 .de-

63.871 -

63.866.-:-:--D€cretó - de 19 de
dezembro de 1968 - Abre ao
Ministério da Educação e Cul-

1!l-1~8.

-

normas para a revisão da
execução, . fínanceíra, . do Tesouro Nacional no éxercicíc de
1968. Publicado no .D. 'O ;:de

to .Nacíonal.. de, :Educação o

O. "de

409

Decreto de 19 de
dezembro . de 1968 ..:...... FiXa

tura•.. 0. favor. do Departamen-

blicado -no D. O ..de 19-12-68.

24--12-68. .. .. .. .. .. .. ..

63.870

Abre 'ao

!MIinllitério da Educação e

Páqs.

Decreto - de 19 de-dezembro de 1968 ...,.- Abre. ao
Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar de.
NJCl'$ 8.828.042,91
(oito milhões. oitocentos' e vinte e oito mil, quarenta e dois cduzeiros novos e noventa e um
centavosi , enio favor da Uní-.
versidade Pederal de Minas
Gerais, para rerôrço de dota..
ção consignada no vigente 01'çamento. ..:...- Publicado noD..
O..de lf) e retificado no de

63. 869 -

para, o Quadro de' Pessoal -,Parte' Especial - do Departa-.
mente dos Correios ê. 'I'elégraros.r.eargos originários dos ex..;

412
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Páqs.

Pãqs.

tintos --'- Companhia Nacional
ríe Navegação Costeira _ Autarquia

lFederal,'

Serviço

de

Navegação da Bacia do Prata
e Serviços de Navegação da
Amazônia e de Admínístra-.
cão ..do. Pôrto" .do 'Paraá e -dá
outras providências. Pub, no
D. "0. de 24-12-68
413
63.875 ,---:-: Decreto de 20 de dezembro-dg ',1968 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, áreas destinadas à bacia de acumulação do
o. o •

o •

•

•

•

• ••

aproveitamento da energia hldráulíca _de um treco do rio
TIetê localizadas no município
de

Arealva,

Estado de

São

Paulo. Puh. no D. O. de 24 de
dezembro' de 1'968 -. . . . . . . . . . . . 413
63.876 _-,-,Decreto de 20· de de-

zembro de '1968 - Declara de
utilidá<i'e','públiái,' para rins de

apróvéítemento da energia _hi-

dráulica de um trecho do nó

Tietê, loealízadas nos municípios de Jbítínga. e rtaju," Es.tedo' de São, Paulo. Pub. no
0'0

o " .... o ..

20-12-68 .:....................

420

63.883 - Decreto de 20 de dezembro de 19.68 _ Abre, ao
Mínístério da Educação e Cultura, a favor da' Fundação
universidade de Brasília, ó
crédito suplementar de NCr$
500.000,00( quinhentos mil cru-

desapropriação; áreas destinadas _à _bacia doe acumulação do

D. O. de 24,-12-68

utilidade pública o «Centro
Israelita de Assistência" ao
Menores" _ OIAM,,' com sede
em São Paulo, Estado de São
Paulo. Pub. no DI. O. de 24 de
dezembro de 1968 ... . .... :... 416
63.881" -, Decreto ..de .20 rde '. õe-.
aemêro de' 1968 r: Declara ex:"
tintos e suprime cargos. do
Quadro de pessoal do Mínístério da Fazenda. Pub, no
D. O. de 23-12-68 O"'
416
63. -882 - Decreto de 20 de dezembro de 1968 - Abre .ao Mi'nístérío .. · dOS Tran,sp<>rtesem
ravor., do "Grupo, _~ec:utiv():d€l
mtêgração ' 'da: política "de
Transportes (GEIPQT) 'o crédito especial de NCr$ .....
4.200.000,00 para o fim que
especifica. Pub. no D. O. de

414

63.877,0:-, Decreto de 20 de dezembro de 1968 - Declaraide
utilidade pública para fins de
constituição deseorvid'ão uma
Jaíxa 'de terra destinada à
passagem da linha de transmissão que se estenderá. desde
o Munícíplo de 'Tubarão, no Etado de Santa Catarina, até o
Município -de .Farroupilha, ,no
Estado 40 Rio Grande do Sul.
Pub: no D. O. de 24-12-68 .. 415
63.878 _. Decreto de 20· de dezembro de 1968' - Autoriza a
cessão gratuita - do imóvel que
menciona, situado no Estado
de 'Santa Catarina. Pub, no
D. O. de 24-12-68 .,,, .••• :.... 415
63.879' -, Decreto de 20 de dezembro. .de .. 1968 .-:--";' Concede
autorização à sociedade estrangéíra para-aumentar 6 capital de . suas operações no
Brasil .. Pub .. no D.,O. de 24'de
dezembro de 19!i8
416
63.880- Decreto de 20 de dezembro de 1968" - Declara de

zeiros novos) para rerôrco de

dotação consignada no vigente
Orçamento. Pub. no !DI. O. de
20:"12"'-68 e reto no de 30-12-68 420
63. 884 ~ Decreto de 20 de dezembro de 1968 - Abre ao' Mi-

nistério das Comunicações. em
favor do Departamento dos
Correios e Telégrafos o crédí-

dito 'suplementar de, NCl'$ ,.....

600:ÔOO,00 para rerõrço de dotação consignada. .no: vigente

Orçamento. Pub. no' D. Q. de
20-12-69 e reto no de 30-12-68 421
63. 885 - Decreto de 20; de de~
zembro de 1968 .:..... Abre ao.Poder Judiciário em favor dai
Justiça do Trabalho ~ Tribunal Regional do Trabalho e
.runtas ~'de: Concílíaçâo ce .ruigamento da 2~ . Região, o crédito suplementar. de 'NCr$ .;',
313.000,00 para refôrço ::de. 9-0";
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63.292 ::- Decreto de 27 de setembro de 1968 '~ Declara de
utilidade pública, para' fins de
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Retificado no.rDv.O. de 4de
outubro de 1968

cias - Publicado no D.O. de
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63.286 -
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BrasíliaAguas Minerais Indústrfa e Comércio Ltda.' a
lavrar água, potável de mesa,
no munícípío de Formosa, Estado de Goiás - Publicado no
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63.295 -Decre'to de 27 de se.,.
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- Publicado no D;O. de, 1 de
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de
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cromo, 'no município de HídroIândía, _Estado de -Goiás-'Publicado no D.O. de 1-10-68 530

<63.301 - Decreto de 27~de setembro de 1968 - Declara de
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'ti3.30S -:- Decreto de 27' de :setembro de' 1968 - Autoriza aMineração e Usina Wigg, S/A,
a lavrar minérios de ferro e
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'63.304 - Decreto de 27 de setembro de 1968 - - Retifica o
artigo 19 do Decreto n9,62.074,
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no D'. O. dê 4' e retificado no
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cessao, sob', o'·regime·.deato::.a..;
menta de terreno da Untao,

situ,ad~ em Pernambuco

outras

e.. d::á
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com o eespectívo
para, o Quadro' de

Páqs.

. ....•.............

547

6'3.330- Decreto de 30 de. secemoro ,de 1900, --:-: Restabelece
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Figuram nestevolume ,os decretos que, expedidos no quarto
trimestre de 1968, foram publicados no.. "Diário Oficial" até o
último dia útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e. reprodução figuram
no índice.

ATOS DO PODER EXECUflVO
;DECRETO N° 63. 33H -

DE

1

DE

OUT.UBRO DE 13'08

neouuimenta :dispositivo do Decretolei .nc 147, de 3 ,de tecereiro de 1967,
n9 60.651, de 28
de abril de 1967.

e altera o Decreto

o Presidente da República, usando
<la. atrfbuíçân que lhe confere o 'artt-

go Bâ, item n, e· em face do disposto
no § 29- do art. 17'1 da Constituição,
decreta:

Art. 49,O presente Decreto entrará
em vigor' na data de sua pubhcaçâo,
revogadas as dísposíções-em contrário,
Brasilia, 1 de outubro de 1968:
1479 da Independência e 809 da
República'.
A. COSTA E Sn.VA
Antcnio Delfim Netto
O· anexo a que se refere o art. 2a-·
foi publicado no Diár~'o Oficial de,~

2-10-68.

ArL :.'? O disposto no § 2Q do artigo 25 ,do Decreto-Ieí nc 147, da 3 de
fevereiro de 196'], .aplíca-se :lOS subatítutos dos Procuradores da Pazenda

Prooé sôbre dotações orçementârías:

Rio:' de Janeiro e' Rio' Grande do Sul,

do' Mmistério,da Educação e , Cl.{ltura, nvs exercíc~os de 1969 e 1970.

Nacional. nos ·Estadosdo· Pará.. Píaut,

e _ao substituto do Procurador-Repre-:
sentante da Procuradoria-G:aral da
Fazenda Nacional, em Brasília, que se
enccntravacn
pleno, exercício dessas funções, na data' do .rérendo decreto-Iei,em virtude de designação
na forma do art. lO da Lei' nv 2.642,
ce 9 de novembro de 1955.
Art. 29 A Jctaçâo nominal' dos cargos da _carreira de Procurador da Fa-,
aenda Nacional do Quadro 'de .pessoal
do Mímstérfc da Fazenda, Partes Permanentes e Suplementar, _ aprovada.
pelo Decreto nv 60,651, de 2S de abril
de 19'67; passa e. vigorar, observádaa
'lotação numérica fixada no artigo 28
do Decreto-Ieí ne 147, oe a de fevereiro de -1967, com os acréscimos
retificação. constantes .do Anexo I que
acompanha, êSte Decreto. /
.

no

e

ArL ·39 "Os. titulas, de provimento
dos servidores de. que trata êste Decreto serão apostílados pelo órgão de
pessoal.

DECRETO N,9 63.337 OUTUBRO DE

DE

1.9

DE.

1968

O: Presídente da República, usando>
da atribuição que lhe. confere o artigo83 •item n, da constttuícão e
tendo em vista o disposto no Decretei
n.962.937;de 2 de julho de 1968, de-.
cretá.:
Art. 1.9 Não serão sujeitas a contenção .ou transferência de,exercíciO'
as dotações orçamentárias que vierem a ser consignadas .ao Ministério
da Educação .e Cultura, nos .exercícios
de 1969 e .1970.

Art. '2.9 Revogadas as disposições
em .contrárío. êste decreto entrará .em
vigor à data -de sua publicação.
Braaílía. 1.9 de, outubro de 1968;
147,9 da Independência e 80.9 da
República,
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
rorso Dutra
Hélio' Beltrão

4

ATOS

DECRETO, N.º 63.338 ~

DO' PODER ExECUTIVO

»s 1.9 DE

OUTUBRO DE 1968

Constitui comissões de especialistas
para o estudo de' questões' de educaçâo e ensino.
o Presidente .da República, usando
da atribuição que lhe confere' o
tigo-'83: -item. II,' da Constituição, deereta:

Art. 3:9 êste decreto entrará em'
vigor na data de _sua publicação,' revogadas as disposições em .contrárfo.
Brasília 1.9 de outubro de 1968;
147.9 da. Independência e 80'!? da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

ar-

Art'.I.º- O Ministério da Educação
e ,Cultura. constituirá comissões de
especíálistas. para, em prazo por êle
as
:fixado, ,_ realfzar,' entre outras
csegúíntes tarefas:
.
a) promover entendimentos entre
iBsc~las profíssicnaís de nível' superior,
«íedicadas a mesma área 'de rormacâo,
que funcionem na mesma cidade e
sempre que possível,' ria mesma re~
gtac para que procurem especianzarse em um .setor determinado .de 1'01'me .aelevar- onível do ensino ~ da pesquisa ea melhor aproveitar os .recursos materiais e, humanos podendo,para a etetívaçâo dessa' medida,
tratar da redistribuição de docentes e
alunos pelas diferentes, áreas em que
se especializarem as escolas;
b)' estabelecer módulos adequ:ados
aos': diferentes tápos de _cursos. pro-fissionais superiores, que atendam, em
cada caso, às necessidades _reais de
pessoal, equipamento . e instalações.
asseguradas; a rentàbilidade do ínves.tímento e a' expansão do' ensino;

c) elaborar um programa de .íncentavo à escolha de pronssões-'pcuco
procuradas, .mas. de grande ímportâncía.scctaí. 'de rorme.e acrescer :o seu
prestig-io e.e.: criar expectativas' f~YO~
ráveis em relação a elas;
d) preparar projetos' pàra. à "formação e aperfeiçoamento de "profissionaís ,de. nivelo técnico em .setores de
meter interêase para o desenvolvimento econômico do País, a rím decserem
apresentados _para obtenção de Hnan'oiarriento externe.
Art. 2.9 As comissões de eS'peCialistas 'prestarão sua colaboração e assístên'Ciat.éciüca junto
Ministério da
Educação 'e' Cultura e -ao 'Conselho
Federal de Educação.

ao'

DEC~ETO N.9. 63.339
DE V? DE
OUTUBRO· DE 1968

Prove sôbre a arrecadação do salá~
rio~educação.

o Presidente da
ca atribuição que

República, usando
lhe confere o art-g o 83. item lI... da Constituição, deereta:
Art 15' O Ministério da Educação
e Cultura. o Ministério do Trabalhóe
Previdência Social e o Banco do
Brasil celebrarão, no prazo de ,30
(trinta) dias, contados da publicação
dêste decreto, convênio .destinado. a
vertfícar: o fiel cumprimento das disposições contidas na Lei n.e 4.440,' de
27 de outubro de 1964. regulamentada
p~10 Decreto n.c 55.551 .. de 12 de [a'neiro de .1965, no tocante: àtarrecadação e à destinação dascontribuiç'ões
relativas. ao satárto-eõucação.
Art. 2.9' Revogadas . as disposições
em. contrário, o presente' decreto entraj-á em vigor à data' de' sua pu,
bl.caçào .

'

Brasília; 1.9 de outubro de 1968;
147.9 da ,Independência e 80. 9 da

República.
A;' C.OSTA E'SILVA

Antônio Delfim Netto
TarsQ' Dutra
Jarbas G; Passarinho

63~340 - DE
OUTUBR.O DE 1968

DECRETO N.Q

15' DE

Diecôe sôbre-. a assistência: .financeira da União aos Estados. Distrito
Federal e 'Municípios, rara o desenvolvimento dos resoecuooe
sístema» deen'sino primário e .médio-

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o

ATOS DO.· :PODEJ;!. EXECUTIVO

-artfgo 83, item II, da Constituição e
considerando Ó disposto em seu artigo 169 decreta:
-Art, 1. Q A assistência financeira
da União aos Estados, Distrito Federal e .Munícípíos, para o desenvolvimento de seus' sistemas de ensino
primário e médio, está: condicionada
v uma contrapartida de igual valor
por parte dos respectivos governos.
Parágrafo único. A assistência' financeira da União aos programas e
projetos munícípaís de ensino médio
e primário fica condicionada àverifícação de que os mesmos se en,
contrem compatibilizados com, O pla.,
no estadual de educação, expresso
'pela aprovação do Conselho Estadual
de Educação.
Art. 2.9) A entrega de .recursos da
União aos Estados, Distrito Federal
e Municípios, para os fins previstos
no . artigo 15>, será sempre . acompanhada da parcela de igual valor recebida de, seus respectivos governos.
Parágrafo único. Para . tanto os
govemcs 'dos Estados, Distrito
Federal e Munícíptos: confirmarão', perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento .da Educação (FNDE) as
autorizações concedidas ao. Banco. do
Brasil". na forma do disposto no artigo 3.9. dêste Decreto.
Art. 3.9 Para o recebimento da.
ajuda de, que trata o presente Deereto será necessário que os Estados,
o Distrito Federal e Os Municípios
a,~ós eprovadcs os programas especí~
Iícos.vautcrtzem o Banco do Brasil a
debitar. em suas' respectivas contas
uma. quantia igual à que lhes .fô;
destinada pela União,
comunicada
pelo FNl?E, respeitado em qualquer'
caso o disposto no artigo 94 da Lei
n.c 5.172. de 25 de .outubro; 'de 1966.
P~rágrafo único, A parcela assim
debitada será simultâneamente cre..:
ditada em conta do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da ,Educação
(FNDE) .

Ait.. 4,,9 O presente decreto entrará
em. vjgor no dia 1.9, de janeiro de
as . d1sposições em
contrário.

~96~, revogadas

Brasília 1.0 de outubro de 1968'
147,9 da Independência e 80.0 d~
República.
A. CoSTA, E SILVA

Antônio Delfim Netto
Tarso Dutra
Hélio Beltráo

DECRETO

N.9 63.341 - DE 1.9 DE:
OUTUBRO DE 1968

Estabelece critérios para, a expansão
ào 'ensino euperíor e. ·d4, outras, providências.

O Presidente da Repúblíca.. 'no. uso
de suas atribuições,. e tendo em vISLa
o disposto no. artigo 83, ttem ;II,. da
Constituição, decreta:
.
Art, 1.9 No exame. dos pedidos' de_
autorização e reconhecimento de universidades e d-e estabelecimentos' isolados de ensino superior" bem como
de financiamentos. de programas e
projetos de instituições existentes ou
a serem criadas, observar-se-âo, conforme o caso, os seguintes crttérros,
além de outros legalmente estabelectdos:
I - revttar.sc,e aexpansão de va-

gas e a criação de .novas unidades
para as profissões já suficientemente
atendidas, .exeeto nos casos em que, a
iniciativa apresente um alto, padrão,
capaz de contribuir erenvemente para. o aperfeiçoamento do ensino e da
pesquisa no setor abrangido.
II - Na hipótese de profissões .suficientemente atendidas, poder-se-á
determinar a, transformação de unidades relativas àquele setor em instituições destinadas à formação de.
proríssionaís dos quaís exista aencu:
III - Tendo em vista' a ímportân.,
cía de que a .autorízaçâo :para fun.,
cíonamento . de novas unidades fique
condicionada não se. à comprovação
de, sua viabilidade pedagógica e científica, mas também de sua viabilidade admmístratíva e econômlco-fínan-,
cerra, deverá o Conselho Federal de
Educação, para êsse ,efeito, ser .asses"sarado por Comissões de Eapecialistas é por representantes de órgãos
técnicos dos Minístértos da "Educação
e Cultura, Planejamento e .Coordena-,
ção Geral ,e Fazenda.
IV - Ao estudar.se a concessão de
financiamento para programas
de
expansão:
a) adotar.se-á orientação rigorosa,
nos programas de obras e equipamentos, no sentido de evitar desperdicio
de recursos e assegurar a eficiência
sem suntuosidade;
b) examinarcse-á se foram.. devidamente exploradas as' possibilidades de
melhor utilização 'da' capacldãde 'tnetalada;

A lO;";'
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c) levar- .se.á

em conta

DO ..PODER EXECUTIVO

o, esfôrço

reat.zado pela Universidade ou esta-

betecímento isolado, no sentido de
apr-imorar a qualidade do ensino e da
pesquisa, adequar, sua estrutura .às
diretriz-es da Reforma Universitária
e da Reforma Administrativa, e ror.
talecer suas unidades de- planejamento, orçamento, execução financeira e
auditoria interna.
Art. 2.9 No tocante à construção

de cidade

universitárias (campus).

será observada a

seguinte orienta-

ção:
I - Proceder-se-á a um levantamento geral, no País, dos projetos
globais de implantação
de cidades

universitárias.
II - Par-se-á 'a seleção' das Universidades que construirão o seu
(campus) príorttàrtamente e, dentro
de cada Universidade, será dada preferência, à construção das unidades
do sistema básico.
In - Para efeito de concessão do
flnancíamento dos projetos. será estabelecido esquema pelo qual imóveís situados tora do campus e liberados coma transrerêncía das unidades, devem ser alienados,' de modo
a financiar
parte, substancial da
construção da' cidade universitária.
IV - Evitar-se-á a construção de
novos Hospitais de Clínicas. Concluídos C'5 estudos bãsrcos.tos alunos que
Sê 'destinarem ao ciclo
profissional
de medicina, poderão prosseguir sua
formação em' unidades clínicas não
necessàríamente pertencentes às Universidades, mas por elas utilizadas mediante convênio - para fins d,idáticos. Aos Hospitais de Clínicas já
ex1sten tes, o INPS deverá 'reservar
quota substancial de 'seus convênios.
Art. 3.º Para efeito de vertrtcacêo
das exigências do 'mercado de trabalho; em confronto com as necessidades do desenvolvimento nacional' ou
regfonal, proceder-se-á ao levantamenta, imediato das condições de Ins,
talacâo e funcionamento das escolas existentes. com vistas principal'mente aos segumtea aspectos:
• a) existência
de cursos' para os
quais" não haja demanda." de vagas,
por excesso de -escola da mesma carreira ' na -regtão:
b) existência de cursos de
baixo
padrão' .qualitatívc:
c) -oorte excesaivàmente reduzido
de .urrídade. sem poder atender aos
requisitos mínfmos de eficiência.

Art. 55' Revogadas as -' disposições
em contrário o 'presente decreto entrará em vigor à data -de sua pubhcação.
Brasília. 1 de outubro de 1968;
147.Q da Independência e 805' da
República.
A. COSTA E SILvA

Amtõnio Deljiz,n Netto
l'arso Dutra
Hélio Beltrão

DECRETO N S 63.342 -

DE

15' DE

OUTUBRO DE 1968

Dispõe

sôbre

medidas

relativas

ao

aperteiçoamento e atualização das

esta.tísticas

eaueoeumou.

o Presidente da República, _no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item H, da Constituição, deereta:
Art. 1.9 A partir do mês de abril' de
cada 'ano, a entrega de recursos da
União às- "Instttmções de ensinosu.perior " ficará condicionada à com,
provação, perante a respectiva agên.
ela do Banco do Brasil, de haver a
entidade apresentado à Fundação
Instituto Brasüerro de Geografia e
Estatística os dados estatísticos, relativos ao' ano, letivo vigente.
Art. 2.º A Fundação IBGE_ ativará
e manterá- atualizadas as esta.tísticas
referentes ao setor educacional do
País.
Art. 3,° Revogadas as disposições
em contrárío; o presente decreto entrará em vigor à data de sua publicação.
Brasilía, ,1 d-e outubro de 1968;
147.Q da Independência e 80.Q da
República.
A. COSTA· E SILVA
Antônio Deljim Netto
Tarso Dutra
Hélio Beltrão

DECRETO N.Q 63.343 -

DE 1.Q DE

OUTUBRO DE 1968

Dispôe sôbre a instituição de Centros
Regionais de Pós-Graduação.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o 'artigo 83. item II,da Constituição,
considerando que a Lei 4.024; de 20
de dezembro de 1961,' prevê a criação
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de cursos de pós-graduação (art. 69,
Iejra b) os quais já foram definidos
pelo Conselho Federal de Educação
ex vi do art. 25 da Lei 4.881-A de
dezembro de 1965;
considerando a importância fundamental da pôs.graduação para a
pesquisa cientifica, a formação de
proressôres do ensino superior e de
tecnólogos de alto padrão;
considerando a necessidade de se
promover a implantaçã-o sistemática
dos cursos de pós-graduação, e que
as universidades 'nacionais, na conjuntura atual, não dispõem de recursos humanos e matertats isuncíentes.
capazes de permitir a criação de cursos nos diferentes campos do conhecimento, ao, nível correspondente à
natureza e objetivos da pós-graduaçâo:

cons'derando a necessidade de se
oferecerem adequadas' condições' de
trabalho aos cientistas brasileiros a
de se estimular o retôrno dós que se
encontram no estrangeiro; e
considerando, ainda, que a exis,
têncía de cursos de pós.graduação é
matéria de ínterêsse nacional, tendo
em vista a expansão e. o, aprimoramento do ensino superior e a necessidade, de desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, decreta:
Art. V;J Serão' criados, mediante
convênio com universidades ou instituições' de nível 'equivalente, Centros
Reglonais de Pós-Graduação. tendo
os seguintes objetivos:
a) formar professorado competente para atender à expansão' do en.
sino superior, assegurando,' ao mesmo
tempo, a elevação dos atuais níveis
de qualidade;
b) estimular o desenvolvimento da
pesquisa científÍca, por meio da pre,
paração adequada de 'pesquisadores;
c) .proporcionar o treinamento encaz de técnicos de alto padrão, para
,(azer face às necessidades do desenvolvimento nacional;
d) 'criar condições favoráveis
ao
trabalho científico, de, módo a esttmular a fixação dos cíentístas brasileiros no Pais' e incentivar' 6 retôrno dos que se encontram 'no es~
trangeíro.
Art. 2.9 A CAPES, articulada com o
Conselho Nacional de Pesquisas,
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competirá .adotar as' provídências para, que sejam criados os centros, Re,
gionais de Pós.Graduação, na. forma
definida neste decreto.
Art: 3.9 A instalação de' Centro em
determinada Instltufção corresponderá às áreas de conhecimento que ténham atingido grau de desenvolvimento compatível com a: natureza
dos cursos de pós-graduação.
§ L'? Para atender ao, critério; previsto neste artigo, o Conselho -Nacíonal de Pesquisas 'procederá' ao ,levantamento das instituições que ore.
reçam condições adequadas tà criação
deCeritros, nos diferentes' campos
do conhecimento.
§ 2.Q Na ínstttulçâo ~ dos Centros,
serão, escolhidos prtorttàrtamente .os
setores vinculados à expansão do en,
sino superior, e ao desenvolvimento
nacional em seus diferentes aspec-

0s.

§ 3.Q A implantação dos Centros
far-se-á com rigorosa observância dos
princípios de não duplicação e plena
utilizacão dos recursos materiais e
humanos da universidade.
§ 4.Q Instalados os Centros, far-se-á
a previsão do número de pós-graduados necessários, no' prazo de 5 (cin.
ccj anos e nas diversas áreas. à ex.
pansâce ao aperfeiçoamento do ensino superior.
-Art. 4.Q A pós-graduação de que
trata êste decreto' se refere aos. eursoa de mestrado e doutorado, na forma definida pelo Conselho 'Federal
de ' Educação.
§ 1.9 Dentro do prazo de 60· (sessenta) dias, a contar da publicação
do presente decreto, o' Conselho Federal de Educação baixará as normas para aprovação dos cursos de
pós-graduação.
§2.Q Somente os cursos' de .pós-graduaçâc credenciados pelo Conselho
Federal de Educação poderão receber
financiamento dos órgãos governamentais.
Art. 5.9 No processo de instalação
dos Centros Regionais de vPós-Graduação, a CAPES se articulará, especialmente com o Conselho Nacional
de Pesquisas e com o Banco:NaciO:nal de Desenvolvimento Econômico,
êste representado pelo Fundo de Desenvolvimento Técnico-Cientifico ...

(PUNTECl.
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Art. -6.9 As uníverstdades- e estabe.
Iecímentos isolados de ensino supe.,
rior deverão, assumir o compromisso
de assegurar o aproveitamento dos
candidatos que enviarem aos Centros
de Pós-Graduação e que nestes, ve,,:,·
nham a obter os graus de mestre e
doutor,

1.9 A .seleçâo dos candidatos, de,
que trataêste -artigo;serã feita conforme .crttérto estabelecido nos respectívos Estatutos.
§ 2.9 .As universidades estdrriularâo'
seus profcssôres adjuntos e assistentes, que não possuírem os graus de
mestre e doutor, a que os obtenham
nos Centros dePós-Graduaçâo criados~a 'forma dêste decreto, nas áreas
relacionadas com suas attvíãades docentes.
Art. 7.9 A concessão de' bôlsas para
o mestrado e doutorado no. estrangeiro deverá limitar-se, preferentemente, às áreas não atendidas pelos Centros de Pós-Graduação nacionais.
Art 8.Q Além dos ccursos de mestrado e doutorado; os Centros Regionais de Pós.Graduação promoverão
CUTWS de aperfeíçoamento:e atualização para os proressõres de ensino euperfor e técnicos no exercido de suas
profissões.
Art. 9.9 O Conselho Nacional de
Pesquisas, em concordância. com o
disposto neste decreto' ampliará o
âmbito de sua atuação, de modo a
compreender as ciências humanas. a.
educação e outros -domíntos do conhecimento.
Art. 10. O funcionamento dos Centros Regionais d,: -Pós-Graduaçâo será
assegurado pelos recursos financeiros
provenientes da CAPES, do Conselho
Nacional de Pesquisas, do Fundo de
Desenvolvimento Técnico-Científico,
do Fundo Nacional de Desenvolvi~en.to da Educação e de outros õrgaos. bem como das respectivas universidad-es, dentro dos programas mtegrados.
Art 11. Revogadas as disposições
em contrário o presente. decreto- entrará em vigor à data de sua pubücação.
Brasília, 1.9 de outubro de 1968:
147.9· da Independência e 80.9 da
República.
§

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N,9 63:344 - DE 1.9 DE
OUTUBRO DE 1968
Provê eõbre medidas pera a inspeçãO
dos estabelecimentos de ensino.

O Presidente da 'República; usando
da. atribuição que" lhe confere o ar.
tigo 83, item II, da Constituição, decreta:
Art. I. Q Enquanto os provimentos
relacionados com a Reforma Universitária não dispuserem em definitivo
sôbre a matéria, a inspeção federal
junto aos estabelecimentos de ensino
superior ou médio será feita por especialista em assuntos técníco-pedagógfcos em regime de contrato de
trabalho.
Art. 2.Q Revogadas as disposições
em contrário.' o presente decreto entrará em vigor à data de .sue publicação.
Brastlía, 1.9 de outubro de 1968;
1479 da Independência e· SO.Q da
República.
A.

GOSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N.9 63.345
DE2
OUTUBRO DE 1968

DE

Retifica o encnuuuramento daS 100çôes 00 antigo Serviço Especial de
Saúde, e dá outras -prouiaências ,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item H, da Constatutçâo, e
tendo em vista .ô disposto nos artigos 48 e 81 da Lei no 3.780, de 12 de
julho de 1960, e o que consta do processo nv 8,997, de 1964, do Departamenta Adminístrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificado, de acôrdo
com o Anexo I, o enquadramento das
funções do antigo serviço Especial de
Saúde pública, no Quadro· de pessoal
_ Parte Suplementar, do Ministério
da Saúde; aprovado pelo Decreto numero 53.312, de 16 de dezembro de
1963, nas partes referentes. as .séríes
de classes de' Oficial de. Administra-

ATOS DO PODER 'EXECUTIVO
e Técnico de Administração. bem
como a relação nominal dos,' respectivos ocupantes.
Parágrafo único. A. retlflCação de
que trata êste artigo. prevalecerá" para todos' os efeitos, a partir de 19 de
julho de 1960 (art, 88 da Lei-número
3.780; de 1960).
Art. 29 Sâo consideradas insubsistentes, em face dó que dispõe o artigo
19, as readaptaçôes de Jorge dos Santos. _Olyenpío Bandeira da .Silva Cascaes,Raymundo Marrocos de Ara-újo,
e Telmo Braga constantes ão decreto
coletivo de 9 de dezembro de 1964,
publicado no Diário Djteial 'de 10 dos
mesmos mês e ano.
çâo

Art. 39 Os cargos.de-Técruco de Aamínisbrcrção previstos no Anexo r
tartágo 19) ficam reclassíncados a
partir de 29 de junho .de 19'64 na' forma do Anexo H, de acôrdo com o dísposta no artigo 99 da Lei n~4.345, ce
26 de junho de 19'Ô4, e, bem assim, alterada a relação nominal dos atuais
ocupantes.
Parágrafo único. 4.s vantagens
nanceíras decorrentes da recrassírícaçâc a que se refere êste arugo vlgO~
ram a partir de 15' d-e junho de 1064
(artigo 43 da Lei n.c 4.345. de 1964).
Art. 49 O órgão de pessoal oompetente apostdlará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decrete .'
Art. 5.Q, O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con trárto.
Brastlía, 2, de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
.
ü-

'A. COSTA E SILVA
Leonel Miramâa

. Os anexos a que se refere o artigo
19 foram publicados no D,iário Ojicial
de 14-10-68.
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DECRETO N9 63,.346 -'- DE 2 DE
OUTUBRO DE 19.68
Abre ao Ministério dos Tran$pãrtes,
em tooor da Rêde Ferroviária Federal S. A . .0 crédito suplementar
de NVr$ 154.900.000,00 para retórçc
de dotaç'ão consignada no vig'ente
Orçamento.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 83, item 11 da Constituição, e
da autorização contida no art. 11.
da Lei n» 5.373, _de 6 de dezembro
de 19'Ô7, decreta:
Art. 19 Fica aberto -ao Ministério
dos Transportes, ém favor da Rêde
Ferroviária Federal S. A., o crédito
suplementar de NCr$ 154.900.000,00
(cento e cinqüenta e Q1iatro' milhões
e n,ovecentosmil cruzeiros novos),
.para, reíôrço de dotação orçamentária
consignada ao subanexo 5.16.06, a
saber:
5.16.03.01 - ' Rêde Ferroviária Federal. S. A.
373.2.1969 - operação do Sistema
Ferroviário Federal.
3.0.0.0
Despesas Correntes
3.2.0.0 .,- Transferências Correntes
'3.2.2.0 - subvenções Econômicas
NCr$' 154. WO.000,00.
Art. 29 A despesa decorrente da
execução' do presente Decreto será
atendida com os recursos previstos
no art. 43, § 19, item II da, Lei número 4.320, de 17 -de março de 1964.
Art. 3Q este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo.
Brasília, 2 de outubro de 1.968;
1479' da Independência .e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Deljim Netto
'Mario David And-reazza
Helio Beltrão

DECRETO N9 63.347. "'--DE 2 DE OUTUBRO DE 1968
Reçnícmenta o sistema de prcàu~i?,;Edade instituidq pela Lein9 '4.491, de
,21 de novembm de 1964, para os serviços .gr,á/icos do DeparramenttJ a.e
Imprensa Nacional.

O .Presidente da. Repúblicas, usando .da atríbuíçâo que lhe confere o
artigo 83, item lI, da Constituição" decreta:
ArL19 A produção . diária dos servidores do Departamento de Imprensa
Nacional, lotados nos setores. de artes gráficas, será constituída .de parte
fixa, com tarefa mínima de 1.000 linhas de composição de linotipo, corpo

In
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7x126, "medida de .12 ctceros, ou do eqüivalente .em unidades gráficas das
demais oficinas, e da par te suplementar que será paga com? serviço extracrdlnárto pelo excesso da produção mínima.'
DA PRODUÇãO OBRIGATóRIA

Art. 29 Para efeito do disposto no artigo- 19, constitui produção obrigatória diária individual o conjunto de tarefas específícado vern cada um
dos parágrafos seguintes:
I -

SEÇÃÇl DE REVISÃO

rever 35 laudas, formato 22x33, datilografadas em espaço dois,
compreendendo correção de texto e marcações técnicas;
rever _ou reler 1.700 linhas de, provas tipográficas, de corpo 7x126,
medida de 12 cíceros:
conferir 85 provas de - prelo com 100 linhas aproximadamente,
cada uma;
conferir' a "têrça" correspondente a 128 páginas de jornal.
11 -

OFICINA DE. COMPOSIÇÃO

a) Turma. de Linotipo

compor 1. 000 linhas; corpo 7x126, medida de 12 otceros: ou seu

eqüívalente nos outros corpos, séries e medidas;

amarrar, retrancar e tirar provas de prelo de' 60 "paquês" de 60
cíceros cada um;
emendar e tirar provas de 50 "paquês" de 60 cícercs de altura
cada um;
organizar a matér-ia correspondente a 48 'páginas de jornal;
paginar 16 páginas de jornal.
b.)

Turma 'de Caixa e Paginação:

transportar, organizar a matéria e paginar 64 páginas até 24x40
cíceros:
quando se tratar de 'páginas espec.als, em que sejam intercaladas
tabelas de monotlpo ou chcherta Yecorrrda cou em duas colunas:
32 páginas;
quando forem páginas de revistas,no formato de 23,5x31 até 27,5x37
em: 8· páginas;
repaginar e emendar, quando ferem de paginação simples e até o
formato de 24x40 cíceros: 48 páginas;
emendar quando forem-páginas até o formato de 24x40 cíceros: ó4
págínas;

-

conduzir 240 páginas para a Oficina de Impressão;
desmontar 120 páginas;
conduzir 6 carros. com metal da desmontagem para a rerundícão
de .metal:
produzir, no prelo, 200 provas de vpaquês" ou páginas, quando fôr
uma prova de cad,a,.e âüü-quando forem_duas, provas;
.compor manualmente" uma chapa no formato 46x68 ctceros, contendo: 6 cassados; ~4 pautas, 1 Arma da República, 14 linhas f,e·
tipos _e fios ou .seu eqüívalente de outras chapas;
distribuir 3 chapas, formato' 46x68cíceros contendo;" 6 càseados,
24 pautas," I: Arma -da República, '14 Iínhas' de tipos e fios' ou seu
eqüívalente de outras chapas, 'compreendendo distribuição dos tipos
nas respectivas caixas, limpeza de fios, espaços separados" clichês
e .quadrados arrumados em blocos, amarrados ou empacotados,
assím'. como hmpeza e organização, das mesas, e estantes, de 'jis'·
trfbuiçâc.
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Turma de Monotipia:
1) Teclado

1.000 linhas de composíçâo corrida, na medida de 12 cíceros, corpos 8 a 12, ou 667 linhas, corpo 6;
500 linhas de .composiçâo de tabelas, na medida de 12 cíceros,
corpos 8 a 12, ou 330 linhas, corpo 6;
330 linhas de composíçâo que contenham cálculos, ria medida de
12 cíceros, corpos 8 a 12, ou 220 linhas, corpo ,6;
!
167 linhas de composição que contenham somente cálculos, na
medida de 12 ctceros, corpos 8 a 12, ou 115 linhas, corpo 6.
2)

Fun~içâo

de 900 linhas na medida de 12 cíceros, corpo B a 12. ou 600 linhas,
corpo 6,. ou 230 linhas di: corpo "t4 em diante;
560 lâminas de entrelinhas com 110 c.c. até 4 pontos;
de 340 lâminas de lingotes com 110 cíceros de 6 a 12 pontos;
de 500 lâminas de fios 58 em ou 110 cíceros até 4 pontos;
de 360 lâminas de fios com 110 cíceros de 6 a 12 pontos;
de Armas da República 'ou outras: 3 pacotes de 19x24 cíceroõ
corpo 48; - ou 2 pacotes de 20x22 ciceros, corpo 60; ou' 2 pacotes ds
iaxaa-cíceroe, corpo 72;.
de guarnições de chumbo (cortadas e raspadas): 48 de 8 ctceros, 24
pontos; ou 40 de 12 cíceros; 36 pontos; ou 30 de 16 cíceros, 48 pon ..
tos; ou 20 de 24 'clceros, 72 pontos; ou 20 de 32 bíceres, sspontos;
de tipo-s padronizados (incluindo a justificação): 10· componedores
de 110 ctceros. corpo G, letras grossas, ou 7 compcnedores de letras
finas; ou 14 componedores de corpo 8, letras grossas; ou 8 componedores de letras filias; 'ou 18 componedores de corpo 10 letras
grossas; ou 15 componedores de letras finas;
,
de quadrados (inclusive empacotamento) referente a 17 ,pacotes
na medida de 24x40 cíceros, corpos 6x24 pontos, ou seu equivalente
nos outros tamanhos e corpos.
3) Corte

cortar 17 ccmponedores de 110 cíceros de tipos padronizados.
4) Paginação

da 10 páginas de 10x24 cíceros de letras padronizadas (CQmprezndendo paginação, empacotamento e escrituração).
5) Montagem

-

de 8 tabelas de' 5 caseados cada uma, na medida' de 24x38 crceros

-

de 10 páginas na medida de

6)

Emendas.
24

x 38 cíceros.

7) Provas

de 80 provas de prelo-na medida até 24x38 cíceros.
IH -

OFICINA DE IMPRESSÃO

a) Turma de Bnçraâação de Páginas de Jornal:

engradar, tirar provas de escôva e desengradar 32 páginas de'
jornal;
conduzir em carro, das mesas-mármore para as calandras ou viceversa, 80 páginas engradadas.

12
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b) Impressão Vertical:

cortar 25.000 fôlhas de papel, dando 4 cortes, transformando as
fôlhas de 75 g;m2, formato 67x90, em qualquer qualidade de
papel, em 100.000 pedaços;
imprimir 4.000 fôlhas, quando a máquina rÓI' manual, e de 6.000

fôlhas, quando fôr automática; ou fazer dois e meio preparos e
acertos.
c)

Impressão Horizontal:

cortar 35.000 'fôlhas ao centro;
imprimir 4.000 .fôlhas, quando a máquina fôr manual, e 6.000
fôlhas, quando- automátdca.;'

fazer dois e meio preparos e acertos;
engradar 64 páginas, quando o engradamento fôr .na própria máquina impressora, sendo de 16 páginas cada entrada,composição
linotipo, formato do livro até 16,5x24cm;

desengradar 80 páginas, quando o desengradamentc fôr na própria
máquina impressora,' sendo o livro até o formato de 16,5x24cm;
composição linotipo e de .16 páginas cada entrada;
engradar 64 páginas, quando o erigradamento fôr de páginas de
composição de linotipo e o formato do livro de até 16,5x24C~;
desengradar 80 páginas, quando o desengradàmento Iôr de páginas
de composição linotipo e o formato do livro de até 16,5x24cm.
d) Impressão "Rotativa (Obrasj :

cortar ·20.000 fôlhas de formato 56x76cm, transformando-as em
100.000 pedaços de 21,5x25cm;
imprimir 20.000 fôlhas; .ou fazer um preparo e acerto de máquinas;
grampear 400 talões:
passar cola na lombada de 300 blocos: ou capear300 blocos ou
talões; ou ctntar 300 blocos ou talões;
empacotar e rotular, 150 blocos' ou talões.
e)

troauçao em máquina "Frankenthal":

um preparo e acêrto: ou ímprfmir 7.500 fôlhas.
j) Produção em Rotativa de Jornal:

alcear 3.500 exemplares de três cadernos; ou 1.750: exemplares de
seis cadernos.
IV

~ OFICINA DE ESTEREOTIPIA:

a) Roto-estereotipia:

calandrar 64 matrizes;
cortar e secar 64 matrizes;
fundir 16 clichês;
examinare numerar 64- clichês;
frezar 16 clichês;
tornear 32 clichês;
laminar 64 clichês;
grcsar 64 clichês.
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b) Puma-eeterectiptà:

executar 12 clichês, formato 17x17 em.
C)

Retsuuiíção de metal:

refundir 150 "taínhas" correspondentes a 1.800kg de metal; ou 77
blocos.vcorrespondentes a 500 kg;
'transportar- 2.000 kg de metal da refundiçâo de metal para a
Oficina de Composição.

v a)

OnCINA DE BROCHURA:

Brochura:

conduzir 80.000 fôlhas 75g/m2, da Oficina de Impressão para a
Oficina de Brochura;
contar, examinar, bater e cortar 25.000 Iôlhas, 75gjm2 no formato
de 76x112;40.000 fôlhas, no formato 66x96 ou 67x90; 60.000 fôlhas
no formato 56x76;
contar, dobrar e amarrar 7,.000 tõtnas, _quando, cada uma fôrdê
uma dobra; ou' 2.500 - tólhas, -quando de duas dobras; ou contar,
dobrar e amarrar. 4.000 mapas, quando de uma dobra: 2.400 mapas,
quando de duas do-bras;ou 1.200:mapas, quando de três dobras;
alcear _4.000 cadernos;
colar 1.700 estampas; ou 1.700 mapas; ou 1.700 -gráficos;
capea.f' 1.000 livros, quando contiverem até 128 páginas; ou capear
900 üvros, quando de 129 a 160 páginas, ou capear ,750 livros,
quando de 161 a 192 páginas; ou capaar 600 livros de 193 a 256
páginas; ou capear 500 livros, quando acima de 257 páglnas;
dobrar;' contar e amarrar à máquina 7.500 fôlhas, .quando, depois
dç. dobradas, forem elas, no mímmo, de 10x14cm; ou 6,000 tôlhas.
quando, depois de dobradas, forem elas de 16,5x24cm; ou 4.500
fôlhas, quando, depois de dobradas; forem elas de 19x28cm; ou
1. ~OO. fôlhas, quando, depois de dobradas, forem elas de 22x33~m;
encaixar e grampear 2.000 cadernos;
costurar 10.000 cadernos, quando no formato de 16,5x24cm; ou
c-osturar 9.0C;:J caaemos.vouenoo de 19x28cm; ou costurar 6.500 cademos, quando de 24x33cm;
grampear -5.000 livros, ou folhetos;
prensar, arrumar e, conduzir livros correspondentes a 30.000 cadernos;
aparar a frente de livros ou folhetos correspondentes a 18.000
cadernos; ou aparar o pé -de livros correspondentes a .22.500 cadernos; ou aparar pé e cabeça de livros ou folhetos correspondentes a· 14~OOO cadernos;
encaixar 6.000 cadernos;
.
conduain-e capear 600 livros, no formato até de 19x28cm; ou conduzir e capear até 300 .Iivros no formato 'acima de 19x28cm;
vincar, 6.000 capas, fichas etc.: •
dobrar orelhas de 500 livros no formato de até 19x28cm;
colocar e retirar 60.000 cadernos das mesas;
abrir ·2.QOOfôlhas para colar mapas ou gravuras;
cortar e consertar 20.000 cadernos de livros até o formato máximo
de 19x2Bcm;
empacotar, rotular e Expedir 150 pacotes.
b)

Blocagem

contar, 'examinar, batel' .e .retalhar 150.000 -fôlhas avulsas no formato de- até 22x33cm; ou contar, examinar, batere retalhar 90.000
fichas ate o formato, de 12x21cm; ou aparar 1.500 blocos de tormaro
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até 16,5x22cm; ou aparai; 1.000 blocos acima de formato 17x22,5cm:
ou _aparar 1.000 ,talões de formato até 16,5x22cm; ou aparar 600
talões de formato acima 'de 17x22,5cm;
dobrar 2.400 .fôlhas avulsas até 56x76cm; ou dobrar 12.000 cadamos com 5 fôlhas cada um·
aleear 7.000 tôlhas, quando forem de papel comum e sem picote;
ou aícear 6.,000 fôlhas, quando foram de papel SV-30' ou' alcear
4.000 fôlhas, quando forem de papel comum e com picote;
arrumar, conduzir e prensar 2.000 talões;
bater 20;000 fôlhas 'de papel, até o formato '44x66cm;
capear 300 blocos; ou capear 300 talões, quando os talões' não forem
numerados; capear 200 talões, quando forem numerados;
numerar' 5.000 números:
perfurar 120.000, fôlhas quando em papel 57 g/m2, a 94 g/mâ, e
100.000 fôlhas -de 100 g/m2 a 125 g/rn2, de- dois furos em ambos
Os lados,;
,
grampear 400 talões;
turar ou fazer 15.000 mil projeções em fichas;
reforçar, com percalína, 400 capas de processo;
empacotar, rotular e expedir 150 pacotes, quando simples; bu empacotar, rotular e expedir 90 pacotes numerados;
,conduzir 500 pacotes da,Oficina de Brochura para a Seção de Expedição.
VI -

OFICINA DE PAUTAÇÃO:

cortar e raspar 50.000 Iôlhas de papel com 94, g/m2a 125 g/m2;
fazer dois e meio preparos !-~, acertos de máquina para pautar ou
riscar; ou 'pautar, à 'máquina, 7.000 fôlhas, no formato de 22x33cm..
quando fôr simples; ou 4.000 fôlhas, quando rnargeadas: ou 2.500
tôlnas quando quadriculadas; ou riscar, à máquina, 2.500 tôthas,
formato 22x33cm, frente e verso, e' rtscaçâo simples; ou contar,
dobrar e desfolhar 7.000 fôlhas de -papel;
fazer dois e meio preparos e acertos .em máquina: impressora; ou
imprimir 3.000: fôlhas
Vil -

OFICINA DE ENCADERNAÇÃO:

a) encadernaçâo de livro's impressos:
desmanchar, prensaI: e serrotar, no formato de 16x23cm, 40 livros,
ou costurar 10 livros de 42 cadernos cada um, quando, a meio
ponto: ou costurar fi livros de 42: cadernos- quando a ponto inteiro'
ou costurar a ponto de luva, 5 livros de -42 cadernos; ou montar ·100
pares de guardas francesas; ou desfiar _Os barbantes, assentar
guardas e colar o lombo. de 15 livros; ou aparar a frente de 150
üvrcs: ou virar o lombo à máquina, ou a martelo, .de 100 livros; ou
aparar o pé, e a cabeça de 70 livros .ou.. cortar, -100 pares de pastas
para livros; ou da-r enéarxe em 30 livros; ou aparelhar as pastas
e empastar 15 livros; ou assentar cabeceado -e endorsar 30, livres:
ou cortar os cartões de 70 variados; ou cortar lombadas, cantos e
chanfrar 15 livros; 01.1 colar as nervuras,' assentar' as lombadas,
cantos e coberturas de lf· Itvros; ou cortar o papel para cobertura
e dobrar 70 livros: ou colar as guardas, 'fechar, .ajustar e repassar
15 livros.

°

b)

Douração:

dourar 16 volumes, quando autor .e título do livro' ou dourar 13
volumes, quando autor, titulo -e subtítulo ou "florõ~s no livro· ou
dourar 10 volumes, quando título, subtítulo e 'f1orões no livro'; QU
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dourar .8" volumes, quando autor, título, subtítulo;' .flórôes pontilhados e rüêtes: QU doura,' 20 pastas, quando se tratar de filêtes nas
pastas; ou dourar quatro quintos das fôlhas de-um volume colocando fôlha na respectiva cabeça; ou dourar um quarto 'de v'olume
colocando fôlha em, três lados do livro; ou' compor, para' dourar 48
volumes; ou dístríbuír as chapas de composição reítas para a douração de 96 livros;
dourar 14 pastas para livros; ou dourar 25 certeiras. quando com
rubrica: ou dourar 40 carteiras, quando sem rubrica; ou compor,
para dourar, 8 pastas; ou distribuir as chapas de composição feitas
para douração de' 16 pastas.
cj

Estampagem em Lonas:

estampar 100 volumes, quando os livros já estiverem prontos; ou
estampar 50 -lonas. quando o tamanho e espessura ultrapassarem
a capacidade da máquina: ou compor 16 chapas para estampar os
Jívros, ou distr-ibuir 32 chapas compostas para estampar lonas ou
Iívros.
d)' Encadernação de, LtvrOS em Branco:

montar 50 pares de guarda para livros, no formato de 22x33cm,
com 100 fôlhas; au preparar '250 livros; ou costurar 20 livros, a
cacarço; ou emaçar cadernos e colar o lombo- de 60 livros; '.IU
aparar a frente e pintar 350 livros; ou virar o lombo de 150 livros
à máquina; ou aparar o pé e a cabeça e-píntartéüü livros; ou tosquiar e endorsar 60 livros; OU' cortar as pastas e empastar 100
pastas para 50 livros; ou <cortar, preparar e assentar 100 cartões
para encadernação de livros; OU limpar, dobrar e colar as guardas
de 60 livros;
vístortar, empacotar, e -éxpedír .'livros ou' fôlhas correspondentes a
6.000 números, quando forem comuns; ou numerar, vistoriar, empacotar e expedir livros ou .fôlhas 'correspondentes a 5.000 númerosiquando' o número fôr na, pauta; ou numerar, vistoriar, empacctar e- expedir livros ou fôlhas .correspondentes fi. 7.000 números, quando paginadas ou por fôlha;
abrir índice comum de 20 livros com 100 fôlhas.
e) Cartonagem:

colocar as guardas de 1.200 carteiras flexíveis; ou forrar 1.500
carteiras . nexíveía; ou dar cola a máquina, em papel vplastificado,
de 9.000 carteiras flexíveis, no formato de -14x19cm;-'ou aparar
a frente do míolovde 7.000 carteiras flexíveis; 0\1 aparar o pé e a
cabeça de 7.000 carteirasflexiveis.
VIII -

OFICINA DE, ENVELOPES:

cortar papel para 120.000 envelopes quando o materfaltfôr direto
para O' balancim; ou cortar papel para 100.000 envelopés.i quando
o material tiver, que ser raspado: para imprimir; .ou cortar papel
de 90.000 envelopes, quando o material fôr de ,'1,20 g)m2;
bater e passar cola em papel para 25~OOOenvelopes;
cortar papel, quando padronizado, para 20.000 envelopes dos tipos
1/4, 1/3, 1/2; ou cortar papel para 15.000 envelopes, tipo padrontzadc 1/1; ou cortar papel para 10.000 envelopes, de rormato jscíma
de ~7x36cm até 36x49cm; ou cortar 20.000 envelopes para abertura
de' Janela;
gomar o fêcho de 25.000 .envelopes;
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dobrar e fechar 12.000 envelopes, padronizados, tipo -1/4,; ou .dobrar
e fechar 7.000 envelopes-padronizados; tipo .1/3; ou dobrare fechar
9.000 envelopes padronizados.' tipo 1/2; ou dobrar e fechar 3.000

envelopes padronizados, tipo 1/1; 01,1 fazer dois e meio preparos e
acertos de máquina, para dobrar e fechar envelopes:
imprimir 3.500 envelopes ou íôlhas, quando em máquina plana, manual; ou imprimir a.üüu-envelopes ou fôlhas, quando em .máquína
automática (tipo leque); ou imprimir ·12.000 envelopes ou rôtnas,
quando em máquina automática (tipo Polyj : ou imprimir 3.000

envelopes ou fôlhas, quando em máquina vertical manual; ou fazer
dois preparos e, acertos em máquina impressora;
gomar 2.000 envelopes padronizados, tipos 1/4, 1/3 ou 1/2; ou
gomar 1.000 cintas para dinheiro;
dobrar, desfolnar, gomar, e fechar 750 envelopes, .tipo saco, de
formato axracm até 17,5x23cm; ou 1.000 envelopes" quando não
for gomado o fêcho; ou dobrar, desfolhar, gomar e fechar 500 envelopes acima do formato 17,5x2.3cm até 27x36cm; ou 750 enve.Iopes, quando não for gomado o, fêcho; ou dobrar. desfolhar, gomar e fechar 500 envelopes err, papel 120 g/m2" formato 27x36cm;
dobrar, desfolhar, gomar e fechar 800 envelopes, tipo comum, no
formato sxiü.tcm até 12,9x15cm, OU 1.000 envelopes, quando não
for gomado o rêcho.. ou dobrar, destelhar, gomar e fechar 500
envelopes no formato tz.axaõcm -até 15x23cm, ou 1.000 envelopes.
quando nãc fôr gomado (J rêcho: 'ou dobrar, desfolhar, go-mar e fechar
750 envelopes, no formato de 19',ax24,6cm até' zs.axaõ.aom, ou 500
envelopes, quando não tôr gomado o fêcho ou o material" tôr papel
aéreo (2:). via) ou cristal;·,'
dobrar, desfolhar, gomar e fechar .750 envelopes; tipo bôlsa.;
cíntar 25.000 envelopes do formate de 12xl7',5cm áté 17,5x23cm; ou
cim.ar 20.000 envelopes do formato, acima. de 17,5x23J~m até 27x36cm;
ou cmtar 10.000 envelopes, quando em formato acima 'de 27x36cm
até 36x49cm;
grampear, à máquina, ou forrar 25 caixas, no formato 12x26x40cm;
ou cortar, riscar e vincar, à máquina, papelão para 15 caixas;
cortar cantos de 10.000 envelopes;
empacotar zü.ünüenvelopes do formato de 12x17,5'cm até 17,5x230m,
ou empacotar 20'.000 envelopes do formato acima de 17,5x23~m
até 27x36cm;ou empacotar a.ooo envelopes, quando em formato
acima de 27x36cril até 36x49cm;
.cçlar janela .em 5'.000 envelopes;
conréccíonar 50 envelopes de 10 dobras;
dobrar 2.000 envelopes; ou fazer o acabamento' de '·500 envelopes;
cortar 500. papelões, Com aberturas.
IX -

a)

OFICINAS DE LI·TOGRAFIA, ROTOGRAVURA E GRAVURA:

LUograt1a:

granítar 2 chapas;
preparar, gravar e revelar 2 fotolitos;
tirar 20 'provas de ensaio;
cortar 7.500 fôlhas de papel;
preparar a maquina', acertar uma chapa e imprimir :8.000 fôlhas,
em máquina tipo l-A;. ou imprimir 6.000 Iôlbas em máquina
1j2-A; ou Imprimir 4.000 Iôlhas em máquina tipo 2-A;
imprimir 3.500 Iôlnas em máquina de: relêvo branco;
ímprtmtr 500 fôlhas em máquina de ralêvo tinto.
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"1]) Rotogravura:

fazer 3 montagens;
cobrear 1 cilindro e 20 telhas oú chapas clichês;
fazer o transporte de 2 cilindros;
gravar 2 cilindros;
fazer 2 preparos e acêrto ou imprimir 5.000 fôlhas em máquina
"Palatia";
fazer 2 1;2 preparos ,(, acerto ou imprimir 4.000 fôlhas em máquina
"Liti" .
c) Oficina de Gmcura:

copiar 12.040cm2 em zinco-traço ou foto;
gravar 2.408cm2 em «traço; QU 20 clichês de medida menor de
221cm2;
gravar 4.816cm2 de fotos sem retoque ou 40 clichês de medida menor de 221cm2;
montar clichês em madeira, sendo: chanfrados, 12.040cm2, .ou 50
de medida menor de 221cm2; rrezaõos, 9.030cm2 ou 40 de medida
menor de 221cm2',
Ci)

serviço de

F'ú1.0gí'Cijil.t, comum às 3 Oficinas:

retocar 10 laudas de originais, de formato' 22x33, espaço 2;
fotografar 20 negativos de traços ou 15 'negativos de retícula;
montar 6.020cm2 de filmes;
retocar 6.020 cmz de filmes;
fazer 50 cópias fotostáttcas comuns ou 100 pelo sistema "Foto
Rapid','.

x -

SÉÇAO DE

EXPEDIÇÃO:

gravar 70 chapas para máquina "Adrema":
imprimir 4.500 endereços em jornais, quando tiverem -até 64 páginasj:

bater 4.500 jornais de até 64 páginas;
amarrar 4.500 jornais de até, 64 páginas;
grampear 3.000 jornais com até 3 cadernos de 32 páginas; ou
grampear 2.700 jornais, quando de até 3 cadernos de 4,8 ou 16
páginas cada um.
.
DAPRODUÇAO SUPLEMENTAR
_A~·t. 39 O excesso da obrigação diária, ainda que ocorrido dentro. do
horário normal de trabalho, constituírátproduçâo suplementar, cujo valor
'de unidade gráfica será -fixado de acôrdo com a média aritmética correspondente a 1/39 avos dos níveis' dos 'vencimentos mensa-is de cada série
de classes funcionais, dividido pelo total da produção obrigatória diária
de cada setor,
Art. 49 A produção, obtida nas antecipações ou prorrogações do expediente .normal, será computada como produção suplementar, não podendo,
porém, em .qualquer hipótese, servir como complemento da produção obrígatóría diária.
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§' lÇJ Quando o trabalho fôr realizado em dias em que não haja expediente nas repartições - públicas, a produção _será classificada como suplementar, considerando-se como produçâorrníníma O eqüívalente à produção

obrigatória diária:
§ 29 Além das _penalidades estatutárias aplicáveis, não terão antecipações, prorrogações ou convocações. extraordinárias os servidores que não

cumprirem a produção diária obrigatória,
DO CONTROLE DA PRODUÇÃO

Art. 59 A produção será apurada, diàríamente, em cada setor de trabalho, em mapas de contrôle de produção de que constem a natureza do
trabalho, a espécie do material empregado, a tiragem, a relação nominal
dos executantes, as datas e horas da distribuição do serviço. a ser executado e .da restituição do mesmo após a' execução.
§ l.v Os dados que deverão figurar nos mapas de contrôle de produção
serão reproduzádoa nos o-riginais. provas ou outros elementos distribuídos
ao servidor incumbido da execução do trabalho.
S 29 Os mapas a que se refere êste artigo serão encaminhados diàríamente ao Setor de- Contrõle Geral da Produção Industrial.
Art. 6(1· Somente' serão considerados para efeito da produção, obrigatória ou suplementar, os trabalhos corretamente executados.
Parágrafo' único As correções deverão ser .efetúadas pelo mesmo servidor que executou .o. trabalho e somente serão remuneradas se, por Impedimento de horário ou- necessidade urgente de serviço. fÓI' atribuída a
execução delas a outro servidor.
Art. 79 Nos casos de substituição, em que o servidor-te-a que executa!
trabalho pertinente a outrem•. ficará obrigado a sua produção normal, atribuíndc-se-Ihe, como produção suplementar, o trabalho substituído. se cumprida a sua obrigação.
Parágrafo único; No caso de não ser cumprida a obrigação. o comp'ementa da mesma será deduzido da produção suplementar.
DAS GRATIFICAÇOES DE DIREÇÃO E CHEFIA

Art. 89 Os chefes imediatos de -cada setor industrial perceberão. além
do valor do símbolo da função gratificada,' importância mensal correspondente à média aritmética da produção suplementar do setor.

i 19 Os demais chefes e' diretores, diretamente relacionados com o
setor industrial de Departamento de Imprensa Nacional, além da importâncía a que se refere o artigo anterior, perceberão, tendo em vista a
srtuaçáo hierárquica dos cargos e funções; mais um percentual' correspondente
diferença entre os varôres dos símbolos das chefias imediatas e os
dos níveis dos_seus cargos.
zv Enquanto não totalmente transferida. para a Capital Federal a
sede do Departamento de Imprensa Nacional, os substitutos do DiretorGeral no Estado da Guanabara e em Brasília terão' direito à mesma gratificação que couber ao substituído.
á

*

ArL 99 Os chefes das oficinas auxiliares nas quais, pela naturezad.o
serviço,' não possa. ser medida a tarefa, terão díreitctà percepçâo de gratífrcaçãc de produtividade eqüíva.Iente ao valor das horas de serviço que
excederem. às .do expediente normal.
Parágrafo único. Os servidores das oficinas auxiliares que exerçam
atrvtcecea diretas e 'permanentes de -conservaçâo e consertos de máquma
no setor industrial perceberão" como extraordinário, jmpcrtâncía correspendente à média aritmética mensal da' produção suplementar dos servi"
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dores do setor em que atuam, deduzidas as parcelas correspondentes às
horas, em que, durante o expediente normal, estiverem paradas as máquinas por defeito de funcionamento.
DOS ABONOS POR DIFICULDADES TllCNICAS

Art. 10. A, produção obrigatória será apurada díàríamente e somente
serão admitidos abonos quando decorrentes de dificuldades técnicas na
execução dos trabalhos e quando a produção suplementar exceder à 'meradc da produção obrigatória' díárta.
Parágrafo único. En1 Qualquer dos, casos previstos neste artigo, os
critérios "'para o abono serão" nxados, em portaria, pelo Diretor-Geral do
Departamento de Imprensa Nacional.
Art. 11. Cabe, também, ao Diretor-Geral do Departamento de Imprensa Nacional determinar as eqüivalénclas, 'para os efeitos dêste Decreto,
dos trabalhos de natureza, medida ou dificuldade técnica não previstas
neste, Regulamento, bem como alterar, proporcionalmente, as, unidades
gráficas básicas, quando do emprego de equipamento -de maior produtividade que o atualmente existente.
DOS ORIGINAIS PARA PUBLICAÇAO

Art. 12. A matéria destinada à publicação será datilografada, díretamente,'. em espaço dois, em papel acetinado ou apergamínhado, medindo
22x33cm; devendo ser perfeitamente legível, não se admitindo emendas ou
rasuras .quc dificultem a sua compreensão, especialmente quando contiverem. tabelas.
Parágrafo único. Serão permitidas cópias extraídas por processo mecânico 0'1 químico apropriado, com impressão nítida em côr preta e garantida sua. índelebüídade, a critério do Departamento de Imprensa Nacional.
Art. 13. Exceto as leis;' decretos e outros atos normativos, ou pareceres que, aprovados" fixem norma de caráter geral, ou aquêles que.. · em
ueeorrêncía de leis ou decretos, devam ser publicados na integra, todos 'os
demais deverão ser resumidos aos elementos que caracterizem à sua validade e ídentidáde.
Art. 14. Não, ser~o Publicados no Diário Oficial, exceto quando houver
e~pressa . determínação legal, atos concernentes à vida funcional' do servídor, taIS. como apostilas,. elogios ~ licenças, ou as· ordens de serviço e

outros atos de caráter estritamente mterno das repartáções,

. AI:t_15 A matéria paga por particulares. a ser divulgada em virtude. de
disposição legal, deverá ser resumíca, restríngtndc-se, a publicação, apenas.
aos seus elementos essenciais.
Parágrafo uníco , No caso de balanços ou balancetes de sociedades
a?úmmas, cujos orígínais não tenham de ser apresentados em linhas corrId~, poderão os partdculareg fornecer os "clichês"," desde que obedecida 'a
medida de 21,50x28cm; ou suas eqüívalentes ..

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITóRIAS

A!t. 16. O Diretor-Geral do Departamento de Imprensa Nacional ffca
autor-izado a baixar todos Os atos necessários à execução dêste Decreto
mc~,:slve a ~ntr~r em entendimento com as autoridades competentes do~
POQ~res Legislativo e Jud.iciário para simplífícaçâo das publicações dêsses
Podêres.. ou com, as autoridades do Estado da Guanabara, enquanto forem
Impressos no referido Departamento os jornais estaduais.
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PODER :EXECUTIVO

Art. 17.0 Diretor-Geral do Departamento-de Imprensa Nacional providenciará, junto a entidades especializadas; parta que sejam ministrados,
na Escola de Artes Gráficas da Imprensa Nacional, cursos especiais de
administração' industrial destinados à preparação de servidores para o
exercício de cargos ou funções de direçã~ e chefia.
Art. 18. A Escola de Artes Gráficas da Imprensa Nacional organizará
cursos regulares de - especiahzaçâo para os servidores do setor índustnal.
Art. 19. Os ocupantes 'dos cargos de dlreçâo ou chefia do Departamento de Imprensa Nacional poderão optar pelo-regime instituído neste
Decreto ou pelada gratificação de _tempo integral e dedicação exclusiva,
de que tratam os artigos 11 ~ 12 da Lei ns 4.345, 'de 26 de janeiro de 196+,
o artigo 79 da Lei nc 4.863, de 29: de novembro de 1965, e o artigo 5'? do'
Decreto-lei nv 81, de 21 de dezembro de 1966.
Art. 20. O regime de prpdutivldade regulamentado por êste Decreto
será' Implantado por setores, fixado o prazo final em 130 (cento e oi:tenta) dias.
AI·t. 21. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão à conta dos recursos orçamentários do Departamento de Imprensa
Nacional.
AI't. 22. ltste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1968; 1479, da Independência e 80° da
República.
A. GOSTA 'E $ILVA
Luis Antônio da Gama e Silva
Augusto Hamann ,Rademaker' Giünewald
AUrélio de Lyra Tavares
Mário Gibson Alves Ba1'bOza
Antonio Dettim. Netto
Mário David An'Ctreazza
t-oa A1'zua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho
Mareio de Souza e Mello,
Leonel Mira,nda
José Costa Cavalcanti
JOsé Fersunuiee ete Luna
Helio Beltrâo
Afonso de A. Lima'
carlos r. de Simae

DECRETO N9 63.348

,--DE
OUTUBRO DE 19,58

2

DE

Trtmstere, com o respectivo ccusxnite,
cargo d.e· Promotor Públicoodos '1'81'-

rítórioe para o Ministério Público
eto Distrito

reaeroi.

o President-e da República, usando
da atribuição que lhe confere o er-.
tígo 83, item II, da Oonstituiçâo e
tendo em vista o que dispõe c artigo 79 do Decreto 119 61.776, de 24

de novembro de 19$7, e 'o que consta
do Processo" nv 26.924, de 19i38, do
Ministério "da Justiça, decreta:
Art. 19 Fica transferrdo do Quadro do Ministério Público dos Territórios, para o Quadro do Mimstér!c
Público do Distrito. Federal, com o
respectivo ocupante, o cargo de Pl'O··
motor Público da Comarca de Caracaraí, no T-erritório Federal de .t~u-:
raíma, extinta pelo arL.20, alínea a.
do Decr'eto-lei nc 113, de 25 de janeiro de 1967.

ATOS DO PODER

Art. 29 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçào, 1.'2,vogadas as disposições em contrário
Brasília, 2 de outubro de 1968:
1479

da' Independência

e : 80Q

da

República.
A. COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama

DE'eRETO

N5' 63.349
OUTUBRO DE 19'68

.10'

Sil1Ja

DE 2 DE

Concede reccnnecimento ao Curse et·~
Ci6ncws Contábeis da Faculdade cc
Ciências' Econômicas da tnucermaodeCatólica de Pelotas
Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
das a.taíburçóes que lhe contere o
artigo 8,) nem n. da Cons.tíou.çâo e
tendo em vista o disposto no. artigo
14 da Lei nv 4.024, de 20 de dezembro
de 19'61, decreta:
Al·t. 1.0 E' concedido reconheclmento 3G Curse de Cíêneias , C:on~á.bel~
da Faculdade de Ciências Econômicas
da Umverstdade Católica de P·~\O~ilS,
Rio, .Grande co SUl.
Art. 2.Q r.;ste Decreto entrara em
vigor na «ata de sua publícação.
Brasília, 2 de
outubro de
1n6~,
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N,Q 63.350
OUTUBRO DE 1968

DE 2 DE

Concede à so.cledade E. C .. de Witt &
Co; Ltd., autorização para continuar
a funcionar na República Federativa do .Brasü.

O Presidente da República, usando
da, atribuições que lhe confere o
tig:o - 83, Item n, da Constatuiçao e
nos termos do Decreto-lei .n.v 2.627,
de 2-6 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedi da à sociedade E. C. de Witt & Co. Lta., com
sede em Croydon, Surrey, Inglaterra,
autorizada a funcionar através deDecretos Federais. o último dos quais
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sob o n.c 62.146,' de 19 de janeiro de
19'38, autorização para' continuar a
funcionar na República Federativa do
Brasil, com o capital destinado as
operações da filial .brastleírá, - elevado de NCr$ 105.017,68 (cento e cinco
mil, dezessete cruzeíros novos e sessenta e oito centavos) para NCr$ .'
139.02tl,10 (cento e trinta e nove mil,
vinte e seis cruzeiros novos e dez centavos), por meio da correção monetária dos valores do Ativo rmomnzado. nos têrmos da Lei nv 4.357. de
16·.de julho de .1964.. consoante resolução aprovada em Assembléia Geral
de acionistas, realízada a 30 de JU"
nho de .1967, mediante us Cláusulas
que a este acompannam, assinadas
pelo Ministro de Estado dalndú.stria e do Comércio, obrigando-se . a
mesma sociedade a -cumprír integralmente as. leis e regulamentos em vigor ou que venham :'L Vigorar, sôbre
o objeto da urescn-. autoríeacâo ,
Brasília 2 de outubro de 1968;
147.Q da Independêncía e 30,Q da
República.
A. COSTA E SILVA
José Fernandes de Luna

DECRETO ,N9 63 _351

DE 2 DE

OUTUBRO DE 19t18

Declara de utilidade pública o "Hospital São João do Morro Grande",
com sede em Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e atendendo ao que consta do processo
M,J. 19.317, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de utílidade pública, nos têrmos do art. 1Q
da Lei nv 91, de 28 de agôáto de 1935,
combinado com o art.. 19 do Regulamento aprovado p-elo Decreto no 50.517.
de 2. de maio de 1961, o "Hospital
São João do Morro Grande", com sede
em Barão de Cocais, Estado de Minas
Gerais.
Brasília, 2 de outubro de 1968;
147Q da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva
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ATOS

DECRETO Nº 63.352 -

DE

2

DE

OUTUBRO DE 1008

Concede. autorizaçãoct Socieàade Seguradora Bstramçeírc para aumentar
o capital de suas operações no Bra-

sil.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição. decreta:
Art. 19 E' concedida autorização à
Great Amertcan Insurance Oompany.
com sede em Nova

York,

Estados

Unidos da América do Norte, para au,
mental' o capital destinado às suas
operações de seguro, no Brasil, de

NCrS 97.000,00 (noventa e sete mil
cruzeiros novos) para NCr$ 136.731;90

(cento e trinta e' seis mil, setecentos
e trinta e um cruzeiros novos e nocenta' centavos). -conforme deliberação de sua Diretoria em reunião realizada em 7 de junho' de .1~67.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1968;
da Independência e 809 da
República.
1479

A.

do com: os elementos técnicos constante" do processo protocolizado no ML
mstértovda Fazenda sob o número
283.474, d€ 1961.

Art. 2.9 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior à ' cons-.
trucão de Casa de Espetáculos e destinada a abrigar artistas em trânsito,
tornando-se nula a cessão, sem' direito a indenização, se' fôr dada ao
terreno. no todo ou ern parte, utrn.
zação diversa. ou ainda; se houver
inadimplemento de cláusula 'dó contrato que deverá ser lavrado em' li~
V~.·O próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3.9 E' fixado. o prazo de 3 anos
para que se concretize' a cconstruçãc
rnencíonada.
Art. 4.9 :este Decreto entrará em vi.
xor na, data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se, as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1968;
147Y da Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA

E SILVA
Antônio néZjim Netto

COSTA E SILVA

José Fernandes

DECRETO

de Lama

N.9 63.353
·DE
OUTUBRO DE 1968

DECRETO N.!? 63,354
OUTUBRO DE 1968
2

'DE

A.Uiori2-a a cessão, sob a jorma de utilização gratuita, de terreno acrescido de marinha, situado em Vitórui, Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República" usando
da atrrbuíçâo que lhe confere o artigo ,83 item lI, da' Constítuícâo e
de acôrdo com o artigo 1.0 do riecreto-lei nv 178, de .16 de fevereiro de
1267, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
à Sociedade de Cultura Artística de
Vitória. com sede em Vitória, Estado
do Espíi-íto Santo, de um terreno
acrescido de marinha com a área de
três mil e quinhentos metros quadrados (3.500 mzj , situado na Avenida
Beira Mar, Ilha de Santa Maria,
QUadra 10, naquele Estado, de' acõr-.

DE

2

DE.

Ireclaro de 'utiZidadepública as "Obras
Sociais. Salesiamas" com sede -no Rio
de Janeiro, -' Estado da Guanabara,
(J Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 83,' item II,' da Constituição e
atenccndo no que consta .do Processo
M.J. 14.628, de 1968. decreta:
Artigo, único. E' declarada de utthdade pública, nos têrmos do art. 1.0
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 1.9 do Regula.
mento aprovado pelo Decreto número J'if1.fi17, de. 2 de maio de 1961, a
sociedade civil denominada "Obras
Sociais Salesíanas", com sede no Riu
de Janeiro, Estado da Guanabara

Brasília, 2 de outubro de 1968;
147.<';1 da 'Independência e 80,9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

Aros

DO

PODER

DECRETO

'N.'? 63.355 DE 2 DE
OUTUBRO DE 1968

neciora de utilidade pública a socte.
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DECRETO

N,9

63.357 1968

DE

3

DE

OUTUBRO DE

da,df' Brasileira de Psicanálise do
Rio. de Janeiro, com sede. no Estado
da\ Guanabara.

Declm'a de utilidade pública o Seminário Menor N,ossa Senhora tia As'swnção com sede em Mariana, Estado de Minas .oerase.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o artigo 83, item II, da constituição e
atendendo ao que constado Processo
MJ. 4.778, de 1961; decreta:
Artigo único. :Ê declarada de utilidade pública, nos' têrmos do, art. 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935;'combinado com o art. 1'? do Regulman to
aprovado pelo Decreto n.c 50.517, de
2 de' maio de 1961, a Sociedade
Brasileira' dePsicanâlise do Rio de
Janeiro, com sede no Estado .da Guanabara.
Brasília', 2 de outubro de. 1968;
147.9 da Independência e 80S da
República.

O Presidente da Repúbllca.cusando
da atribuição' que lhe confere o. artigo 83, item II, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 61.266. de 1967, decreta:
Artigo único, E' declarado de uüIídade pública, nos têrmos do artigo
1.9 da Lei'91. de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1.'? do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Seminário Menor Nossa .Senhora da
Assunção, com sede em 'Mariana, Estadc de Minas Gerais.
Brasília, ,3 de outubro de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.

A. COSTA E SILVA

A, COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO

N.9 63.35,6 ~ DE
OUTUBRO DE '1968

3

DE

Autoriza o funcionamento da FaculdaeZe de Ciências Econômicas, Ad...,
minfstrativas e Contábeis deBelo
Horizonte-M'G

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
rr do Artigo 83 da Constituição, de
acõrdo com o disposto no artigo 23
do Decreto-lei n.s 421, 'de 11 de maio
de 1938. e tendo em vista o que consta do Processo n.c CFE 719-68, do
Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
AI L., 1.0, Fica autorizado 'o tuncíonamente da Faculdade de
Ciências
Econômicas, Administrativas e. Contábeis de Belo Horizonte) no Estado
de Minas Gerais,
Art. 2,9 l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de .1968;
147° da' Independência e 80° da.
República. ,
A.

COSTA

E SILVA

Tarso Dutra

Luís Antônio da Gama e Silva

DECRETO

N/I 63.358 DE
OUTUBRO DE 1968

3

DE

Declara de utüiâaâe pública a sociedade civil "Obras Sociais e de Auxilio à Infância e à Maternidadlj
Monsenhor Horta", com sede em
Mariana, ,Estado de Minas Gerais.

OPresidenfe da República, usando
da atríbu.çâo que lhe confere o artígo" 83. item II, da Constituição e atendendo ao que
consta do Processo
M.J. 61.264, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública,., nos têrmos do artigo
1.0 da Lei 91, de 28. de ,agôsto de
1935" combinado .com o artigo 1.'? do
Regulamento aprovado, -pelo. Decreto
n.v 50.517, de2 de maio de 1961,
a sociedade civil denominada Obras
Sociais e de Auxfho à Infância e
Materrndade Monsenhor Horta' com
sede em ~ Mariana, Estado' de Minas
Gerais.
Brasília, ·_3 de outubro de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República,
à

A. 'COSTA E SILVA
Luít Antônio da Gama e Silva

ATOS no

2i
DECRETO N9 63.359 OUTUBRO

DE

3

PODER

DE

DE 1968

Declara de utilidade pública a "Asso-ciação Beneficente .Santo Antônio
de pádua" com sede em São roõo
neiomuceno, Estado de Minas Gerais.

o Presidente. da República, usando
da' atríbuíçào que lhe confere o artigo 83, item, n, da. Constituição '~
atendendo ao que consta' do Proces-

so M.J. 21.114; de 1967, decreta:
Artigo único. 'E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do, aruígo
1~ da Lei nc 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo '!.( do

Regulamento aprovado' pelo

Decreto

no 50.517, de 2 de maio

196i, a

"Associação

de

Beneficente Santo An-

tônio de Pádua", com sede Em São

João Nepomuceno, Estado de Minas
Gerais.

BrasiUa, 3 de outubro .de 1968;
147 9 da Independência e 80\1 da

República.

A ..COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silxa

DECRETO

N9

63.360
1968

DE 3 DE

OUTUBRO DE

Declara de utilidade pública o "Educandário Soruarrüense" ,comsede
em {Janta Rita (lo .Sapncai, estcao
de Minas Gerais.

.o

Presidente da República, usan-

do da atrtbuíçâo que lhe confere o
artigo 83, item'lI, da Constituição e

atendendo ao que consta do Processo
M.J. 25.699, de '1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de utaIídade 'pública, nos termos', do artigo 1 9 da Lei ~9 91-, de ,28 ,de agôsto
de 1935, combínado com o arti"'o 1<,J
do Regulamento. aprovado ' pelo h Deereto nc 50.517. õc.a de maio de 1261,
o "Educandário Santarrítense", com
sede em Santa Rita 'do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.
Brasilioa.,3 de outubro de 1968'
1479 da Independência e 50'! da"
República.
.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antôníc-tià Ga7/:?a e Sitxa

EXECUTIVO

DECRETO J;'fÇl 63.361- OUTUBRO DE 1968

DE 7

DE

Retifica o enmuutramenio definitivo
do' ex-Instituto Brasilezro do sal,
aprovado pelo Decreto nv 51.353, de
24 de novembro de 1961, de modo a
incluir um ,cargo de CirurgiãoDentista' e alterar níveis de õsoersoe eeroiaoree, na forma do dtSPOsto no artigo :l.9do Decreto numero
52.144, ,de 25 de junho de 1963.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o
'artigo 83, item II,. da constinncao
e tendo em vista o que consta' do
Processo DAS? nv 11.247-64, decreta:

Art. 19.Fica' .retificada, na forma do
anexo, a relação nominal dos ocupantes dos cargos, das séries de classes de
Motorista, Bibliotecárlo, Químico, Engenheiro e Médico que acompanhOU
Decreto nc 51.353, de 24 de-novembro
de 1961.
Art. 29 Fica tncluído -no Decreto
nc 51.353, de 24 de novembro. de 1961,
um cargo de Oirurgrâo-Derrtísta. CO-o
digo 901, classe B" nível 18, para
aproveitamento de Benedito Pere11'3
de Souza, amparado pelo artigo 19 da
Lei n.c 3,483, de 8 de dezembro de
1958, combinado com o artigo l.Q da
Lei nc 2.284 1 de 9 de' agôsto de 1~54,
observado o dísposto no art. 4° 'deste
Decreto.
Art 39 A retificação a que se refere
êste Decreto não homologa situações
que, em virtude de sindicâncias-. devassas ou inquéritos, venham a ser
consideradas nulas, ilegais Ou contrárias às normas administrativas em
vigor.
Art. 49 Os ~ valôres dos niveis de
vencimentos constantes do anexo a
que se refere o, artigo 19 são OS da
Tabela de Retribuição (Anexo lID
da Lei no 3.780, de 12 de julho de
1960, reajustados por leis posteriores.

°

Art. 59 As despesas com a execução dêste Decreto serão atendidas
pelas dotações' orçamentárias' próprias.
Art. 69 As, vantagens financeiras
decorrentes do presente Decreto vigoram a partir de 19 de julho de 196ú.
Art. 71? 0- órgão de pessoal competente aposttlará os títulos dos servidores abrangidos. por êste Decreto.

ATOS DO

PODER

Arb. 89 :ÉSte Decreto en trará em
vigor na: data da sua publicação revogadas' as .dísposlções vem contrário.
Brasília, 7 de- outubro de 1968;
Independência e
80.? da
147,° da
República.
A.

COSTA E SILVA

JOsé Fernandes de Luna

o anexo a que se refere o artigo
19 foi publicado no Diário Oficial
de' 17-10-68.
DECRETO N9 63.362 - DE 7
OUTUBRO DE 1968

DE

Publica os ituiíces de otuausacõo 1110netátia dos saláriOs dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma -eetaoelecuia na Lei nÇl 5.451, de ·12 de
junho de 1968, e. dã outras p,OVl_
dências.
o Presidente da Repúbuca. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, inciso 11, <\.a Constituição e
tendo em vista o díspostonc. S 2.9 do
art. 1.9 da ,Lei n.c 5.451, de 12 de'
junho de 1968, decreta:

Art. 1.9 Para reconstituição dos
salários reais médios dos últimos 24
<vinte e quatro) meses, conforme _estabelecido no § 2.9 õc so-t. - 1.9 da Lei
nv 5-.451, de 1-2 qe junho de 1968, serão utilizados os seguintes coefícíen'tes, aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para oscacôrdos coIetívcs de trabalho ou _decisões da
Justiça do Trabaêho, cuja vigência.
termina no mês de outubro de 1968.
DECRETO N9 63.363 -

2&

EXECUTIV,l'

Mês -Coeficiep..te
Outubro de 1966
Novembro de 1966
Dezembro de 196'6
Janéíro de 1967
'...
Fevereiro de 1967 '........ . . . .
Março de 1967
.-.........
Abril de -1967
..
Maio de 1967
,
;
junho de 1967
.'......
Julho de 1967
Agôsto de 1967
setembro de 1967
_. . . . .
Outubro de.1967
_....
Novembro de 1967 ..
Dezembro de 19'67
Janeiro de 1968
'
,:.
Fevereiro de 1968 . . . . . . . . . . .
Março de 1968
Abril de 1968
'
Maio de 1968
JUnho 'de 1968-..............
JUlho de 1968 .. ~ . . .. . . . . . ... .
Agõsto de 1968 ,................
setembro' de 1968

1,5'2
1,50
1,48
1.42
1,40
1,36
1,32
1.28
1,28
1,25
1,24
1,22
1,21
1,19
~ ,1.9
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,04
1,03
1,01
1,00

Parágrafo único. O salário real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos
valôres obtidos
pela aplicação dos ooencíentes, acima
60S salários dos
meses correspondentes.
Art. 2.? zste Decreto entrara em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ontrárto.
Brasília, 7 de outubro de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Jarbas G .. Passarinho

DE

7

DE OUTUBRO DE

1968

Abre co M.inistério da Indústria e do Comércio em favor do Instituto Nacional de Pesos e Medidas o crédito suplementar de NCr$ 32.000,00 para
retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item 11, da Constituição e da cautortzàçâo contida no artigo 11,
da Lei n.c 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1':' Fica aberto áo Ministério da Indústria
do Comércio, em
favor do Instátuto Nacional de Pesos e Medidas,' o crédito suplementar de

e
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NCl'$ 32.000;00 (trinta e dois mil cruzeiros novos), para refôrço de dotações

orçamentárias consignadas ao subanexo 5.08 ..00, a saber:
5 .08 .15 "'- Instt tu to Nacional de Pesos e Medidas
196.2.1251.:....- Fiscalização do Cumprimento da Legislação Me-

trológica

3. O.O,O 3'.1.0.0 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

3.1.3 O -

Servícos de Terceiros

208.2.1261
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.3.0

_.
--

,........

14.000,Otl

Curso da Metrologia ,e Aperfeiçoamento
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Serviços .dc Terceiros .. ,................

18.000.00
32.000,00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida, mediante contenção' de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados;
5.08 15 - Instituto' Nacional de Pesos e Medidas
196.2."251 ~. Flscalizaçâc do Cumprimento da Legislação Metrológlca
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3. 1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
32.000,00
Art. 39 l1:ste Decreto entrará em vigorma data de "sua . publicação.
Brasília, 7 de outubro de 1968; 147° da Independência 'e' 80.9 'da
República.
A. COSTA E SII.V'\

Antonio Delfim

neuc

JOsê Fernandes de' Luna
Hélio BelU'üo

DECRETO N° 63,364"- DE '1 DE OUTUBRO DE 1968
Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Fumâaçiio Universidade de Brasília o crédito suplementar de NCrS 300.000,00 para refôrça de dotação ccmsiçtuuia no vigente Orçamento.

O Presidente (ia República.' usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item lI .. da Ccnstdtuiçâo e da autorização contida no artigo 11,
da Lei n 95. 373, de 6 de cieaembrc de 1987, decreta:
Art. 10 Fica aberto, ao' Muustério da 'Educação e 'Cultura, em favor
da Fundação Universidade de Braeílía, o crédito suplementar de NCr$ ....
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros novos) para refôrço de dotação orça.

mentarta consignada ao subanexo 5.05.00, a saber:
51.05.16 - Diretoria do Ensine Superior
5.05 16 03 - Pundaçâo Universidade de Brasília."
254.2.0689 -+- Admínístraçâo' e .Manutençâo do Ensino
3.,0,0.0 - DespesasvCorrentes
3.2.0.0 -- Transferéncías Correntes
3.2.9.0 - Diversas 'I'ransferêncías Correntes
Serviços de -rereetrcs
, .. ,

,.,.,

300.000,00

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

Art. 29 A despes" decorrente da execução .do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia,' nos recursos a seguir discriminados:
5.05.16 ' - Direto-ria do Ensino Bupez-íor
5.05.16.03 - Fundação Universidade de Brasilia
.254.2:0689 3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.9. O -

Admmístração e Manutenção do Ensino

Despesas Correntes
Transferências 'Correntes
Diversas Transferências Correntes
Encargo:" Diversos..............................
300 ..000,00
Art. 3<) f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de. outubro . de .1968; 147.9 da Independência e 80.9 da

República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
'l'arso Dutra:

'

Hélio Beltrão

DECRETO N9 63,365 -

DE 7 DE OUTUBRO DE 1968

.Abre à Presidência da' República o crédito suplementar de NCr;;; 300.000,00
para retorço de aotaçóes consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República. usando. da atribuição que lhe, confere o
artigo 83, item lI, da Constituição e darautorízaçâo contida ·no artigo 11,
da Lei ~9 5,373. de 6 de dezembro de 1967, Decreta:
Art. 19 Fica'aberto à Presidência da República, o crédito suplementa-r
de NCr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros novos), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexoõ.ütnn, a saber:
5'.01.00 - Presidência da República
111.2.0176 - Assessoria Presídencíal
3. O.O,O-Despesas' Correntes
3.1.0.0-~ Despesas de custeio
3.1.2.0...:...... Material de Consumo
,
,
.
140.000.00
100.000,00
3.1.'3. O - Serviços de Terceiros, .. ,
,
.
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3,2.5.0 - Salário-Família ;
;
.
5.000.00
.111.1.0178 - Reequipamento da Presidência
4. 0, O, O-Despesas de Capital
4.1.0.0 -- Investimentos
4.1.3.0:-- Equípamentos e Instalações
,
.
55.000,00
---~

300.000,00

Al't. 20 A despesa decorrente da execuçã-o co presente ,Decreto .sera
'atendida, mediante contençâo ' de igual quantia, nos recursos a seguir dís-'
crlmínados:
5.01.00 - Presidência da República
111.2.0176 - Assessoria Presídencíal
3..O.O.() - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveis com O Pessoal Civil .. ,
150.000,00
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Militar......
150.000,00
300.000,00
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Art. 39 este Decreto entrará em vigor na data de sua puohcação ,
Brasília,. 7 de outubro de 1968;' 1479 da Independência ve' 809 da República,
A. COSTA E SILVA

Antonio lJeljim Netto'
Hélio Beltrâo

DECRETO NI? 63. 366

~ DE

7

DE OUTUBRO DE

19$8

Abre ao Ministério da Fazenda, em favor àos Ministérios e orçõos relacionados, o crédito su-pienientar de NCr$ 738.515.809,41 (setecentos e

trinta e oito milhões. quinhentos e quinze mil, oitocentos e uoee cruzeiros novos e q:uarenta e um, ceniavOs) , para retôrçc de dotações' consignadas no vigente orçamento.
o Presidente da República, usando da atribuição' que lhe contere o artigo 33, item II da Constituição e tendo em vista as autorizações contidas no
artigo 99 da Lei- nv 5.368,cle I'? de dezembro de 1967, no artigo 49 da Lei

nc 5.427, de 30 de Abril de 1968, no artigo 4 9 da Lei nc 5.440, de 22 .de maio
de 1968, combinados com o artigo 11, da Lei' nc 5.373, de 6 de dezembro
de 1967, decreta:
Art; 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em .fa~or dos Ministérios
e, órgãos -relacíonados, o crédito suplementar de NCrS 738.515.809,41 (setecentos." e ti-tnta e oito milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e, nave
cruzeiros novos e quarenta e um centavos),' para refôrço de dotações conaígnadas no vigente Orçamento, em decorrência da aplicação das Leis números 5.368, de 1° de dezembro de 1%7, 5.427, de 30 de abril de 1988. 5.440,
de za de-mato de 1968,5.475, de 23 de julho de 1968 e dos Decretos 'números 62.708, de 16. de maio de 1968 e 63~080, de 6, de agõsto de 1988, a saber:
4,00 ..00' -

PODER JUDICJARIO

4.02.00 -Tribunal Fedeml de Recursos

113.2.0014
3.0.0.0
3;1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
02'.00

Processamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis com o pessoal
Civil
'.' '.' .. '
~
.
3.2.0.0 . . . . . Transferências Correntes
3.2.5.0 - Saláric-Fa,mí!ía . . .
.
-~

-,

4.07.00 4.07.01 -

515.992,57
402.463,43
16.544,00

035.000,0<1

Justica do Distrito Federal e dos
T€1'TÍióriPs
.
Tribunal de Justica- do Distrito
Federat
~

113.2.0Ün - Processamento da Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.'0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1--- Pessoal Civil
02.00 .,..--Despesas Variáveis corri o pessoal
Civil
'
.
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salái'íc-Famíha
.

100.000,00
21.500,00

121. 500,00

ATOS

5.01.00 5.01.07 -

5.01.07.01 23~. 2.0208 3.0.0.03.1. O. O ,3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 3.2.5.0 01.00 5.02.00 :235.2.0240 3.0.0.0 3.1. O.O ----.
3.1. 1. O -

3.1.1.1 -

01.00 O?,OO _
.3.1.1.2 --

01.00 02.00 -

PRES~DENCIA

DA REPúBLICA

Estado
madas

das

Maior

Fôrças

Ar-

Escola, Superior ,de Guerra
Planejamento da Segurança Nacional
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família
Pessoal Civil .'
..
MINISTgRIO
TICA
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DA

13:997,52
2.040,00

16.037.52

AERONAU-

Direção, Coordenaçào e Serviços
Administrativos
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas 5.096.000,00
Despesas variáveis co!'! o Pessoal
Civil
',
,
. 2.390.000,00
Pessoal Militar
venctmentos :« vantagens, Prxas 44.550.000,00
Despesas variáveis com o Pessoal

Militar
.
3.2.0.0 - Transf-erências Correntes
·3.2.5.'0- Salário-Família
,
.
15-6.2.0235 - Pagamentos a Inativos e Pen-

2.270. O1iO,OO
1. 500 .000,00

sionistas

3. O.O.O -Despesas Correntes
3.2.0.0 ..:.- Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos
.
3.2.4, O - Pensionistas ..
5.03.00 -

MINISTÉRIO
TURA

DA

18.000.000.00
5.640.000,00

AGRICUL-

5,.03.01 -

Gabinete' do ·Nli'nistro
3.0:0.0 _. Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas d a Custeio

3.1. 1. O 3.1.1.1 -

01.00 111.2.0274 114.'2.0276 115.2. 0277

~

116.2.0279, 3. O.O.O -

3.2.0.0 3.2.5~O

-

115.2.0277 116.2.0279 -

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Assessoria Ministeriál,
.
Superintendência do Fundo Federal Agropecuàrío
.
Instalação e Funcionamento ~ da
Inspetoria de Finanças
, ..
Instaíacâo e Funcionamento SecretarteGeraí
.
Despesas Correntes
Transferências correntes
Salàrlo-Fanulla
Instalaçáo e- Funcionamento
da Inspetoria de Finanças ...
Instalação e Funcionamento
ela Secretaria Geml
.

7.458,00
35.000,00
6.261,00
28.498,00

3Bo,00
360,00

79.446.000,00
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DO

5.03.02 -

Gabinete do MinisfTO (Delegacia&
"Federais)

114.2.0287 -

Supervísâo dá Execução da Polí-

3.0.0.0 3.1.0.0
3.1.1.0
3;1.1.1
01.00
3.2.0.0

tica Agrícola
Despesas Correntes

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

Despesas de CUsteio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
'I'ransferéncías .Correntee
3.2~5.0...,...- Salário-Família ..... _.•;........
5.03.03 - Divisão de Seg1.l'!ailça e Infor-

690.942,00

135.513,00

mações

237.2.0290 -.,.. Aesessorra Relacionada à Segu3.0.0.0 ~
3.1. O.O '_o
3.1.1.0 -'
3.1.1.'1 -

rança Nacional
.nespesaa oorrentea
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

01.00 -Vencimentos e Vantagens Fixas
5.03.05.01:......... Grupo Executivo para as Terras
174.1.0301 -

,

3.0.0,,0 3.2.0.0 3.2.9.0 5.03.05.02 1~L2.0304 J

3.0.0'.0
3.2.0.0
3.'2.5.0
3.2.9.0

-

do Sudoeste do Paraná
Colonização das' Glebas

das

Missões e parte do Ohopím
Despesas Correntes
'I'ransferêncías Correntes
Diversas Transferências -Correntes
: .. ,
;....
Supermtendêncía do Desenvolvimento da Pesca
Coordénaçâo. da PoIitica do Desenvolvimentoda Pesca
Despesas Correntes
'I'ranaferêncías Correntes
Salário-Pamilia .... "...........

--'Diyel'sas 'I'ransferências oorren->
tcs
,
353.2.0312 - Assistência Médico Hospitalar
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversas 'rranarerênoías vocrrentes
,....... ..
5.03.05.03 -

Superdntendência

Nacional

13.660,00

79.152,00

58.000,00

332. 440,OQ

320.000,00

do

Abastecimento
Promoçác, Execução e Contrôle
do Plano Nacional de Abastecimento, etc.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família ._.............
3.2.9'. O - Diversas Transferências oorrente, .
5.03.05.04 - 'Instituto Brasileiro 'de Desenvol"
vimento Florestal
134.2.0314 - Defesa e \~igilâ.ncia da Flora e
Fauna
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0........, Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências õorrentes
,.
135.2'.0315 - Coordenação da Polittca de De"
senvclvimentc Florestal
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0..0 - Transferências correntes
137.2.0313 -

91.773,00

1.779.400,00

3,0.000,00

ATOS

DO PODER
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3.2.5.0 -----: Salário-Família
'.........
300.,000,00
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
,
:.
2.000.000,00
5.03.05'.05 - Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário.
131.2.0327 - Ooordenaçâo Política de Cclonizaçâo, Cooperatávísmo c- Exten,
são Rural, etc.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 ~ Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
;......................
300.000,00
5,03.05.06 - Instdtuto Brasileiro de Reforma
Aerária
171.2.0333 - ê~ordeÍ1ação e Execução do Plano Nacíonal Cc Reforma Agrária
3.0·.0.0 -- Despesas Correntes
3 ..2, O,O - 'I'ransterên nas Correntes
3.2.9'.0 - Diversas Transferências Correntes,
, .. ,
2.400.000,00
5.03.05.07,- Comissão de Pinancíamentc da
Produção
131.2.0336 - Coordenação da Política Nacio-

nal de Preços Mínimos

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferên. las' Correntes
3.2.9.0 -:: Diversas Transferências Correntes ... '.' , . . . . . . . . . . . . . . . . .••• • . .
5.03. OS - Departamento
de
Promoção

139.600,00

AgrGrpecuária

133.2,0342 -Coordenaçâo da Política de Fomen to Agrícola '
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O, O -'- Despesas da Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - 'I'ransferências Correntes
3.2.5.0 - Saíárío-Pamilía .
133.2'.0343 - Manutenção do Estabelecimento

6.102.000,00
2.487.156,00

Rural de Tapajós

3.0.0'.0. 3.1.0.0 3.1. 1.
3.1.1'.1 01.00 3.2.0.0 3.2:5~0 5.03.07 -

°-

134.2.0352 -

Despesas Cor-rentes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salàrlo-Pamíha .... '...........

811.476,00
71.317,00

Departamento de Defesa e Inspeçâo Agropeeuárra
Ooordenaçao da Política de Defesa à Produção Vegetal e Ani-

mal

3.0,0,03.1.0.0 3. 1. 1. P --;'3.1.1.1 01.00 3.2.0,0 -3,2,5.0 ~
5.03.08 131.2.0369 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salárío-Famílía
,
,.,
Departamento Econômico
Programação e Análise do 'Setor
Agropecuário

4.277.000,00
1.040.000,00
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3.0.0.0 - Despesas Correntes
3. .1.0.0 - Despesas de Oustelo
3'.1. L O -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas
3.2:0.0 -. Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Famíha .
5.03.09 - Departamento de pesquisas e
,
Exp~rimentação. A{Jropecuárias
131.2.0374 .:......., Coordenação' dos programas de

159.000,00
147.000.00

Pesquisas e Experimentação

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3. 1. 1. O-Pessoal
3.1.1'.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fix"ás
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5. O - Salário-Família . ..........•....
5.03'.11 - Instituto de l'esq1i.isas e Experi-mentaçõa Agropecuárias do Nordeste
131.2.0391 - Execução da Política de Pesquísas e Experimentação
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família
;
5.03.12 - Instituto de pesquisas e Experi-:
mentação Aljr01Jecuárias do Leste
131.2.0396 - Execução da política de 'Pes3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1.0'3.1.1.1. 01.00 3.2.0.0 3.2.5.0' ~
5.03.13 ~
131.2.0401 -

quisas e Experimentação
Despesas Correntes
Despesas de CUsteio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e' 'vantagens Fixas
Transferências Correntes

Salárto-Famiha .....,..........
Instituto de pesqmsas e Expertmentação Agropecu.ó.rias do Sul
Execução da Política de pesqui-

1.165.000;00
17.0 .000,00

573'.000,00
170:204,ÚO

199.000,00
54.000,00

sas e .Experimentacâo

3.0.0.0 - Despesas correntes
3.1.0.0 ~ Despesas de Custeio
3. 1. 1. o -'- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
3.2. o.O - Transferências' Correntes
3.2.5.0 -- Salário-Família
'"
5.03.14 - ínetituio de pesquisas e Experimentação Agropec11árias do Centro-Sul
131.2.0406 - Execução da Política de pesqui-

570.651,00
25.776,00

sas e' Experímen taçâo

3.0.0.0 ~ Despesas Correntes
:3 .1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2. O'. O - .'Transferências Correntes
3.2.5.0 - Sahh'io"Familía
.... "'....

501.207,00
123.000,00

ATOS DO

5.03.15 -

Instituto de Pesquisas ,e Experimentação Agr01JCcuána.s do Centro-Oeste

131. 2.0410 -

Execução da Politíca de Pesquisas e Experímentaçao

3.0.0.0 3.1.0.0 3. 1. 1. O 3.1.1.1 01.00 3.2. o. O 3.2.5.0 5.03.16 132.2.0416 -
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Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salário-Família

.

Instituto de óleos

630.000.00
74.000,00

Ooordenaçào das 'Pesquisas SÔ-

are Plantas Oleaginosas, Oerosas
e Resinosas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1
01.00
5.03.17
132.2.0420

3 ~ a. o. o

Pessoal Civil

-

Coordenação das Pesquisas sô-

-

ore a Viticultura e Fruticultura,
etc.
Despesas Oorren tes

Vencimentos e Vantagens Fixas

Instituto de Fer-mentação

- Despesas de Custeio
- Pessoal.
- pessoaíriívn
- Vencimentos e vantagens Fixas
- I'ransferêncías Correntes
- Salário-Família
.
- Serviço de Informação Aorícota
- Informação e Divulgação de
Assuntos Agrícolas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0·- Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5;0
5.03.18
133.2.0424

01.00 -

3.2. O.O 3.2.5.0 5.03.19 136.2.0431 3.0.0.0 3.1. O.O 3.1.1.0 3.1.1.1 ü1.00 3.2. O O 3.2.5.0 5~05.00

-

5.05.01 111.2.0467 3.0.0.0
3,1.0. O 3.1.1.0 3.1.1.1 -01.00

~

Vencimentos e vantagens Fixas
Transferências Correntes
Satà-rc-Pamnía

Serviço de Meteorologia

.

288.297,00
81. 712,00

144.132,00
14.000,00

Cocroenaçã., das Pesquisas de
Cltmatologfa Agncola e Infor-.
macâo Meteorológica

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos eVanUtgens Fixas
'I'ransderências Correntes
Salário-Família
.
l\IlINTST'ÉRIO
E CULTURA

DA

440.453,00
71.000,00

EDUCAÇÃO

Gabinete, !lo Ministro
Assessorfa Ministerial

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas

281.236,00

29.577.096,00
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02.00 '- Despesas Variáveis com o Pessoal
ctvil
.
3.2.0.0 - Tranf,ferências Correntes
3.2.5.0 - Sa.lário-Família
.
115.2:0468 - Instalação e Funcionamento da

3.0.Ü.O 3.1.0.0 -

7.573,00

Inspetoria de Pmancas
Despesas Correntes

3.1.1. O 3.1.1.1 01.00 116.2.0469 -

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Instalação e Funcionamento da

3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1. O 3.1.1.1 01.00 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

3.2.0.0 -

30.000,00

236,00

Secretaria Geral

Tranzderéncias Correntes

3.2.5.0 -- Salário-Família . . ".
5.05.02 - Divisão de Segurança e rnrcr0.0

o' ••••••

9.000,00
72,00

mações

237.2.0473 -

Assessoria' Relacionada a Segurança Nacional

Despesas Correntes
3. 1. O. O - Despesas de Custeio

3.0.0.0 3.1.1.0
3. 1. 1 . 1
01.DO
5.05.03
259.2.0475

-

3. O.O.O 3.1. O.O -

3,.1.1.0 -

3.,1. L 1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5.05.04
251. 2 .0476

-

Pessoal

Pessoal Crvíl
Vencimentos e vantagens Fixas
Elaboração e Execução do Plano
Nacional à'e Cultura, etc.
Despesas Corren tes
Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas
Transderêncfas Correntes
Salário~Família
.
Fiscalização das

Atividades

900,00

de

Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas
Transderêncías Correntes

105.000,00

Salárío-Pamílta . .
.
Conselho Nacicniü de Despertos
Supervisão e Coordenação dos
Desportos no Pais

2,050,00

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
01.00 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2,5. O - Salário-Família . .
.
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

76.645,00

Conselho Federal de Educação

Ensino .
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. O - Despesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoal

3.1.1: 1 01.00 3.'2. O.O 3.2.5.0 5.05.05 251.2.0480 -

47.905,00

Conselho Federal de Cultura

-

5.05.08 251.2.0487 3.0.0.0 -

Comissão
Didático

Nacional

do

Livro

Incentivo à Publícaçâo 'de Livros

Didáticos
Despesas Correntes

13.625,00
529,00

ATOS:
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- Despesas de Custeio
-- Pessoal
- Pessoal Civil
- ' Vencimentos e Vantagens Fixas
- 'I'ranoferências Correntes
- Salárto-Pamüia
,."
,.
- Biblioteca
da
Secretaria
de
Estado
259.2.0488 - Manutenção dos Serviços
3.0.D.0 - Despesas Correntes.
3.1.0.0 - Despesas de Cus ceio
3.1.1.0 - Pessoal
'3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.QO -- Vencimentos e Vantagens Píxas
3'.2.0.0 - Tranoferênoias Correntes
3.2.5.0 _.- Salário-Família
.
5.05.10 - Departamento de Administração
251.2.0490 - Coordenação e Execução das
Atividades centrais de Admírustração, etc.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. O - Despesas de Custeio
3.1.1. O ------> Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis com o pessoal
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
Ol.VO
3.2.0.0
3.2.5.0
5.05.09

Civil . . .. ,

.

5.05 10.01 -

Instituto Joaquim
pesquisas socuii«

269.2.0491
3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.5.0
3.2.9. O

Pesquisas Sociais
Despesas Correntes
Transferências Correntes

--

5.05.10.02 259.2.0495 -

3.0.0.0 3.2. O.O -'3.2.5.0 ~
3.2.9.0 5.05.11 -

Naoucc

salário-Família

192,00

12.000,00
278,00

766,000,00
70.000,00

2.954,60

Cor.

50.139,20

Cinema

Promoção e Orientação
Cinema Nacional
Despesas Correntes
'I'ransderências Correntes
salário-Família . .

Diversas Transferências
rentes
Pessoal .
Departamento
Educação

9.000,00

de

.

Diversas Transferências
rentes
Pessoal . .
Instituto Nacional do

35

EXECUTIVO

do

.

840,GO

Cor18.125,00
de

Coordenação do Sistema Nacional de Educação
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3 .1.1.1 ~ Pessoal Civil
01.00 ~ Vencímantos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - 'I'raneferênclas Correntes

251.2.0500 -

3.2.5.0 5.05.12 251.2.0541 -

Salário-Pamília . .
Diretoria do Ensino

.

comercuit
Supervisão e Coordenação do
Ensino Comercial
3.0.0.0 ~Despes8s Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeio
3.1.1.0·- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas

460.000,00
72.000,00

603.000,00
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-"Tram:,feréncias correntes
- salário-Família
__ •
- Diretoria do Bnsmc Inàustrial
- Supervisão e coordenação do
Ensino Industrial
- Despesa..s Correntes
- Despesas de 'Custeio
- Pessoal
- Pessoal Civil

01.00 -

vencimentos e Vantagens Fixas

3.2.0.0 -" Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família
5.05.13.01 - Escola industrial Federal

suiacas

0.0.

64.000,00

65.000,00
11.000,00

de

Admtmstraçâo
e Manutenção
do Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências correntes

256.2.ü567 -

3.2.5. O 3.2.9.0 J

5 ..05.13.02 -

Salário-Família . . ........•....
Diversas
Transferências Cor-

rentes .'
Escola
Ceará

o" • • • • • • • • •

Industrial

Federal

7.00D,00
150.800,00

do

Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências correntes
3.2.5.0 - Salário-Famllia . "
.
3.2.9.Q - Diversas
Transferências Correntes
;
.

256.2.0570 -

5.05.13.03 -

Escola, Industrial
Mato Grosso

Federal

7.728,00
158.915,00

de

Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0,0 ---; Despesas Correntes

256.2.0572 -

3,2.0.0 3.2.5.0 3.2.9.0 -

Transferências Correntes

Salário-Família
Diversas

Transferências

rentes

.
Cor.

do.

505.13.04 -

Escola
Pará

256.2.0574 -

Administração e Manutenção do
Ensino
Despesas Correntes
'I'ransferências Correntes
Salário-Família
.
Diversas
Transferências Cor-

3.0.0.0 ~
3.2.0 O ~
3.2.5.0 3.2.9.0 5.05.13.05 -

Industrial

rentes . .
Escola Iruiustruü

Federal

Federal

.
da

4.032,00
198.115,20

11.321,20
108.974,60

para·iba

256.2.0577 3.0.0.0 3.2. O.O ~
3.2.5.0 3.2.9.0 -

Administração e Manutenção do
Ensino

Despesas Correntes

'I'raneferênclas Correntes

salário-F'amilia
Diversas

rentes'. .

Transferênctas

' .
.

5.05.13.06 -

Escola
Piauí

256.2.0580 -

Administração e Manutenção do

Industrial

Federal

Enaíno
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2. O.O - 'I'ransferéncías Correu tes
3;2.5.0 - Salário-Família

8.460,00

Cor141.288,60

do

c ••••

6.000,00
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3.2.9. O 5.05.13.07 -

Transferências

Diversas

rentes . .

Escola Ind;usirWl
Santa Catarina

Federal

Cor.

101.150,00

de

Administraçâo c Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0,-.0 - 'I'ransferêncías Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família
.
3.2.9.0. - Diversas
Transferências Correntes . .
.

256.2.0583' -

5.05.13.08 -

Escola IndustritU
sergzpe

Federal

8.640,00
160.285,40

de

256.2.0586 ..,...- Administração e Manutenção do
3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.3.0
3.2.5,.0
3.2.9.0

-:-

5.05.13.09 -

Ensino
Despesas Corr en tes
Transferências Correntes
Inativos

.

.

Salário-Família
Diversas 'I'ransferências
rentes . .
_
Escola Industrial Federal
Rio Grande do Norte

.

.
Cor.

1.321,20
6.000,00
112.702,20

do

256.2.0588 -c-Adminlstração e Manuténçâo do

Ensino

3.0.0.0 - Despasaa-Correntes
3.2. 0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos . .
3.2.5. O - Salário-Família . .
3.2.9.0 - Diversas
'I'ransferéncías

rentes . .
5.05.13.10 -

Escola

256.2.0591 -

Admmistraçâo

.-

Técnica

Amazonas

.f!

Ensino

Federal

.
.
Cor-.

.
.
Cor-.

rentes . . .. :

-. .

5.05.13.11 -

Escola
Bahia

Federal

25.6.2.0594 -

Administração e Manutenção do
Ensino
Despesas Correntes

Técnica

~_

Tranaferências.Xtorr entea
Salário- Família . ..
Diversas
Transferências

_

-

Cor.

5.05.13,.12 -

Escola
Técnica
campos

256,2.0597 -

Admmíetraçâo e Manutenção do
Ensino

3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.5.0
3.2.9.0-

-

5.05.13.13 256.2.0600 3.0.0.0 -

Federal

Federal

do

Admtntstração e Manutenção do
Ensino
Despesas Correntes

116.318,00

11.600,00
157.018,00

de

Despesas Correntes
'I'ransferênclas Correntes
Salário-Família . . ............•
Diversas "Transferênciali Correntes
.
Escola
Térmica
Espirito santo

1.100,00
5.200,00

da

L •••••••••••

rentes . .

159.002,80

do

Manutenção QO

3.0.0.0 .- Despesas Correntes
3.2.0.0 -.TranMerênci'as Correntes'
3.2.3:0 - Inativos, . ..
3.2.5.0.- Salário-Família '
3.2.9.0 - Diversas
Transferências

3.0,.0.0 3.2.0.0 3.2.5. O 3.2.9.0 -

1.222,20
7.416,00

2.600,00
123.400,00
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3.2. O.O - Transferências Correu tes
3.2.5. O -" Salário--Familia . .
3.2 9',0 - Diversas
'I'ransterências

rentes .

5.05.13.14,......, Escola

256.2.0603 -

.
Cor-

.

Técnica

EXl<:CU'IIVO

.

Federal

de

174. 7~1,00

Goitls
Administração e Manutenção do
Ensino
.

3.0.0.0 -

Despesas Correntes

3.2.0.0 3.2.5.0 3.2,9,0' -

'I'ransferêncías Correntes
Salário-Família . .'
Diversas
Transferências

.
Cor-

6.400,00

rentes
_
Escola Técnica reaerat "Celso

140 000,00

'-0'0

5.05.13.15 -

10.200,00

••••

Suckow da -Fonseca"

256.2.0606 -

Admtnistraçâo e Manutenção do
Ensino

3. O. O. O - Despesas Correntes

3.2. O.O - 'I'ranederências Correu tes
3.2.5.0 ~- Salário-Família.. _, .. ,

3.2.9.0 5.05.13.16 256.2.0609 -

3.0.0.0 3.2.0·.0·' 3.2.5.0 3.2.9.0 -=-5.05.13.17 256.2.0612 -

Diversas Transferências
rentes . .
'

.

Cor.

10.400,00
416.121,60

Escola
Técnicu:
Federal
de
Química da Guanabara
Administraçâo, e Manutenção do
Ensino
.

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Salário-Família
'Diversas
Transferências
rentes . .
Escola
Técnica
Maranhão

Federal

.
Cor' .

1.200,00
47.938,40

do

Administração e Manutenção do
Ensino

3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.5.0
3.2.9.0

-

5.05.13.18 -

256.2.061'5 -

Despesas Correntes

Transferências Correntes
Balárío-Famiha "

Diversas

Transferências

rentes
Escola
'Técnica
Minas Gerais

Federal

.

14.792,00

.
de'

191. 281,00

Cor-

Administração E. Manutenção do
Ensino

3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.5. O 3.2.9.Q 5.05.13.19 -

256.2.0618 3.0.0.0
3:2.0.0
3..2.5{Q
3.2.9.0

--

5.05.13.20 -

256.2.0621 3.0.0.0 3.2.0.0 -

Despesas Corrente-s
Transferências Correntes
.Salário-Familía . .

Diversas

Transfe~:êJ;1cias.

.

13.600,00

Cor-

rentes
_
.
Escola,
Técnica
Federal
de
Ouro Préto
Administração e Manutenção do
Ensino

217.600,00

Salárro-Famíha ....•.....' .....
Diversas' Transferências
Correntes . .
_
,;
.
EscOla
Técnica
Federal
do
Paraná
Adminísbraçâo e Manutenção do
Ensino

1.600,00

Despesas Correntes
Transferências Correntes

Despesas Correntes
Transferências Correntes

86.522,40
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3.2.5. O - Salário-Família .
3.2.9.0 -, Diversas
Transferências Correntes
:
;...
5.05.13.21 -r- Escola
Técnica
Federal
àe

6.280,00
189.400,00

Pelotas

256.2.0623 3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.5.p
3.2;9.0

Administraçào e Manutenção do
Ensino
Despesas Correntes
Transferências Correntes

-'- Salário-Família .
- Diversas
Transferências Correntes .
5.05.13.22 .-: Escola
Técnica
Federal
de

6.592,00
177.404,60

pel'n a m bu-co

256.2.0626 3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.5.0 3.2.9. O 5.05.13.23

256.2.0629

Administração e Manutenção do
Ensino
Despesas Correntes

Transferências Correntes

Salário-Família. ..
Diversas Transferências
Correntes . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
- Escora
Técnica:
Federal
de
São Paulo
- Administração e Manutenção do
Ensino
- "Despesas Correntes
-r- Transferências correntes

3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.5.0 -ISalál'io-FamUia .
3.2.9. O - Diversas Transferências
Correntes
,...........
5.05.14,-- Diretoria do Ensino Agrícola
251.2.0632 -Supervisão e Coordenação· do
Ensino Agrícola e Vetertnárío
3.0.0 ..0 -=--- Despesas Correntes
.
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1. O '- Pessoal
3".1.1.1- - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
5.05.15 -r-, Diretoria: do Ensino secunaana
251.2.0640 - Supervisão P, Coordenação do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. O - Despesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 ~ Vencimentos e Vantagens Fixas
5.05.15.01 - COlegio Peârc II
253.2.0658.....:.. Administração e Manutenção do
Ensino
.
'
3. O.O.O ....,-- Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes.
3.2.5.0 - Salàrto-Pamtlia
'.. ,
3.2.9.0 - Diversas 'I'ransferêncías Correntes
,
,
,
5.05.16 - Diretoria do Bnsrnc Su-perior
251.2.0661 - Supervisão e, Coordenação' do
Ensino Superior
3. O.O.O -----::. Despesas Correntes
3.1.0.0 -pespesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3: 1:.1.1 - Pessoal Civil
',01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 -- Transferências Correntes
3~2.5.0 Salário-Família . .
",
',0

10.848,00
191; 152,00

3.780,00
163.270,00

.8'00.000,OU

1.634.174,00

62. 83B,{)U

1.490.260,00

90.000,00
4,000,00
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Fundação Escola ae Medzctna
e Ctriàgüt «c Rio de- JaneZTo

Administração e Manutenção do
Ensino
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Saláric-Pamilla ..............•
Diversas Transferências
Correntes . . ................•......
Fundacão

Universidade

6.694,20
474.474,00

do

Amazo1ws
251.2.0686 -

Administração e Manutenção do
Ensino

3.0.0.0·- Despesas Correntes
3.2.0.0 3.2.5.0 3.2.9.0 -

5.05.16.03 -

Transferências Correntes
Salário-Família
.
Diversas Transferências' Cor-

rentes

Fundação
HrasHia

,

.

Vniversidadé
.

Universidade

350.298,4{)

de

254.2.0689 -r- Administração e Manutenção do
Ensino
3. O. O. O - Despesas correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
.
5.05.16.04.,..- Fundação
Maranhão

2.428,80

3. 286.4 29,2Q

do

Admimstraçâo e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5. O - Salário- Família . . .........•..•
3.2.9. O - Diversas Transferências Correntes. ,
,.

254.2.0692 -

5.05.16.05 -

Fundação
Sergipe

Uniuersuuuie

3.859,20
616.440,40

de

Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0,- Transferências Correntes
3.2.5. O - Salário-Família . . ............•
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
.

254.2.0695 -

5.05.16.06 -

Unioereiâaâe
Alagoas

Federal

6.624,00
540.172,80

de

254.2.0698 -

Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências COrrentes
3.2.5.0 - salário-Família ."
"
.
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
:
.
5.05.16.07 - Unimersisuuie
Federal
da

22.705.20.
525.494,80

Bahia

254.2.0702 -

Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 --. Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos . .
.
3.2.5.0 -

Salárto-Famtlia

3.2.9.0 -

Diversas Transferências
rentes . -:

:

..

Cor.

55.989,60
155.484,00
2.209.966,40
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5.05.16.08 254.2.0706

Unioeisíâtuie Federal
Janeiro

do

Rio de

~

Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 ~ Inativos . . ...................•
'3.2.5.0 ~ Salário-Família
.
3.2.9.0 ~ Diversas Transferências Correntes . .
,
.
5.05.16.09 - Unipersuuuie Federal do Ceará
254.2.0710 - Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0,-0 ~ Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 ~ Inativos
.
3.2.5.0 - Salário-Família ..............•
3.2.9.0 - Diversas 'I'ranaferêneias Cor-

.rentes . .

5.05.16.10 -

Urunersuuuie F'eaeral do

.

'179.280,80
162.842,00
4.626.277,20

28.335,60
173.199,60
2.244. 126,ào

Espí-

rito Santo
Admmíatraçâo e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 ~ Salário-Família
.
3.2.9. O - Diversas Transferências Correntes . . ......................•
5.05.16.11 - Utuoersiâiuie Federal de Gozds
254.2.0718 - Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0,0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5. o ~ Salário Família . .
.
3.2.9. O - .Dtversas Transferências Correntes . . ..................•...•
5.05.16.12 ~ tjnioersiâasie
Federal
Flumi-

254.2.0714 -

32.232,00
885.968,00

32.444,20
1. 286.264,60

nense

254.2.0722 3.0.0.0 3.2.0.0 ~
3.2.5.0 3.-2.9. O ~

Administração e Manutenção do
Ensino
'
Despesas Oorrentes
Transferências Correntes
Salário-Família
, ..
Diversas Transferências Correntes . .
.

5.05.16.13 -

Universidade Federal de Juiz de
Fora

254.2.0726 -

Administração e Mau utençãc do
Ensino
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Inativos. ..
.
Salário-Família
,'
.
Diversas 'rransrerencías Correntes
~
,
: ..

3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.3,,0
3.2.5.0
3.2.9.0

~

-

5.05.16.14 -

25.168,00
1.564.227,20

8.283,60
36.724,80
872.746,40

Utuoersiâaâe Federal de Minas
Gerais

254.2.0730 -

Administração e Manutenção do
Ensino
3. O.O.O - Despesas Correntes.
3.2.0.0 -'- Transferências Correntes
3.2,3.0 - Inativos .' .. , .'
.
3.2.5. O - Salário-Família . ..
.

48.918,60
157.234,80
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.
5.05.16.15 254.2.0734 -

ros
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Diversas 'Transferências
rentes..
Escola

Pau/isto.

ele

ExÉcU'IIVO

Cor.

Meàiczna

Admintstracâo e Manutenção do
Ensino
Despesas. Correntes
Transferências Correntes
Salário-Família
.
Diversas Transferências Correntes
-.. ',"
.
5.05.16.16 - Universidade rcaoo; do Pará
254.2.0738 - Administração e Manutenção do
. Ensino
3.0.0.0 - Despesas correntes
3.2.0.0' - Transferências COrrentes
3.2.3.0 ,- Inativos
.
3.2.5. O - Salário-Família . .. ............•
3.2.9. O - Diversas 'I'ransterêncías
Cor-rentes'. . ......................•
5.05.16.17 - Umversiàade Federal da paraíba
2ô4. 2. 0742 - Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0:0 ,- Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos . .
.
3.2.5.0 ,- Salário-Família
.
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes . '
.
5.05.16.18- Universidade Federal do Paraná
254.2.Q746 - Admíriístracâo e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas correntes
3.2.0.Q - Transferências Correntes
.3.2.5. O - Salário-Família . ..' ."
.
3.2.9. O - Diversas
Transferências Correntes
:
.
505.16.19 - Uruoereíâcuie Federal de per.
3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.5.0
3.2.9. O

-

4.648.662,60

30.668,40
780.611,40

28.336,40
85.800,00
1. 427.263,60

11.470,00
63.680,00
1.544.450,00

69.600,00
2.104.538,20

na.mbuco

254.2.0750 3.0.0.0 3.2.0.0, 3.2.,5.0 3.2.9..0 -

5.05.16.20 -

Administração e Manutenção do
Ensino
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Salárto-Famílía
.
Diversas Transferências Correntes
_
.
Unwersid'ade Federa.l
Gra.nde do NOite

do

nto

209.378,40
3.175.532,20'

Administração e Manutenção do
Ensmo .
3. O. O. O - Despesas Corren tes

254.2.0754 -

3.2.0.0 -

3.2.3.0 -

3,,2.5.0' 3.2.9.0 5.05.16.21 -

Transferências Correntes
Inativos
Salário-Familia
Diversas Transferências
rentes
' '. . :

Universidade FeCteral· do
Grande do Sul

.
.
Cor.

1. 380.00
36.111,60
895.741,20

Rio

Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0. - Inativos
.
3.2.5.0 - S::i1ário-Familia
;
.

254.2.0758 -

114.925,60
144.925,20

ATOS no PODER
3.2.9. O -

Diversas Transferências
rentes . .
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Cor.

5 05.16.22 -

Universidade Federal ae santa
Catarina

254.2.0762 -

Administração e Manutenção do

2.678.094,20

Ensino

3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.5. {} .:......
3.2.9. O 5.05.16.23 254.2.0766 -

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Salário-Família . . .. :
Díversas Transferências
rentes . .

.
Cor.

35.280,00
742.120,00

Universidade Federal de Santa
Maria
Administração e Manutenção do

Ensino

'3.0.0.0 - Despesas C-orrentes
3.2. 0.0' - Transferências Correntes
3.2.3.0 -'Inativos
.
3.2.5.0 - SaJáriú-Familia
,
.
3.2.9. o - Diversas Transferências
Cor-

rentes . .

.

47.775,60
74.571,60
1. 520;293,60

Escola Federal de Minas de
Ouro, P1'êl:o
254.2.0769- Administração e Manutenção do

5 05.16.24 -

Ensino

3.0.0.0 3.2'.0.0 3.2.5. O 3.2.9. O 5 05.16.26 -

.

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Salário-Família . .

.

Diversas 'I'ransferêncías
Correntes
~~
"'
.
Universidade reaerai Rural de

Pernomiouco
254;2.0773 :....-- Administração {. Manutenção do
Ensino
.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 :.. . . .- Salárro-Famílta
.
,3.2.9. O - Diversas Transferências
Correntes.
'"
".
5. C5 16.27 .

6.417,60
322.935,40

74.000,00
683.600,00

Universidade Federal Rural do
Rio de fU'JIciro

Aàministração e Manutenção <10
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0.- Transferências Correntes

254.2.0776 -

3.2.5.0 3.2. -g.O 5.05.16.28 .,
254.2.07'19, 3.0.0.0
3.2.0.0
3.2.5.0
3.2.9.0

-----'-

Salário-Família
Transferências
rentes . .

Diversas

254.2.0782 -

65.712,00
581. 714,20

'Universidade F'ederal Rural ào
Rio Grande do Sul

Administração e Manutenção do
Ensino

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Salário-Família
.............•

Diversas

Transferências

rentes . .
5.05.16.29 -

.
Cor'....•

Cor.

Escola de Agronomiadu Ama":'
zônia

9.000,00
146.200,60

Administração e .Manutenção do

Ensino

3.0.0.0 -'-- Despesas Correntes
3:2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família

.

24.000,00
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Transferências

..,

Cor-

.

5.05.16.30 -

Escola de AgronOmia do Nordeste

254.2.0785 -

Administração e Manutenção do
Ensino

3.0.0.0 -

Despesas Correntes
Transferências Correntes

3.2.0.0 3.2.5.0 3.2.9. O -

Salário-Família
Diversas Transferências

5.05.17 -

Diretoria

rentes . .
259.2,0789 -

174.800,00

;

;

.
Cor-

20.600,00

.

137.S00,00

do 'patrimbnio Htst(j:rico e- Artístico Nacional
.
Preservação do Patrimônio His-

3.0.0.0 -

tórico e Artístico Nacional
Despesas Correntes

3.1. O.O 3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 -

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

3.2. O. O - Transferências Correntes

3,.2.5.0 - Salário-Família
~ ..•
5.051S - .serviço àe DocurnentO·ção
259.2.0795 - Documentação e Divulgação
3.0.0.0
Despesas Correntes'
3.1.0.0 - Despesas de custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1. 1. 1 - Pessoal Civil
. 01.0"0 - Vencimentos e Vantagens Fixas
5.05.19 - Servico de F;statís'Uca -da Educaçâo' e Cultura
269.2.0798- Levantamento e Divulgação de
Estatística Educacional e Cultural
:i. O.O. O'- Despesas Correntes
3.1.0.0 -,Despesas de Custeio
3:1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2,0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família. ,., ...........•
5.05.20 - Serviço Nacional de Teatro
259.2.0799......,. Coordenação do Desenvolvimento
do Teatro Brasüeíro
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O~ O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal.
3.1.. 1.1 ,- Pessoal Civil
01.,)0,- Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0- Transferências Correntes
3.2.5.0 -'-Salário-Família ..............•
5.05.21 - Serviço de RadiOdifusão Educativa
259.2'.0804 -Coorc1enação da
Rtdíodífusâo
Ecucatlva
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 -'Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
·01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5. O - Salárrc-Família . .
.

150,000,00
8,946,00

20.932,00

30,000,00
1, 000,00

75.000,00
2.000,00

560,851,00
8.000,00

ATOS DO

5.05.22 255.2.0810 3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5.05.23

'_.
-'----

251.2.0813 -

PODER

EXECUTIVO
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Instituto Benjamzn Constant
Assistência Médico pedagógica

a cegos e Amblíopes
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas

200.000,00

Transferências Correntes

Salárro-Famíha

10.760,00

Instituto Nacional d.e Estudos

Peâaçóçicoe

Coordenação de Pesquisa Peda

w

gógtca e Treinamento de Professôres
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal

3.1.1.1 --' Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e vantagens Fixas
3.2. O. O - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salárío-Famílía . ..........••.•
5.05.24 - Instituto Nacional do Livro
259.2.0826 - Edição, Difusão de Obras de In3.0.0.0 3.1. O~O 3.1.1.0 -3.1.1.1 01.00 3.2. O.O 3.2.5.0 5.05.25 255.2.0831 -

terêsse Cultural
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salárto-Familía .
lnstJtuto Na·cional de Educação
de Surdos.
Supervisão da Alfabetização de

3.1.0.0 3.1. 1. O -

3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5.05.27
269.2.0841

8.000,00

10.000,00
7.500,00

Surdos-Mudos

3.0.0.0 -'Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salárto-Pamíha ,/
5.05.2:6 - Biblioteca Nocicruu
259.2.0837 - Serviços Bibliotecários
;:l.Q.O.O -

28Q.897,00

338.20000
15.744,00

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

Pessoal

- Pessoal Civil
- ·Vencimentos e Vantagens Fixas
- 'I'ransferêncías Correntes
- Salárío-Pamíha .
- Observatório Nocumtü
- Execução de Pesquísas em .as-

296.555,00
11.500,00

tronomia e Geofísica
3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 3.2. O.O 3.2.5.0 -

Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salárto-Familia .

4.a01,OO
2.500,00
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5.05.28 - Museu llist9rico Nacioruü
259.2.0845 -'- Administração do Museu

rico
3.

ü.

3.1.

O.O ü.

O-

3.1.1.0 3.1.1.1 -

01.00 -

"Histo~

Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

'Transferências Correntes
Salário-Família . .
Museu. Itreperuü
259.2.084& - Administração do Museu
3. O.O.O''"- Despesas Correntes
3 .1. O.O - Despesas -de Custeio
3.2. O.O 3 .2 .5. O 5.05.29 -

26.000,00

..

4.640,00

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 ---,. vencimentos e vantagens Fixas

62.200,00

3.1.1.0 3.2.0.0 3.2.5.0 5.05.30 259.2.0851 -

3.0.0.0 -

Pessoal

Transferências Correntes

Salário-Família. ..
~.
Museu Nacional de Belas Artes
Administração do Museu

3.200,00

Despesas Correntes

3.1.0.0 -- Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 ..,.... Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família. ;
.
5.05.31 - ' Escola Superi01' de Agricultura
de. Lavras
254.2.0857 - Administração e Manutenção do
.
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1. 1. 1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e vantagens Fixas
3.2.0.0 - -rransrersnctas Correntes
3.2.5. O - Salártc- Família . .
.
5.05.32 - Escolà de Farmácia de Ouro
Préto
254.2.0&61 - Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5. O - Salário-Família . .
.
5.05.33 - Faculdade de Direito do Piauí
254.2.0864 - Admtnistraçâc e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
.
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5. O - Salário-Família . . ...........•..

17,000,00
3.815,00

108.643,80
4.510,80

74.810,60
1.584,00

48.806,40
2.557,40

ATOS DO PODE~~ EXECUTIVO

4:1

5.05.34 ---:" Faculdade de Medicina do Triângulo Mineira - Obercba
254.2. 0867 ~ Administração e Manutenção do

Ensino
Despesas Corren tes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1. 1. O ~ Pessoal
3 .1.1.1 ~ 'Pessoal Civil
01.00 ~ Vencimentos e vantagens Fixas
3.2,. O.O ~ Transferências Correntes
3. O. O. O -

3.2.5. O ~ Salário-Família . .
:.
5.05. 35- ~ Instituto Bleirotécníco se Itajubã
254.2.0871 - Administração e Manutenção do
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5.05.36
254.2.0872

Ensino
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
~ Pessoal
- Pessoal Civil
~ Vencimentos e Vantagens Fixas
- Transferências Correntes
.:..- Salário-Família .

5.695,20

-

-

Faculdade de
Díamaaitma

~

Administração e Manutenção do
Ensino
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes

DdontQlogia

14t>.13'ô,80
4.080,00

de

3. O.O.O 3.1.0.-0 ~
3.1.1.0 ~
3.1.1.1 01.00 ~
3.2.0.0 ~
3.2.5,0 - Salárlo-Famflia .
5.05.37 - Escola de Farmácia e Odontologia de AlIenas
254.2.0874 - Adminíatraçâo e Manutenção do
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5-.05.39

116.9{)6,60

Ensino
Despesas Correntes
- Despesas de Custeio
-Pessoal
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Transferências Correntes
- Salário-Família
'...

44.271,20
3.830,40

~

~

77.208,20
2.664,00

Escola de Engenharia de Izberlândia

Administração e Manutenção do
Ensino
3.0.0.0 ~ Despesas Correntes
3.1. O.O ~ Despesas de Custeio
3.1. 1. O ~ Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 ~'Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salárío-Famílía .

254.2.0880 -

5.05.40

~

254.2.0886

~

Escola de Engenharia Industrial
do Rio Grande - RS
Administração e Manutenção do

Ensino

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 -' Despesas de Custeio

65.701,80
72,00
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3. 1. -1.O 3.1.1.1 -

Pessoal
Pessoal Civil

01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - 'I'ransferêncías Correntes

3",2.5. O -

Salário-Pamíua

5.06.00 -

MINISTúoRIO DO EXÉRCITO
Coorttenaçao dos Serviços Admi-

233.2.1004 -

.

117.143,00
6.547,20

57.049.924,00

nístrativos Operacionais

3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1.0 3.1.1.1"-

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

3.1.1.2 -

Pessoal Militar

01.00 -"Vencimentos e vantagens Fixas

3.259.990.00

01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas 100.348..528,29
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal

156.2.1002 -

Militar ................•.......

18.125.742.71

Inativos

20.022.1495ô
36.344.i46,82

Pagamento a Inativos e Pensionistas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 3.2.4.0 5.07.00 -

·5.07.01 111.2.1027 3. O.O.O -

3.1. O.O -

3.1.1. O 3.1.1.1 ~
01.00 ~
5.07.02 -

.

Pensionistas

.

MINISTltRIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministre,

Assessoria. Ministerial

Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
Divisão de Segurança e Informa-

5.548,00

ções

23'7.2.1029 -

3. O.O.O 3.1.0. O 3.1.1.0 3.1.1.1 -

01.00 -

Assessoria Relacionada à Segu'rança Nacional
Despesas Correntes
Despesas de Custeio

Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Primeiro Conselho de Contribuintes
115.2,1031 -- Coordenação dos Serviços do

2.700,00

5.07.03 -

Conselho

3. O.O.O 3.1. O. O 3.1.1. O 3.1.1.1 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
3.2. O.o. - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário Familia
.
5.07.04 - segundo Conselho de Contribuintes

115.2.1032 3. O.O.O -

coordenação
Conselho

dos

Serviços

27.750,00
500,00

do

Despesas Correntes

3.1. O.O - Despesas de Custei')

3. 1. 1. O - Pessoal
-'3.1. 1.1 - ' Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos. e vantagens Fixas

21.840.00

178.100.557,38

ATOS DO PODER EXECUTIVO
5.07.05 115.2.1033 3.0.0.0
3.1.0.:0
3.1.1.0
3 .1.1.1
01.00

-

Terceiro
buintes

Conselho

de
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Contri-

Coordenação dos Serviços
Conselho
Despesas Correntes

do

Despesas de Custeio

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

20.500,00

5.07.06.- Conselho Superior âe Tarifa

115.2.1034 3.0.0.0 3.1.0.0 3 . 1. 1. O 3.1.1.1 01.00 3.2.0.0 3.2.5.0 5.07.07 . . . ,. .
115:2.1035 3.0.0.0 .......
3.1:0.-0 3.1. 1. O 3.1.1.1 01.00 3.2.0.0 3.2.5.0 5.07.08 115.2.1037 -

Coord-enação
Conselho

dos

Serviços

do

Despesas Correntes

Despesas de Custeio

Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

53.000,00.

Salário-Família " .'...
Conselho J'ecxtcc de Economia

3.500,00

Transferências Correntes
e Finanças
Assistência Técnica

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salárto-Famüia

.. '

conseinc ele Terras da União
Coordenação

dos

Conselho
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

Serviços

3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1. O 3.1.1.1 01.00 3.2. O.O 3.2.5.0 5.07.10 115;2.1040 3.0.0.0 3.1.0.0 ~
3. 1.1. O 3.1,.1.1 01.00 -,5~07.11 -,
115.2.1042 -

1.000;00

do

3. O. O.O - Vencimentos e Vantagens Fixas
- Conselho de Política Aeuaneira
----'- Orientação e Execuçâc da Polí-

3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
5.07.09
115.2.1038

26.000,00

tica Aduaneira
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes

Salário-Família.

9.000,00

9.500,00
2.000,00

Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional
Coordenação à0S .Servíços da

Procuradoria
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

Contadoria Geral ria República
Ooordenaçáo dos Serviços Rela-

tivos às Com.abflídade e Escrituração da União
3.0.0.0 - Despesas Corr-entes
3.1. O.O -'---- Despesas de custeio

306.000,00
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ATOS

3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5.07.13

-

DO PODER

EXECUTIVO

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Va-nt-agens Fixas
Transferências Correntes
Salárto-Família .
Direção Geral- da Fazenda Nacional (Gabinete do Diretor-

2.371.070,00
235.000.00

Geral)

115.2.1049 -

Admínístraçao
Geral

e

Coordenação

3.0.0.0 "- Despesas Correntes
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
5.07.14

-

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

1.825,00

Direção Geral da Fazenda Nacional (órgãos da Administração
Geral)

115.2.1051 -

Coordenação

das

Atividades

3.0.0.0 3.,1.0.0 -

Meios
Despesas Correntes
Despesas de Custeio

3.1.1.0
3.1.1.1
01. 00
02;00

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Van tagens Fixas
Despesas Variáveis com o Pessoal
Civil
_. _..... .

-

3.2.0.0 3.2.5.0 5.07.15 115.2.1062 -

Transferências Correntes
Salário-Família.

2.523.767,00
5.000,00
150.000,00

Direção Geral da Fazenda Nacional - Delegacias Fiscais

Coordenação das Atividades Fiscais

3.0.0,0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5.07.16

-_
-

Despesas Correntes
Despesas de 'CusteiePessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes,
Salário-Família.

Ccordenaçâo dos Serviços
Departamento
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3. 1.1. O-Pessoal
-

115.2.1066 3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1. O 3.1.1.1 01.00 3.2.0.0 3.2.5.0 -

168.100,00

Departamento Federal de Compras

115.2.1064 -

3.1.1.1
01.00
3'.2.0.0
3.2.5.0
5.07.17

187.000,00

do

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salário-Família
_..
Departamento de Rendas 'Inter-

nas
Coordenação dos Serviços do
Departamento
Despesas Correntes
Despesas de, Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salárfo-Famllia ....'..... _......

212.000,00
13.500,00

1.265.000,00
42.000,00

ATOS DO PODER

507.18 -

Departamento
,Renda

do
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EXECUtIVO

Impôsto

de

Coordenação dos Servfços do
Departamento
Despesas Oorrentes
Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas'
3.2; O. O - Transferências Correntes
3.2..5. O - Salário-Familia . .
.

115.2.1068 -

3.0.0.0 3.1.0.0 -

5.07.19 115.2.1070 -

Departamento de Arrecadação

Coordenação dos Serviços de
Arrecadação
3. O. O.O - Despesas Corren tes
3.1.0.0-- Despesas de ousteío
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências 'Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família
.
5.07.20 -

115.2.1072 3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5.07.21
115.2.1074

-

3.509.000,00
192.000,00

2.019.000,00
283.350,00

Departamento de Rendas Aàua-

-neirae
Coordenação dos Serviços do
Departamento
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salário-Família,
~
..

---,-- Diretcrià da Despesa Pública
- Coordenação dos Serviços da

1.144.000,00
164.000,00

Diretoria

3.0.0.0 -'Despesas Correntes
3.1.0.0 - Desp-esas de Custeio
3.1.1..0 - Pessoal

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 _ Transferências Correntes

425.000,00

Salário-Família
'
.
Diretoria da Despesa Públtca

38.400,00

3.2.5.0 -

5.07.22 -

.
114.2.1076 -

<Encargos Gerais)

Encargos Financeiros com o Pessoal da União Transferido para
o Estado do -Acre (Lei no 4.070.
de 15 de junho de 1962)
3. O. O'. O - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
.
114.2.1077 - Encargos de Pessoal dos órgãos
da União Transferidos para o
Estado da Guanabara (Lei número 3.752, de 12 de abril de

2.256 .400,00

19'80)
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.9.0 -Diversas Transferências Corren-

tes
Colônia Agrícola ...•...........
Instituto Reeducacional
.
Conselho Penitenciário
.

50.357,65

5'~~g~
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ATOS

DO

EXECUTIVO

PODER

Corpo de Bombeiro.
Departamento Federal de . Segurança Publica
.

Departamento de I'lumínacâo de
Gás", ,

0.0

•

Depósito Público
Tribunal de Justiça.
Ministério Público
Polícia Militar ..
Presídio.

Divisão de Fiscalização da Medicina
156.2 1083 -

.

Auditoria da. Justiça MUitar .. ' .
pagamento a Inativos e Pensionistas Civis da União, inclusive
das Emprêsas de Transporte Marítimo e- Fluvial

2.615.200,00
1.440.000,00.
12.000,00
4.640,48
1.232.250,00
150.000,00
12.17'6.000,00
74.953,95

14.262,05
14.600,00

3. O, O. O - Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.3.0 -

Inativos

3.2.4.0 -

Pensionistas.

3.;2.5.0 .,.--- Salário-Família
5.07.22.01 - Pretenura . do DistTito

54.580.416,24
37.827.248,49
11.886.138,82
Federal

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 --Transferências Correntes
3.2,,9.0 - Diversas Transferências Correntes
Pessoal Civil
114.2.1094 - Funcionamento do Gabinete do
Prefeito- .
.
.
114.2.1095 - Funcionamento e Reequipamento
da Procuradoria Geral
.
114.2.1096 - Funcionamento do Tribunal de
Contas do Distrito Federal .... ,
1~4. 2.109-7 Funcionamento e Reequipamento
da Secretaria de Admírustraçâo
114.2.1098 - Funcionamento da -Secretaria de
Serviços Públicos
.
.
114.2.1099,- Funcionamento das Administrações Regionais do Distrito Federal
'
.
.114.2.1100 -Funcionamento e Reequípamento
da Secretaria do Govêrno
115.2'.1103 - Funcionamento e Reeqüípamento
da Secretaria de Finanças.
131'.2.1104 - Funcionamento da Secretaria de
Agricultura e Producào
.
.131' 2.1105 - Custeio da Fundação Zoobotâníca
do Distrito Federal
.
151.2.1106 - Custeio e Reequipamento da
Fundação do Serviço Social
151. 2 1107 - Funcionamento e Reequipamentc
da Secretaria de Serviços Sociais
:241.2.1111 - Marnitençâo e Funcionamento da
Polícia Civil do Distrito Federal
2512.1114'- CUsteio da Educação Elementar
251.2.1115 251.2.1116 259.2~1117

-

~:~~~;Ç'ã'o

e' 'Funci~~~~~r'tt~
da 1Fundação Educacional do
Distrito Federal
.
Custeio do .Departamento de Turismo e Recr-eação ....'....
Manutenção e Funcionamento da
Fundação Cultural do Distrito

128.170,20
199.470,40
195.478,40
803.695,80
541.233.40
304.921,20
157.382,60
462.952.20
403.526,40
85.800,00
284.000,00
193.651,00
2.759. 8~8,60
3.163.479,00
1.689.807,60
23.000,00
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Federal.
Funcionamento e Reequipamento
da NOVACAP
291. 2 .1122 - Funcionamento e Reequj.pamento
da Secretaria. de Viação e Obras
291.2.1123 - Custeio da Sociedade de Habitação de rnterêsse Social Ltda .
~ 8HIS ...
... .........
353 2.1128 - Manutenção' e Reequipamento
da secretaria de' Saúde...
371.2. nas - Funcionamento e jceequípamento
do. DER do Distrito joederal
Pessoal Militar
241.2 1110 - Funcionamento e Reequipamento
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ..... ~
,
241.2.1112 - Pessoal da policia Militar do
Distrito Federaí
'...
5.07-.23 '- serviço de Patrimônio da União
115.2.1137 - Coordenação do Serviço
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1:0.0·- Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00- Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2. O.O' - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família .'
..,....
5.07.24 - Serviço de, Estatística Econômica
e Financeira
115.2.1139 - Coordenação do Serviço
3.0.0.0 - Despesas Corr-entes
3.1,0.0 - -Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1:1 - Pessoal Civil
01.00 - Venciment-os e 'çantagens Fixas
3.2.0.0 - 'I'ransferênciasCorrentes
3.2.5. O .,- Salário-Família

12.284;00

291.2.1121 -

5.09.00 -

6.000.000,00
402.849,80
134.000 00
'112.727,00
157.590,60.

1.207.69-8,00
1.352.725,8p

357.500,00
63.-000,00

123.000,00
'3. 650,ob

MINI8TllRIO DO INTERIOR

Comissão da Lagoa Mirim
Coordenação dos serviços
Despesas 'Correntes
Transferências Correntes
Diversas Transferências Correntes
..
5.09.01.02 - Departamento Nacional de Obras
Contra as secas
114.2..1271 - Coordenação dos Serviços de
Obras Contra as Sêcas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2 ~O.O - 'I'ransferências 'Correntes
3.2.9.0 .,- Diversas Transferências Correntes .
.
~.. ,...
5.09.09 - Sernico Nac.ionaZ·dos Municípios
n4.2.1579 - Ooordenaçâo das Atividades de
Administração
3.0.0.0- Despesas Correntes
3,1.0:0 - Despesas de Cusbeío
3..1 .1.0 - Pessoal
3.1.'1.1 -Pessoal Civil
OLOO'----- Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas Varláveís com o Pessoal
Civit. ...
. . . . . . .. . . . .. . . . .

5.09.01.01 114.2.1268 3.0.0.03.2. O.
3.2.9.0 -

°..:-

48.712,00

6.822.939,24

62.806,20
50.072,00

161.101. 753,87
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ATOS

no FODER

3.2.0.0, -

Transferências Correntes

3.2.5.0 -

Salário-Família

EXECUTIVO

.

300.00'

6.984.829.44

5.10.00 - MINrSTf:RIODA JUSTIÇA
5.10.11 ,- Ministério Público do Distrito
Federal e dos, Territórios

114.2.1600 - 'Fiscalização

3.a.D.L1 3.1.0.0 3.1.1. O 3.1.1.1 01.00 ----.,
02.00 3.2. O.O 3.2.5. O 5.11.00 -

5.11.01 234.2.1641 -

e Observância

ao

Cumprimento da Constituição,
Leis e Atos dos Poderes Públicos
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis com o Pessoal
Civil
,
',
Transferências Correntes
Salário-Família ,

42.198.28
34.866,92

2.498,00

79.331,20

MINISTf:ÍUO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha

Coordenação e Execução dos
Serviços Administrativos e Ope-

rativos
3 0.0.0 ----' Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis' corri o Pessoal
Civil
;
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis COlX' o Pessoal.
Militar . .
'
, .
3 ..2.0.0. - Transferências Correntes
3.2.5. O - Salário-Família
.
3.2~9.0,- Diversas Transferências Correntes
.
156.2.1640 - Pagamento a Inativos e Pensíosionistas
3. O.O.O - 'Despesas Correntes
3.2.0.0 - 'I'ransferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos
.
3.2.4.0 - Pensionistas:
.

5.747.800.00
551. 000,00
38.574.000.00
10.660.000.00
4.000.000,00
2.000,00

19.130.000.00
13.000.000.00

5.11.02 - .Tríbumat Iâaritimo

114.2.1680 - Justiça Marítíma
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3'.1.0.0 - Despesas de 'Custeio
3.1'.1.0 -'- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas, Variáveis com o Pessoal
Civil
:
,
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos
3.2.5. O ---'---- Salário-Familia . ..
.

70.890,00

.

1.000,00

.
.

12.553.00
3.600.00

5.13.00 -

MINISTf:RIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES

, 5.13.01 115.2'.1751 -

Secretaria de Estado
Instalação e Funcionamento da
Inspetoria de Finanças

91.752.853,00
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ATOS DO PODEI\. EXECUTIVO

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. O-Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 -Vencimentos e vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal
Civil .
3.2.0.0 - Tran.sferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família.
115,2.1752 - Instalação e Funcionamento da
Secretaria-Geral
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 -Vencimentos e vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal
Civil .
3.2. O. O - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família .
331.2.1762 - Execução da Política Exterior
3~0.0.0 Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00':- Despesas Variáveis com o Pessoal
Civil .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. O. O-Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família.
-5.13.02 - Missões Diplomáticas· e Repartições Consulares
332.2.1'775 - Atividades Diplomáticas no Exterior
3.0.0.0 - Despesas Corr-entes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal
Civil.
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências Corren-

331.2.1774 3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.9.0 348.2.1777 A 3.0.0.0 -r3.2.0.0 3.2.9.0 5.14.00 5.14.02 -

237.2.1783 3.'0.0.0 ,3.1,0.0 -

tes
'...........
Repatriação e Auxílio de Brasileiro Desvalido no Exterior
Despesas Correntes
Transferências correntes
Diversas Transferências Correntes
Aperfeiçoamento de Funcionários
no Exterior
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Diversas Transferências Correntes .
MINISTERIO DA SAÚDE
Divisão de Seçuramça e Informações

Assessoria Rela-cionada
rança Nacional
Despesas Correntes
Despesas de Custeio

a;

Segu-

3.900,60
872.40

72,00

2.621,20
872,40
72,00

8.134.000,00
722.800,00
87.000,00

1.438.051,80
100.550,00

13.488,00

10.860.00

10.515.160;40

5õ

ATOS

3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 5.14.03 114.2.1784 --

no

PODER

E'XI::CUTIVO

Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Consuíioria Jurídica
Assessoria Jurídica

44.560,00

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 5.14.04 -

Salárío-Famtha
Conselho Nacional de Saúde

Coordenação e Consulta. sôbre
Questôes Relativas à Proteção da
Saúde
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 ' - Vencimentos e Vantagens Fixas

1.270,00

351.2.1786 -

5.14.05 -

351.2.1787 -

3.0.0..0 -

2.050,00

Comissão Nacional de Alimentacão
Coordenação da Política Nacional

de Alimentação
Despesas Correntes

3.1:0.0 -'Despesas de Custeio
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5.14.06
351.2.1790

-

Pessoal
Pessoal Civil

~

Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes

17.780,00

Salário-Pamtlia .
Departamento de Aümmistraçac
Ooordenaçâc e Serviços Admi-

680,00

-

nistrativos

3.0.0.0 -3.1.0.0 3.1. 1. O 3.1.1.1 01.00 3.2.0.0 3.2.5.0
351.2.1790-A -

3.0.0.0
3.1,0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

Pessoal

eessoai ccivn
Vencimentos

e:

Vantagens Fixas

Transferências Correntes
Salàriu-Familia .
Coordenação e Manutenção dos
Servícos de Saúde Pública a
Cargo da Fundação de Serviço
Especial de Saúde Pública
Despesas Correntes
Despesas de Custeio

- Pessoal
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Transferências Correntes
- Salárto-Famüia
351.2.1798~A - Manutenção dos Serviços Hospitalares do Hospital Antônio
Pedro
3.0.0.0 - Despesas- Correut.es
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1
r-essos; Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes

865.420,00
68.940,00

1.330.100,00
366.550,00

-c-

,3.2.5.0 5.14.07 354.2 1810 -

Salário-Família

Departamento Nacional da Criança -- órgãos Ceníraie
Coordenação dos Bervíços de
Proteção à Maternidade e à
Infãncia

644.890,00
48.360,00

ATOS DO
~.O.O.O

3.1. O. O "-3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 3.2.0.0 -,3.2.5.0 354.2.1811 -

Despesas Correntes
'Despesas de Custeio

Pessoal
Pessoal Civil
,
Vencimentos e .vantagens Fixas
'I'ransferêncins Correntes
Adminíst.raçâo dq Instituto Pernandes J'fgueira
Despesas Correntes
Despesas de Custeio

~-- Pessoal

civn

Vencimentos e Vantagens Fixas

-

355.530,00

Departamento teac.ona; da Criança
Delcçacias Federais

354.2.1819 -

Coordenação dos Serviços
ASSistência à Criança

3.0.0.0 3.1.0.0 -

Despesas Correntes

3.1.1.G -

Pessoal
Pessoal Civil

3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
5.14.09

115.310,00
5.200,00

Ealát-io-F'amilia

°-"-- Pessoal

3.0.0.0
3.1. O.
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
5.14.08
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--

de

Despesas de Custeio
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salário-Família

256.380,00
18.390,00

Departamento Nacional de- En~

âemiac Rurais
Coordenação dçs Serviços de
Combate às Endemias Rurais
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas da Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.11' - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos . e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - 'I'ransferências Correntes
3.2.5.0 - Salárto-Família ....... .,
355.2.1822 - Combate às Rnnemiae
3. O.O.O ....:... Despesas Correntes
3.1. O.O-Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 -' Pessoal Civil
01.00 - Venciméntcs e vantagens Fixas
3.2.0.0 -- Transferências' Correntes
3.2.5.0 - Salârio-Família '. . . ,.....
355'.2.1823 - Carnpanha ·dp.- Erracacação da

355:2.1821 -

123.430,00
199.110,00

5.130.250,00
809.970,00

MalâriU

Despesas Correntes
'Despesas de Custeio
Pessoal
pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Pamílía
3. 0.0. O 3.1. O.O 3.1.1.0 3.1.1.1 ~

5.14.10 -- Departamento
Sa,úae
25~...2.'1827·-A - Formação
de
3.0.0.0 -

3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0

l'W:ciDnal

1.694.650,00

248.240,00

de

Pronssíonaís
Técnicos em Enfermagem
Despesas Correntes

e

-criespesas de Custeio
- Pessoal
- Pescoàl Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Transferências Correntes
- Salárjc-Famílía ,' .....'..

27.820,00

2.6,30,00
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351.2.1828 -

Coordenação dos
Saúde Pública

Serviços

de

3.0.0.0......,. Despesas correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 -r- PeSSOal
3.1.1.1 ---.. :. Pessoal Civil

01.00 -

3.2. O.O 3.2.5.0 5.14.11 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salárto-Familia

.

Coordenação dos Serviços
Delegacias
3.0.0,0 - Despesas correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio

01.00 3.2.0.0 3.2.5. O .,....5.14.12 351.2.1845 -r-

2.950,00

Departamento Nacional de Saúde
- Delegaclas Fetiercus

351 .2.1843 -

3.1.1.0 3.1.1.1 -

18.700,00

das

Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
'Transferências Correntes

52.160,00

Salário-FamílIa . .

36.570,00

.

Serviço de Documentação

Documentação

e

Dívulg açâo

3.0.0.0 3.1.0.0 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
3. 1. 1. O .:....- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 "- Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2. O.O ~ Transferências Correntes
3 .2,5. O - Salário-Família' . .
.
5.14.13 -

20 ~ 250,00
1. 710,00

Serviço Nacioruü de Estatística

da Saúde
Coordenação dos Serviços Estatisticos
- Despesas Correntes
- Despesaa-de Custeio
- Pessoal
- Pessoal Civil
-,Vencimentos 'e vantagens Fixas

351. 2.1846 3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
5.14.14 351.2.1850 -

.

3. O.O.O 3.2.0.0.3.2.5.0 5.14.15 354.2.1852 3.0.0,0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0
354.2.1853

Serviços

de

Médica
Serviços de

Coordenação dos
Biometria Médica.
Despesas Correntes
Transferências COrrentes
Salárto-Farrrílía
.
Serviço

3.250,00

Biometria

Nacional

7.670,00

do' Câncer

Coordenação da Campanha Nacional do Câncer
Despesas Correntes
-'Despesas 'de Custeio
- Pessoal
- Pessoal Civil
- Vencimentos e vantagens Fixas
- Transferências Correntes
-

-

Salário-Famüía

.

Assistência Hospitalar a. Cargo
do Instituto Nacional do Câncer
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família
..

79,010,00
3.150,00

457.290,00
49.040,00

59

ATOS DO' PoDER EXECUTIVO

5.14.16 354.2.1a5a 3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
:-354.2.1859

-

Serviço NaciOnal
Mentais

de

Doenças

Coordenação <10 servicc de
Doenças Mentais
Despesas Correntes
Despesas de custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Manutenção da Rêde de Ambulatórios Psiquiátricos
Despesas. correntes
Despesas de custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
TransferênJlaSCorrentes

3. O.0.-0 3.1.0.0 3. 1. 1. O -3.1.1.1 ·01.00 3.2.0.0 3.2.5.0 - Salárto-Famfha '. ... ..•........
5\14.17 - Serviço Nacional de Doenças
Mentais (órgãos üeoenaentee;
354.2.1865 - Manutenção de Unidades Hospi-

3. O.O.O 3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
5.14.18

talares de Assistência a Psicopatas
,.
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas

--:- Serviço Nacional de Educação
Sanitária
352.2.1874 - Assessoramento e Coordenação
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1. O
3.1.1.1
01.00
3.2.0.ú
3.2.5.0
5.14.19

~-

da Educação Sanitária
Despesas Correntes
Despesas de- Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e vantagens Píxas
Transferências Correntes
Salário-Família;

134.080,00

182.550,00
26.220,00

1.853.700,00

9.470,00
7.650,00

- -Seroico NaciOnal de Fls'calizaçao
da Medicina e Farmácia
356.2.1877 - Coordenação e Fiscalização dos
3. O.O.O 3.1.0.0 ·3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 -3.2 0.0 3.2.5.0 5.14.20 -

Serviços Médico-Farmacêuticos
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salárío-Famílta .
Laooratóric Central de Contrôte
de Droqas, l1Iedicarnenios e Ali-

132.730,00
1.430,00,

mentos
356.2.1878 3.0,0.03.1.0.0 3.1.'1.0 3.1.1.1 01.00 3.2.0.0 3.2.5;ú --

Análise e Ccntrôle de Drogas,
Medicamentes e Alimentos
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Venclmencos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salàrio-Famílta .
....

25.090,00
1. 010,00

6ü

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

5.14.21

Ser-oicc Nacional de Fiscalização
d!J, OcZon-iOlogia-

356.2.18"79

Coordenação e Fiscalização dos
Serviços Odontológtcos

3. O. O. O
:3.2. O. o

3.2. J. O
5.14.22
354.2.1882

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Salàrto-Família

~

Serviço Nacional da Lepra
Coordenação dos Serviços
Combate à Lepra

240,00
de

3. O.O.O -. Despesas Correntes
3.1. o. O - Despesas de Custeio
3 ~ 1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01".00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 -- Transferências Correntes
3.2.5.0
Salário-Família.
........ .....
355.2.1889-Manutençu{)
e
Ccn trôle
à:a
campanha Nacional "Contra a
LeprÇ1
3.0.0.0 ~ Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0
Pessoal
3. 1. 1. 1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
369.2.1891 - Inquéritos e Pesquisas sôbre a
Lepra
3.0.0.0 -c-Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.JO --'--- Vencimen.tos e Vantagens Fixas
5.14.23 - Scr-oico Nacional de Tuberculose
353.2.1892 - Cocr denacâo e Fiscalização da
Campanha Nacional contra a
Tuberculose
3.0.0,0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
~.1.1.0 Pessoal
3.1..1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0·. O -- 'I'ransferênc.as Correntes
3.2.5.0 _ .. Salário-Família .
353.2.1893 - Manutenção de Sanatórios Hospitalares e Clinicas 'I'isíológicas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0
Pessoal
3.1.1.1
Pes::·:)al.civil
01.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2. 5 ~ O - Salário-Família .
5.14.24 - Serviço de saúde dos portos
35~L2.'1899: Defesa Sarntárla de .êanbito
Internacional contra- Propagacão de Doenças Tra.s missiveis
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1. - c Pessoal'
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01. 00 - veríc'mentos e Vantagens Píxas
3.2. O.O ~ 'I'ransí'erénctas Correntes
3.2.5.0 - Salái'ic-Familta
.

79.800,00
82.220,00

279.03'Ü,00

9'7.460,00

127.82D,OO
12:280,00

2.200.460,00
260 . 590,00

°

83.59<),00
5.180,00

ATOS

DO PODER

5.14.25 -- Lnstitiuo Oswaldo Cruz
'369.2.1902 ...::.... Realização de Pesquisas
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Cien-

tíficas

3.0.0.0 3.1.0.0 --3.1.1. O 3 .1..1. 1 01.00 3..2. O.O 3.2.5.0 5.15.00 .
5.15.01 111. 2 .19D6 3.0.0.0 3.1. O.O
3.1.1.0
3.1.1.1'01.00 3.2. O. O 3.2.5. O
115.2.1907 3. O.O.O
3.1.0.0 3. 1.1. O 3.1.1 1 01.00 3.2.0.0 3.2.5.0 116.2.1908 3.0.0.0 -3.1.0.0
3.1.1,0 3.1.1.1 01.00 3.2.0. O 3.2.5.0
5.15.02 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal

Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salárto-Famílía . .
.

233.470,00
54.670,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E .PREVID:E.NCIA SOCIAL
GabÚl-ete do õinnstro

Assessoria Mírnsterral
Despesas Correntes
Despesas de. Custeio
Pessoal

Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salário-Família

Instalação e Funcrcnamento da

Inspetoria Geral de
Despesas Correntes

35.269,80
432,00

Finanças

Despesas de Custeio
Pessoal

Pessoal Civil
Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salário-Família.
Instalação e Funcionamento da
Secretaria Geral

·Viencimentose

3.900,80
72,00

Despesas Correntes

Despesas de Custeio

Pessoal

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências COlTE'Dtes
Salário·~Família.

Gabinete do remwtro
Regio'Ytaisdo Trabalho)

2.621,20
72,00

(órçãos

Fiscalização do T1'aba:110 no País
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 -'- Pessoal Civil
01.CO·- 'vencimentos, c Vantagens Fixas
3:2.0.0 -. 'I'ransferêncías Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família

'154.2.1909 '3.0.0.0 3.1.0.0 -

5.15.03- Divisão de

SeguH{U(~a

2.'978.936,00
224.810,00

e Inter-

.maçóes
Assessoria Relacionada à Seguran ca Nacional
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - .Despesas de Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Ff xas

"237.2.1914 -

5.15.04' -

COnselho de .zcecu-scs ,da
déncia So'cial

Recursos RelaPrevidência social

153.2.1915 ,- Julgamento de

cionados

:3.ú.0.0 -

à

,previ~

Despesas Correntes

4.555,00

20.000,000,00
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3.1.0.0 -

Despesas de Custeio

3.1.1.0 -- Pessoal

:3 .1.1.1 -, Pessoal Civil

01.00 -- Veucímentos e vantagens Fixas
3.2.0.0 ~ Transferências. Correntes
3.2.5.0 -- Salário-Família
_
.
5.15.05 . ---: Conselho Superior do Trabalho
Mal'ítirno
154.2.1906 -- Julgamento dos :Foecurso&Relacíonados ao Trabalho Maritimo

118.039,20
2.000,00

3.0,0.0 -- Despesas Correntes
3.1. O. O· -- Despesas de Custeio

3 . 1. 1. O -- Pessoal
3. L 1.1 -- Pessoal Civil
01.00 -- Vencimentos e vantagens Fixas
3.2.0.0 -- 'I'ransferéucías Correntes
3.2; 5. O -- Salário-Família . .
.
5.15.07 -- Departamento de Administração
151.2.1920 -- Coordenação dos Serviços Aômi-

45.364,00
1.680,00

rnstratívcs
,3.0.0.0 -- Despesas Correntes

3.1. O.O -'--3.1.1.0 -3~1.1.1 -01.00 3.2. O.O 3.2.5.0 151.2.1922 3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1:0 3.1.1.1 01.00 3.,2. O.O 3.2.5. O 5.15.08 154.2.1931 -

3.0.0.0 3'.1.0.0 3. 1.1. O 3.1.1.1 01.00 3.2.0.0 3.2.5.0 5.15.09 151.2.1933 -

Despesas de -Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas
'I'ransferêticías Correntes

Salárro-Pamüia

.

Manutenção e Conservaçâc do
palácio do Trabalhe
Despesas Correntes

Despesas' de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Píxas
Transferências Correntes
Salário-Família . .
.

29.976,00

79.450,00
8.400,00

Departamento Nacional do Trabalho

Coordenação e Fiscalízacâo de
Normas de Proteção ao. Trabalho

e Atividades Sindicais
Despesas 'Correntes
Despesas da Custeio".
Pess-oal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes'

Salário-Família . .
Departaanerüc nacumai de

Salári-o
Coordenação e Orientação
Política Salarial

.

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Plxas
Transferências Correntes
Salário-Famílía
..
Departaniento Nacional de Mão-

154.2.1937 -

Fixação e Acompanhamento da

ae-cnna

Política de Mâo de-Obra
Despesas Correntes

205.678,40
6.508,00

da

3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 3.2. O O 3.2.5.0 5.15.10 -

3.0.0.0 -

532.567,60

148.814,20
4.932,00

ATOS DO

3.1. O.O ..:.....
3.1.1.0 3 .1.1.1 ~.
01.00"':'3.2.0.0 3.2 . 5.0::.......
5.15.11 .
154.2.1943 -

PODER

EXECUTIVO

Despesas d ~ custeio
Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes
Salárlo-Familía .
Departamento Noctoruü de Segurança e Higiene ao Trabalho
Supervisão e Coordenação da
Segurança e Higiene do Trabalho
3.0.0.0 -·Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeio'
3.1.1. o - Pessoal
3.1.1.1 ~- Pessoal Civil
01.00 -c--Vencimentcs e Vantagens Fixas
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família. . ....'.........
154.2.1944 - Investigação de Métodos e .Ftacalização da Hígíene do Trabalho
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1,1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
3.2.0.0 .- Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família.
154.2.1945 - Fixação de Normas e Fiscalização da Segurança do Trabalho
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeio
3.1.1.0 - Pessoal
.
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família ,o;
154.2.1946....:.... Proteção ao Trabalho da Mulher
e do Menor
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0- Pessoal,
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 -- Salário~Família . .
5.15.12 - Departamento l-laci01/.az de rreuuiência Social
153.2.1948 .- Supervisão e Ftscalizaçâo do
Sistema da Previdência Social
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeio
S.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
,3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família
5.15.13 - Servira de, gstotietica da Previdenéia e' Trallalho
151. 2 .1952 - Elaboração de Estatísticas Relativas à Previdência e Assistência Social
3.0.0.0 - Despesas COrrentes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
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106.181,80
3~000.00

54.223,80
2.041,40

42.584,40
1.596,80

35.021,60
1.313,20

31.297,20

1.173,60

192.996,00
4.368,00
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3.1.1.0 ,. . . . - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01.00 3.2.0.0 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
Transferências Correntes

3.2.5.0
5.15.14

Salál'iu-l"amilia.
Serviço At:1,ariat

105.276,00
5.120,00

169.2.1955 -

Pesquisa, Estudo e Divulgação
Atuarial
3.Ú.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal. Civil
01.iJO - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.0.0- Transferências Correntes
I

3.3.5.0 5.15.15 151.2.1956 -

Salário-Família

.

69.252,20
1.772,00

'Serviço de Dccwmcntaçiio

Documentação B' Divulgação

3.Ú.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 -...::. Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01.00 3.2. O.O -

vencimentos e Vantagens Píxas

3.2.5.0

Salário-Família . .

5.16.00
5. 1B.03 372.2. HJi68

3.0.0.0 3.2.0.0
3.2.2. O
3.2.2.1 5.16.03.01 3.73.2.1969. -

108.503,60

Transferências Correntes
5.640,OQ

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Departamento de Administração

Auxílio ao Ministério .oc 'Exército
para Operação da Estrada de
Ferro Madeira -Mamoré
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Subvenções Econômicas
Empresas Federais

neae

.Fe1"To.viâria reaerai

417.000,00

S.A.

Operação do Sistema Ferroviário
Federal
'
'3. O.O.O - Despesas Cor-rentes
3.2.0.0, -- 'I'rausferêncías Correntes
3.2.2. O
Subvenções Econômicas
3.2:2.1
Entidades Federais
63.222.400,00
5.16.03.02
Comissão de' Marinha Mercante
374.2.197'6
Cobertura do Deficit Operacional
de Empresas de Navegação
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.9.0 -Divei"sas Transferências Correntes .
5.64.8.800,00
5.16.03;03 - Departamento, Nacional de Estradas de Ferro
373.2.1979 - Supervísáo e Coordenação das
Construções Ferroviárias
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes.
1.12-5.200,00
5.16.03.04 -

Departamento NacIonal
tradas de, Rodagem

372.2.1988 -

Administração e Execução
Plano Rodoviário Nacional
Despesas Correntes

3. O.O.O -

de

Es-

do

5.206.039,60
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3.·2. O.O 3.2.9.0 -

Transferências Correntes
Diversas Transferências Correntes . ...........•................

5.16.03.05 -

Depdrtaanenta Nacional de Portas e Vias Navegâveis

376.2.1994 -

Coordenação e Execução de Serviços de Portos e Vias Navegáveis
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Diversas Transferências Correntes .

3.0.0.0 3.2~0.0 3.2.9.0 5.16.05 '373.2.2000 -

24.000.000,00

2.850.800,00

Estrada de Ferro' Tocantins

Serviço de Transporte Ferroviário

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3. 1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoa! .Cívil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 - ' D~s'pesas Variáveis com o pessoal
C1VlI "
,. . . . . . . . . . . .
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - salário-Família.

269.246,00
24.646,00

71.430,00

97,.629.522,00
738.515.809,41

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto, 'será
coberta com a arrecadação decorrente de elevação das alíquotas' de que
trata o art. 89 e seu parágrafo único, da Lei nv 5.368, de'1 9 de dezembro
de 19'57, e, com a contenção dos recursos orçamentários, a seguir díscríminados:
5.03.00 5.03:05 131.2.0292 -

3.0.0.0 3. 1. O.O 3.1.1.0 -

3.1.1.1 01.00 -

3.2.0.0 3.2.5.05.03.10 -

MINISTI:RIO DA AGRICULTURA
Departamento de Aammsetração

Coordenação dos Serviços Administrativos
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civíl
vencimentos e Vantagens Fíxas
Transferências correntes
Salário-Família ....•...........
Instituto de Pesquisas e Experi-

1.793.000,00
301.000,00

mentação Agropecuárias do Norte

131.2.0386 -

Execução da Política de pesquisa
e Experfmentaçâo
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O~ O - Despesas de .ousteío
3.1.1. O - pessoal
3.1.1. 1 '- pessoal' Civil
_01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas

'5.03.16 -

Instituto de óleos

231. 703.00

.

132.2.0416 -

Coordenação das Pesquisas Sôbre
Plantas Oleaginosas" cerosas e
Rezinosas
3.0.0.0 - Despesas correntes
3.2'.0.0 - Transferências :Correntes
3.2.5.0,..,..., Salário-Família
'
'.'

18.000,00

2.343.703•.00
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Art. 39 sstc Decreto entrará em vigor na data de sua. publicação.
Brasma, 7 oe OUtubro de 19o~; 117'" da Independêncta e 80? da Repúbüca.
A. COSTA E SILVA
LJutS Antonlo aa Gama f f:;uva
Augusto Hamann }WlH::7Jj.l.ik.er GTünewald
Aure~2o

ce

L'yra '1'a,)((res

Mario Gilson Alves Barboza

Antonto oeuim. eeno
sco Arzua Peretra
'l'arso Dutra

Jarbas G. Passarinho
Mareio ce Souza e NleLlI)

Leonel Mzramta
Afonso .A. Lima
.ll'la.rzo DavUl A1'lU1"eaZZa

DECRETO

1'T,Ç1

63.367 -

DE

8

DE

amUBRO DE 1968

Declara interdita a área ind~gena que
discrimina.e dá outras proV'ldências.
o Presidente da Repúbnca, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, tendoem vista o disposto nos artigos 49;
item IV~ e 18'5 da oonsüuucão :e os
fatos deduzidos na Bxposlçãc de Motivos nv 188, de 19 de outucrc de 19'68.
do Ministro de Estado do Interior,
decreta:
Art. 19 Fica interditado, temporà-.
rtaenente, a área índrgena habitada
pelos índios Suruí, situada no Estado
do pará, Municípios de Marabá e São
João do Araguaia, adiante caractert'zadaz Das cabeceiras do fio Gameíeíra tafluente do Araguaia), no lugar
denominado São Joaquim, seguindo
pela margem esquerda até 'a foz do
igarapé Agua Fria, incluindo esse Igarapé, subindo até as suas ccabeceíras:
das cabeceiras do mesmo, azé encontrar as do igarapé Grotão d05 Oaboelos e, seguindo esse igarapé. pela
margem esquerda, até ao antigo pique
do castanhai de Almir Moraesj seguindo esse antigo pique, :0\[8 encontrar a estrada: Almir Moraes em direção à fortaleza e, dar, seguindo
500m até São .Joaquim ,
Parágrafo único. A interdição de
que trata este artigo tem ~Ot finalidade criar condições para .que a Fundação Nacional do índio, a salvo de
qualquer ttpo de. Ingerência, promova
a regularização. definitiva das terras
indígenas existentes na área através
da medição, demarcação e registro da
proprtedade, visando, '~O, seu .pcstertor

aproveitamento econôeníco, segundo a
política indigenísta em vigor
Art. 29 Fíca facultado à fl'undação
Nacional do . índio, no exercícíc (lo
poder de polícia conferido pelo artigo 19"item VII, da Lei n9.5',371, de 5
de dezembro -de 19,67, requisitar a CO-operação da Policia Pederaí, no sentido de que sejam impedidos cu ~ es-'
tríngtdos o ingresso, o transito' e a
permanência de pessoas ou. grupos.
cujas ativ'dades sejam julgadas noctvas ou inconvenientes ao pr.icesso de
assistência aos índios, na' área ora.
interditada.
Art. 31? Cessados os motivos determinantes da interdição, a l"'undação
Nacional do 'índio dará, imediatamente, ciência do fato ao Mímstrc do Interior, para que s:eja prOVIdenCIada ~l
deslnterdíção. da área em aprêço.
Art. 4° ~ste Decreto entrará em ':igor na data' de sua puhlíoaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA f' SILVA
Afonsu A. Lima
DECRETO N9 63.368
OUTUBRO' DE

19,58

DE

8

DE

Cria as reservas indígenas .que ~dis_
crimina, na Estado do Mato Grosso.

.o Presidente da Repúblfca, no, use
das atribuições que lhe contere o, ar~
tigo 83, item TI, da,. oonsntutçãc e
tendo em vista o disposto em seus arti'm~5 47 item IV e 186;' bem como os
fatos deduzidos na Exposição'd~ Mo--
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ttvoe n« 192-68" do Ministro de Estado, do jnterdor, decreta:
Art. 19 Ficam reservadas às tríbos
indígenas Tapaíuna
(" Bercos de
Pau"), Nambikwuàra, Eríknatsa ("Canoelros".i , Apiaká,KayabL Iraritxc 'e
Pareci, para os efeitos _previstos no
artigo 186, da Ocnstttuíçào do Brasil,
as áreas adiante discrímínacas situadas no Estado do Mato Grosso:
a) à tribo dos -rapatune, a área lim'tada 0.0, Norte, pelo paralelo 129
ligando a' foz dos Ríberrôes Silva
França, margem esquerda ;10 nc Arinos 'e ribeirão Narciso, afluente di"
reito do rio, do Sangue; ao Sul pelo
paralelo 139 15', ligando a barreira
Bandeira Vermelha à margem esquerda do rio Arinos, à margem direita
do rio Ponte de Pedra ou Sucurluiná,
afluente direito do rio do Sangue: a
Leste, margem esquerda do .rto Annos, da barreira Bandeira Vermelha
até o' afluente esquerdo - Ribeirão
Silva França, respectívàmente entre
os paralelos 12Ç1 e :139 15'; a Jeste,
margem direita do rio do Sangue, do
Ribeirão Narc'so até ao afluente dí-,
reito do rio Ponte de Pedra ou sucurtuiná, entr-e os paralejos' 129 e
139 15"
b) à'tribD dos Nambikwàra, aárea
limitada ao Norte, pelos nos Camararé e' .ruruena, paralelo 129 15'; ao
Sul, pela BR-29 ,(364), desde a, ponte
eôbre o rio .Iuína. até à eaneceira do
rio Camararé. que será lígann à BR-29
por uma linha sêca ; a Leste margem
esquerda do rio .ruína. desdi" a ponte
sobre a BR-,2H l364) , até a confluênela do rio Juruena e, seg-undo por
êste. até à confluência COm o do Camareré: a Oeste, .com a margem utretta do rio Oamararé. desde a linha
que ligará a BR-29 (3'64) ate à confluência do rio Juruena:
ct à tribo dos Erikbátsa. n área limitac'a ao Norte, pelo paralelo 119,
confluência do rio .Iuruena com o rio
do Sangue; ao ~~l. por umaHnha sêca. 12, quilômetros a montante do córrego Palmital. afluente do no .juruena.,. no mesma-paralelo, até encontrar
a-margem esquerda do rio '10 Sangue;
a Leste, da Unha' sêca que parte do
limite SuLpe~a "margem. escuerda do
rio . do Sangue" 'até Sua confluência
com o' rio .ruruena ; a Oeste da confluência do' rio do" sangue' com .o -to
Juruena, subindo' por êste ate 12 quiIômetros -amontanre do, COUilgJ) Pal-.
ml.Ull:

d) à tribo dos Apíaká, a. ar.ea límí-:
tada pela margem direita du rio .dos

Peixes, afluente da margem direita
do rio Arinos, 60 quilôenecrce acima
da sua foz, partindo do córrego rias
Pedras até, 'suas, nascentes. Dai, nascentes do córrego das Pedras uma linha sêca até ao ponto Ironterrn à foz
do córrego do Olívio, passando petas
nascentes do córrego Poção e descendo pelo rio dos Peixes até ~ foz do
córrego das pedras;
e)
tribo dos Kayabi, a área .Inmtada pela margem esquerda. do rio
dos Peixes. afluente da margem direita do rio Arinos, 60 quilômetros
acima da sua foz, no córregt do Arrmndo. da foz às suas nascentes, dai
seguindo por uma linha seca, tangencianeto as oabecelras dos córregos Fi
guelra e do, Olívio, até acmgn à ca-:
beceíra do córrego .raú, descendo por
êste até' sua foz no rio dos Peixes .pela margem esquerda do riu dos Peixes até a foz do córrego do' Armíndc:
f) a tribo dos Irantxe. a área ürmtara pela margem esquerda ao, rio
Cravarí, da fOZ, 'do córrego Paredão
até suas cabeceíraa; dai por uma li-o
nha sêca até as cabeceiras dó 'córrego
Grande, descendo por êste. 8.J,,~. sua foz
no rio Oravart:
g) à tribo dos Pareci, a area Iísrriteda ao Norte, pelo. paralei- 14Ç i li-:gando a margem direita 1.) rio Juruena margem 'esquerda' do rio Verde; ao Sul, pela BR-29 (3-64), da ponte sôbre orto. Juruena à ponte-sôbre
o rio. Verde: a Leste, margem f"squerda do rio Verde, da ponte Dá .BR-·29
(364),' até o paralelo 14°; a Oeste.
margem direita do rio .Juruena, na
ponte na BR-29 (364), até "1:3-relo 149.
Art. 2~ A Fundação -Nacíonal ao
frrdio promovera as medidas necessanas no sentido de criar, "ha.~· reservas
díscrtmínadag no artigo 1~ condições
para que nelas sejam Iccahzados os
grupos in digerias das tribos meneionadas, esparsos f(,f,& de seus límrtes.
Art. 39 Fica facultado à Fundacâo
Nacional do índio, no exercício do
poder de policia conferido p:,~tüd,rhgo
lU. item VIl, da Lei nc 5. 37'l.de5 de
dezembro de 19'37, requisitar ecooperação da Policia Federal. no sentido
de-que sejam impedidos ou' restrtngtdus o ingresso, o trâ l1sito'::':u"'perInanêncíe. 'de oessces: ou . 'gr~pqs :'~ujas
atividades' sejam .iul~ádaSnüéi"a's" ou
à

á
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inconvenientes ao processo de assistência aos índios nas áreas ora reservadas.
Art. 49 ~ste Decreto entrara em vigor na data de sua pubüceçâo, revogadas as disposiç·õe~em contcárro.
Brasília, .8 de

outubro

14'7º' .aa Independência
República.

e

de 1968;
809 da

A.

COSTA E Sn.VA
Afonso A. Lima

DECRETO N9 63.369 - DE 8 DE
OUTUBRO DE 1968
Altera o pardgrajo único eto artigo
19, do Decreto nO 62.998 de 16 de
julhO de 1968.

o Presjdente da Repúbüca, no uso
<ias atrtomções que. lhe contere o artigo. 83, item lI. da Ccnstdtuiçâo ce
tendo em vista a E'xposlçau de Mo-tivos nv 189, de ,1 de outubro de 1968,
~

Mínistérjo-do tntenor, df'-Jreta:

Art. 19, O parágrafo ÚnICO do artigo ,19 do Decreto n« 62.998, de 16
di:' julho de 19"68, passa a ter e segutríte redaçâc:
Art ..19" •.• " .',"' "'".',;,."',, ..

Parágrafo único. A área reservada .ao-Parque será dehmueda: ,a
Oeste, da nascente, do RiO Marapi, na' serra de Tumucumaque,
fronteira 'com o Suriname, descen-.
do' o seu curso até' a contluencia
com o Rio Paru de Oeste; ao Sul,
da confluência do Rio
Marapt
com o Rio Paro do Oeste, uma
linha ideal, na direção oeste nordeste, até atmgír a confluência
dos Rios Cítaré e Paru de Leste;
a Este, da confhíênc.a-dc Rio Cítaré e, Paru' de Leste. subtndo o
leito dêste último até a caehoeíra
de Macort: desta, em nnne reta,
até .atingir a cachoeira de Macàe,
no alto curso do Rip Jari; dai,
pela fronteira do 'J'errrtórto 'do
Amapá com o Estado do Pará,
subindo o .aro Jari até .os umttes
C/JITI o Burmame: "aO, Notte .pela
fronteira' do Surtname, da nascente 'da ,RIO ,Marapi até o ponto
da 'fronteira do. Terrrtérío do
Amapá, Estado do Pará e o' Bu-

rtname, na Serra do Tumueumaque; tncluíndo-se no Parque jeacíonal Indígena do Tumucumaque a área compreendida numa
faixa de 'dez quilômetros, paralela à marge-m direita do rio Ma...;
rapi, à margem esquerda do rio
Paru e do rio Jari.'
Art. 29 âíste Decreto entrará em
vigor na data de sUa publicação, revogades as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de .1968;
1479 da Independência e 801) da
República.
A.

COSTA E SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO N9, 63.370 .OUTUBRO

DE

8

DE

DE 19'68

Reàist1'fbut,
com.
os
respectivos
ocupantes, para, o (Juar;ro .de Pessoal -'- Parte Especzàt, -, cc V()-musao ae Marmha Mercante, cargos orzgznárzos' aos, extzntos'Lloyà
HrasZlezro t'atnmonzo NaczonQ.:.!.
e Companhm Naczonal ee Navega-çao ()ostezra - Autarquia Federal,
e dá outras provuWnczas,

O Presidente da República, usando
da atríbuíçào que lhe confere o artigo 83, ítem n, da Constttuíçao e
tendo em vista o disposto' no artigo
99, § 2 Q, do Decreto-lei n9200, de 25
de fevereiro de '1967, decreta:
Art. 1Q Ficam redtstrtbuídos. no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- da Comíssãc de Marinha Mercante" com os respectivos cargos, do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar
- do Ministério dos Transportes. os

servidores,

I "--- Originários do extinto Lloyd
nvasnea-c Patrimônio Nacional,
ocupantes dos cargos de:
Ojicial de, Administração, nível 16
1. Antõmo scnuuer
Oficial de Administração, nível 14

1. Renê Alhadef
29 ptzôtó:,
I, Jairo Coelho de 'Oliveira Santos
11) Orígmártos da extinta Coinpa-
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nhía Nacional de Navegação COsteira
- Autarquia Federal, ocupantes dos
cargos de:
Técnico de Aümiauetraçtio ,em Transporte tâoritvmo, nivel 18

1. Lia Burramaquí da Cunha
2, Luiz de Oliveira

3. Lygia Chagas Miranda
4. Myrthes Pinho Moreira
5. Zuleika Neves Firmento
O/tciat de Aamnustraçao, rtiVel 14
1, Isnard Henrique Rêgo Neves
Otíeuü de Admmzstração, nivel 12

1. Adir Silveira Maia
2. Dalva San Martin Ferreira

::J. Elmar Heídenrelder
4. Euler da Rocha Cavalcante

5. Geraldo Attonso de Oliveira
6. .Janette Maria Pimentel de Sá

7. uma Corrêa Dias
8. Maria da Concerçao oeseunc
9. Maria Emíua Bastos de Medeiros
10, Maria Rita eccgo Me110

ll. Matnoes eêoungues Macnadc
12. Moacyr Píres . Areias

13. Niuton Ribeiro Nunes
14. Norma Duarte Pinto
15: Rosa Oeruon de Mattos
16. Yoíanda Soares de Aragao
17. Yvone Harchamboís Gumes

Semente, nivet 12
1. Aurélio de Castro Andrade

Conttnuo,nível 13
1. waídcmar Raposo do Amara!

Art; 2Q O Mímstérâo. dos 'Transportes .remeterá ac-Orgào de Pessóat
da Ccmissão. de Marinha Mercante
no prazo de 30 (trmta) dias a contar
da publícaçâq üêste Decreto, Os assentamentos índivíduaís dos funcionários
movimentados pn:: fôrça do disposto
neste Decreto.
Paragraro uníco. Os servidores de
que .se trata continuarão sendo pagos;
no corrente exercício. a conta dOS' recursos ·orçamentarios próprios '::!XjStentes pat"~. êsee vfím no Ministério
dos 'I'ransportes,
Art. 3~ O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de stndícâncra, inquérito admínístratívo ou revísâo de enquadramento, venha a ser considerada uuta,
ilegal OU contrária a normas legada
ou ,administratlva-s a-plieáveis à' es.pecie,

6~

Art. 4~ asre Decreto entrará em
vigor na data ae sua pubhcaçao revogadas as cnsoosíções em contrário.
Bras11ia, 8 de outubro de 1968;
147'1 da Independência e 80Q da
República,
A. COSTA E Sn.VA
Márw lJavlCt Andrezza
DECRETO N9 63.371 - . DE 8 DE
OUTUBRO DE 1968
Concede li "INAIR -s-Ómternceunuu
de Avzación S ,A." autorização para
tuncumar -na Repitblzca.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçao que lhe contere o . artigo 83 inciso II de: constituição, e
nos termos do Decreto 35.514, de '18
de maio de 1954, decreta:
Art. 1Q .ti': concedida à "INAIR
Internacional de Avíacíon ·S.A. ", s0cíedade comercial, com sede na cídade do Panamá, República do Panamá,
autorização paca funcionar na República com os estatutos soctaís. que
apresentou, e capital destinado, às
suas operações, .estímado em NCl"$ ..
2~ 000,00 (dOIS mil cruzeiros novos),
obrigada a cumprir íntegraímente :as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sobre o Objeto da
presente autorização.
Art. 2'1 Fica entendido que o .exercicio efetivo de. quaiscÍU€íl"de .suas
atividades, no Brasil, relacionadas
com os serviços de transporte aéreo,
ficará SUjeito a Iegtstaçâo braaüetra,
que lhe tôr aplíeável,
Art.3Q Ficam, ainda, estabelecidas
as seguintes cláusulas.
a) a "INAIR ...,- .Internaeíonal de
Avíacíon S.A." é obrtgada a manter, permanentemente, um representante-geral, no Brasil, com plenos e
ilimitados poderes para tratar e dertnítfvamente resolver as-questões que
se suscitarem, quer: com o Governo.
quer com partícuíares, podendo. ser
demandado, e receber .cítaçâo ímcíai
pela sociedade';
b) todos os atos que' praticar no
Brasil ficarão sujeitos unicamente às
leis e regulamentos brasileiros e
jurfsdíçâo dos seus tribunais juorcrarios ou administrativos, sem-que , em
tempo algum, possa a reterida socíedade invocar qualquer exceção. ou
imunidade, runcaca-em seus estatuá
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tos. cujas disposições nao pocerao
servir de base- a qualquer "recrameçao:
CI a socreoaoe uao-podera -reanzar
no Brasil quaisquer dos seus ootetívos, ainda mesmo os' constantes -dos
seus estatutos. mas que sejam privativos das .empresas nacíonaie l"' v-dados às .estrungeiras, somente podendo exercer os que dependam de

prévia 'perm:sr..âo governamental, dePOlS de a obter. e scb as 'condições

em que' rôr concedida;
d) qualquer atteraçao que a soctecace venha a reeer nos -seus estatututos, dependera de autorízaçao do
Governo nrasueii-o, para produzir
ererto mo Brasil;
e) ser-Inc-a cassada a autorização,
infringir, as .cláusulas .enter.óres, 'ou
se, ,a .juízo do -_Governo, exercer ati-

se

vidade contrária ao interesse .publícc;
j) a, .presente autorização é dada
sem prejuízo de _acner-se a soo.edade
sujeita às disposições legais vigentes, especíaímente as referentes' às

socíedadeé óómercíaís:
g) a infração
devquaísquer das
cláusulas, para a qual não exista comínaçáo especíai.vserà punida com .u
multa de NCr$ 200;00 <duzentos -cruzeiros novos) a NCr$, 1.000,00' (um mil
cruzeiros novos), podendo ser-Ele
cassada a-autorjzacac, em caso de reíncícénçía..
Art. 4V Acompanham este Decrete
em sua pubbcacãc osestatuÍlJS sociais apresentados, legal e devidamente traduzidos, e demais atos
mencionados no art. 2'" do Decreto
nc 35.514, de 18 de maio de 1954.
Art. 59 O presente Decreto -entra-.
rã. em vigor na data de sua pubncacão, revogadas as disposições em
contrário.
Br,asl1ia, 8 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 8U\1 da
República.
A. COSTA E SILVA

'McirclO de Sousa e Mello

DECRETO N9 63..372 '-;
OUTUBRO DE 1968

DE

8

DE

Declara -de utilidade pÚblZca o "Coieçto Marta' Auxiliadora" de .srcstlza", com' sede em Brasilia" Dístrito Federal.
O Presidente da República, usando da atrtbuiçâo que' lhe, confere o

art. 83, item. .n, da Ccnstítutcáo p
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 15. 13!), de 1968, decreta:
Artigo único. B: declarada .de 'J(Ílidade pública, nos termos uu artigo
19 da Lei 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artago 1(1 do Regulamento aprovado pelo Decreto cumero 50.517, de 2 de mato de H161.
a sociedade civil "Ccíégro Mana Auxil.adora de Brastl.a", comtsede em
Brasíl:a. Distrito Federal.
Brasüía, 8 de outubro fie 1968;
147y da Indepenoencía e SO'? da
Repúbüca .
A. COSTA E SILVA·

Lu1s AntôniO àa Gama e Situa

DECRETO N9 63.373 - DE 8
OUTUBRO.- DE 1968

DE

Declara aceita· a doâçáo de tP.17enO
situado no Munzcipio de Guaxupê,
Estado de Minas, Gerazs.

C Presidente' da Repúbnca, usando
da atrtbuíçao que lhe confere "J artigo 83, item I!, da Constttuíçâo e de
acordo com os artigos 1.116 1,165 e
1 180 do Códígo Civil, decreta:
Art. 19 Fica aceita, para todos O:J
etertos, a doação que, de acordo com
a Lei Municipal nv 24, de 15. de dezembro de 1967, o Município de Gua-'
xupe.. Estado de Minas Gerais, rea
à União Peueraí do terreno com a
área de 54Qm:,J (qumnentos e ''.lua-o
renta metros quadrados), situado na
Avenida Dr . João Carlos, naquele
Município, de acordo com os .eíemen-.
tos constantes do processo protoconzado no Ministério da Fazenda sob
c n"'S5.483 de 1968.
Art. 2'" O terreno referido no artrgcantenor nesttna-se as .msta rações
da .AgênciaPost.1l] Telegráfica do De.,
partamento dos Correios' e- r'ereeveros.
Art. 39 Este Decreto entrará, .em
vigor na data de sua putuícaçac revogadas as ctspostções em contrário.
Brasília, 8 de -outubro de 1968;
147y da' Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA

Antônio Delfiin;Ne.tt~
Carlos F. de Simas
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DECRETO N9 63.374 - DE
OUTUBRO DE 1968

8

m:

Dispõe sôbre a a.pllcação, a ocupantes de cargos de Asszstente 'te Ens,no s-neno- lotados na Escola' dp
Agronomia ao Nordeste, do dzsposto
no' art. 57. § 19 , da Lei n? 4.831-A,
de G de âczemõrc de 1965, e dá outras'providê'ncias.
o Presidente da Repúbnca, usando
das atribuições que lhe contere o artig'') 83, item lI· da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto
n9 59.676 de '6 de dezembro de 1966,
e .... que consta do processo nc 8.407.
de 1966, oo .Departamento Administrativo do Pessoal civn. 'decreta:

Art. 19 Ficam enquadrados no car-.
de Professor Adjunto, nrvei 22, a
partir de 19 de janeiro de 1966 de
acôrdo com o disposto nos artagos 57
§ 19, e 72 da Lei nv 4.881-A,de 6: df'
dezembro de 1965,08 antigos ocupantes de funções de Assistente, rererencía 27,lotados na Escola de Agron«mia do Nordeste e enquadrados tu..
classe de AS'SISI.t'lÍte dé Ensínó Superior. EC 503,1 'i. I( Quadro de Pessoal
- 'Parte Permanente ~ do Miníste1'1(' da
Agrrcuttura, pelo -Decreto numero 51.633, de 19 de dezembro de
<7"0

1962, a saber:
1 Aderardo Leocàdjo da Silva
2. .Joaquím Estaníslau de, Medeiros

Sobrinho
::I. Manoel Pettx da Silva

4. Manoel Gouveia da Costa

5
6.
7
S.
9.
10,

Meínardo Cabral de Vasconcelos
Nivaldo de Miranda Montenegro
Nyedja do .Nascímento Silva
Paulo .Martíns de . Abreu
Sau10 de ASSIS Pereira ae Melo
Sebastíao Gonçalves Ca varoant!

Art. 21l Os rvncíonártos a que 'Se
retere o .artfgo .anterror sâo considerados transferidos; com os respectivos
cargos, para o Quadr.o de Pessoal Parte Permanente- do Mírnstérto
da Educação e ccuítura, a partir da
vjgéncía do Decreto nv 60.731, de 19
áe maio de 1967, e íncrutdos no Quadre' único de Pessoalaa Uni versadade Federal da Paraíba também
com os cargos de que são titulares. a
partir do adven to do Decreto núme1'0 62.715, de 16 de maro ne 1968, que
incorporou a Escola de Agronomia do
Nordeste àquela Universidade.

71

Art. 39 A Universidade Fvderal aa
Paraíba 'd.ugenctará sôbre os processos de regulartzacao dos casos ce
acumutação de cargos. com cbsei vâncía do que díspóerr- o arttgo zo o rF--Spectívos parágratos. da LeI numero
4881-A, de 6 de dezembro de 196b.
Art. 49 O orgao de pessoal. competente apostílara os titulas '10s "uncíonarios abrangruoe por este Decreto.
Art. 59 zstc decreto entrara em vigor na data -íe. sua publícaçao r~vo
geoas as disposições -l emcontrarI?,
prevalecendo a partir de 19 de jauei-.
1'0 de 1966 (art. 72 da LeI numero
4.881-A, de 1965), para todos os efeitos a' nova r:iassífícaçâo a que se refere o art. 19-.
Brasilia, ~ de outubro de 1968;
147'" da Independência e 80'" da
Republica ,
A. COSTA E SILVA
Tarso Diura

DECRETO N9 63. 375 ~ DE 8
OUTUBRO DE 1968

DE

Altera o enquad:tamento' âos cargos e
funções, do ouaaro ~e, Pessoal ~o
Ministério aa Aeronautwa, de que
trata o Decreto n Q 51.516, de 25, de
junho de 1962.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere, o artigo 83, item n, da. Constituiçâ.o, em
cumprimento ao Acórdão do Tr-ibunal
Federal de Recursos proferido na Ape-.
Iacâo Civil' nv 15.692, do Estado da
Guanabara, e tendo em vista o que
ccnsta do Processo nv 4.590 de !968,
do Departamento Administrativo' do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Fica alterado; de acôrdo
com os anexos, o enquadramento dos
cargos, e funções do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente
doiMínistérío
da' Aeronáutica, aprovado 'pelo Decreto n951. 516, de 25 de junho de 1962,
na parte referente à série ãe -classes
de Técnico de Segurança Aérea, códí.
go CT~107, bem 'como a retaçâo nominal dos respectivos ocupantes para
o fim de incluir uma função -íc Controlador de Tráfego Aéreo,. -eferência
25, da antiga 'I'abela vúníea. de Extranumerártos.mensalístae, .da mesma 'Secretaria de Estado, em, que e considerado reintegrado Archímedes Pinto
Amando Júnior em virtude de decisão
judicial passada-em 'julgado.
----'-+
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Art. 2° Os salários ou vencimentos que forem devidos ao referido servidor até 17 de novembro de 1964, data
do' julgamento, pelo Tribunal Federal
de Recursos, dos embargos opostos
pela União Federal na Apelação Cível
nc 15.692, do Estado da Guanabara
correrão à conta dos recurso próprios
do Orçamento do Poder .Iudtciárío
destinados' a .execução de sentenças.
Art. 39 Ai; modificações decorrentes da execução do disposto no artigo
19 prevaleceráo, para todos os efeitos,
a partar de 19 de julho de 1960 (artigo
88 da Lei nv 3.780, de 1960), cabendo
3.? õrgão, de pessoal competente apos,
tilar os títulos dos funcíonaeios abrangidos por 'este Decreto ou' se Iôr o
caso, expedir a respectiva portaria
declaratória.
Art. 49 âate Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação revo,
gadas as disposições em contr~io.
Brasília, 8 de outubro de 1968:
1479 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA
Márcio de Souza e Mello
Os anexos a que se refere o artigo
19 foram publicados no Diário O jicia1.

de 16-10-llB.

DECRETO N.9 63.37ô _
OUTtrnRO DE

DE 8 DE

1968

REGULAMENTO DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA (COA)
ríTUlo I

Da Fini./Jidade

Art. 1.9 O Conselho de Desenvolví-.
menta da ôgrrcultura (CDA) , criado
pelo Decreto n.s
63.191, de 28 de
agosto de J968, com -sede e fôro na
Capital Federal, ,COIllC orgào cotegrade permanente de consulta para os
assuntos reracíonaoos com os superro.,
res ínterêsscs
co
desenvolvimento
agrcpecuar.o nacional, tem como fi-

nalídade precípua:
1 COlaborar na Iormuíaçâo dos
critérios gerais que deverão presfdír
a concessão de estímulos , governa.,
mentais, em matéria de desenvolvimento da agropecuárre:
11 - oplnal sôbrea aplicaçao coor-.
denada 'dêsses <lStllUUXOS. objetivanoc
acelerar o' -processo de
desenvolvi-mento da agropecuária nacional;
lU - desempenhar, no âmnito de
sua competência, as tarefas que Jhe
rorem cometidas pelo Ministr:a
oa
Agricultura, no sentíoo de impulsionar
o desenvolvímentc agropecuário
do
Pais;
IV atuar junto àsauwridade.s
competentes no sentado do cumprimento das medidas aprovadas pelo
ODA, no âmbito .te suas atrfburçôes.

Aprova o Reinüamesito do, coneeuco
de Desenvolviml3nto âa: Agl1.eultura
(CDA), criado pelo Decreto núme~
1'0 ô3.191, de 28.8.68.

O Presidente da República no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83 item II da Constttuíçâo, deereta:
Art. 1.9 Fica aprovado·, o Regulamento do Conselho de
Desonvoívímento da -Agrícuttur-a (CDAI, criado
pelo Decreto n.c 61.193, de 28.8.68,
que a éste acompanha, assinado pelo
Ministro de Estado da Agricultura.
Art. 29 nste Decreto entrará em vigor na data dia sua publicação, reVOgadas as disposições em contrário.

Brasílta, 8 de outubro ele 19t8;
da Independência e 809 da
'República.
1479

A. COS'rA E Sn.VA
Ivo Arzua Pereira
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Da oraumzaçõo
CAPÍTUJ.O I

Do eonsel/to

Art.

29 O Conselho ccenpõe-se de:

1 - Plenário (PL);
II - Secretarit. Executiva (SE);

IH (OEJ;

órgãos Consultivos Especiais

Art. 3.9 O. Plenarao é constítutao
pelo Ministro da _ Agrtcultura c por
nove Conselheiros,
membros natos,
Presidente das 'segutntes entidades:
a) Confederação Nacional da Agricultura (CNAJ ;
b) Confederação Nacional dos 'fiabalhadores -na Agricultura CONTAG;
c) União Nacional oes Associações
de cooperativas (UNASCO);
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â) Aliança Brasileira de Cooperativas (ABCOOP);
e)
Federação eras Associações cos
Engenheiros Agrônomos
do
Brasil.

(FAEAB';

Sociedade Bra15ileira de Medicina
Veterinária (SBr...1i..~);
g) Conselho i'ederal de Eccnomts-.
tas Protissíonaís (CFEP);
hJ Sindicato Nacionai da indústria
de Tratores, Cammhoes, Automóveis
e Veiculos Similares.
i) Assocíacao tcacrcnar para Dítusão de Adubos (ANDA).
§ 1.9 A Presidência do Plenário competirá ao Ministro da Agrtcutura, com
direito a voto oc desempate.
§ 2Y Os Consetheíros poderao ser
representadas por' Suplentes, expres-,
semente indicados pelas entidades inzegrantes do CDA e aprovados pelo
Presidente.
~ 3.9 Os Conselheiros poderão ser
plenárias
assessorados nas reuniões
pelos respectivos Suplentes e outros
representantes de suas entidades, a
juizo prévio do Plenárro, sem direito
a voto.
Art, ,45' Além das atrfbuícôes estabelecidas no Art. U', compete ao Plej)

nárfo:
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e. extraordinárias, sempre que convocado pelo Presídence ou pelo numfnc
de um rêrço de seus membros.
~ 10 As sessões ordinárias realizarse-âo em dIa e hora urenxaco-, pelo
Conselho, devendo qualquer arteraçào
ser nonücada com antecedência a to....
dos os Consetneíros ,
â
2.<,1 As sessões extraordinárias em
regime de urgência serão convocadas
mediante aviso transmttldovcom .48
horas de antecedéncia.. mencíonandose a matéria a examinar
§ 3.<,1 As reumóes extraoruínártas
póderáo ser convocudns, tnoependentemente do prazo rerertoo no paragrato anterior, .e ceroets tormaüctaríee.
no curso de sessão ordinária ou extraordinária.
§ 49 O quorum: mínimo para deliberação será de seis membros, mclulndo o Presidente,
consíderando-sc
como presente .e yotantepara efeito
de quorum. o Conselheiro que se abstiver de votar.
§ 59 Não havendo sessão por falta
de número, lavrar-se-á termo de ata.
com, indicação dos Conselheíros presentes.
P,u-t. 6.Q A Convite- do .Plenário. pessoas estranhas to Conselho poderão
assistir aos trabalhos da sessão.
Art: 7,',1 Os trabalhes .e deliberação
das sessões serão gravados e resumidos em atas.
Parágrafo único. Qualquer Oonse-.
Ihetro poderá pedir a transcrfçào em
ata de voto escrito; ou de outro documento. êste a juizo do Plenário,

1 - Opinar sôore programas' e planos de ínterêsse da 'agropecuária nacional;
acompanhando a sua execução;
II - Promover e incentivar a articulação com órgüoa publtcos e prrvaDOS, visando aos ínterêsseadc CDA;
III - Comunicar às autoridades as
falhas, omissões "JU distorções de que
tiver conhecimento, em função de suas
atribuições.
IV _. Apreciar as medidas proposCAPÍTULO IH
tas .peio Secretáric Executivo rela-,
üvas ao funcionamento do CDA;
Da
Ordem
aos Trabal:hos
V - Propor arteraçõcs no Regulamento do CDA, nem como aprovar e_
Art. 8Y Presente a maioria do Conalterar Regimento Interno;
VI - Deliberar sôbre o reiatorfo selho, o Presidente declarará aberta a
sessão e mandará que se; proceda à
anual do CDA;
VII - Credenciar junto ao CDA os leitura da ata ancerior
S 19,A ata será aprovada e assínaórgãos Consuttívos Especiais;
da pelos presentes, se não .houver
VIII - Incent.ívar a criação e o
impugnação.
funcionamento de Associações de Exportadores de Produtos Agropecuários.
§ 2.9 As restrtçôes ou rottrícacõcs,
se houver, serão encaminhadas verCAPíTüI.Q II
baímentevou por escrito, quando da
assinatura, que será. aposta com resDas Sessões
trições e constarão da, atataeguínte,
Art. 9Q Aprovada , 'a ata,: e.: lido o
Art.. 5.9 Q. Plenário reunir-se-á em
sessões ordinárias, uma vez por mês expediente o Prestrtenre -cotócarà em

"<4
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díscussâo a mater:a da urdem do dia,
cuja pauta sera encrcgue COm antece-.

dêncta aos Consetbeiros .
~ L'! A matéria antes de ser C.lScu tida devera ser relatada por um
Oonseíheiro previamente escolhido.

~ 2.9 Após a c!1W:llES8.J da matéria,
cabera ao relator prestar qualquer esclarecimento comoicmentar,
~ 3}? Não será 'nrerrompícta a rns-

cussao, nem esta deixará .encerrar-se
pela superveniente tarta de numero.
caso em que a vocacao. se tara quando
restebelecído o quorum .ou na
abertura da ordem do dia da reu-'

n.ào seguinte;

~ 49,'No, curso da discussão, qualquer Conselheiro' pedem pedir vista
da enaterta, IYJr 24 horas, prorrogá-

ve.s. a crrtérío do Presidente;
s 5.9 Igual prazo será concedido a
cada Conselheiro, quando mais de um
pedír vvtsta ' ao mesmo tempo, observando a ordem dê! . soücitaçãc;
~ 6.9 Reíncluída em pauta a materia, prosseguira a díscussão, sendo
vedada a concessão de nova vista ao
mesmo Conseíneíru;
~ 7.9 Esgotada a pauta, o-Presidente
tara comunicações,' concedendo a palavra para Q mesmo fim. aos Conselheiros, antes de encerrar ta sessão.
Art. 10. As sessões extraordínàrras,
nas quais poderá ser dispensada a
leitura do expediente, serão reservadas à, díscussáo e vctaçao da maréría
para que foram convocadas, podendo
ser feitas,' entretanto, comunicações
quando se
em caráter excepcíonat,
tratar de assunto urgente ou de relevante necessidade de serviço.
CAPÍTULO IV

o«« tcecemenaações e. Deliberações

Art. 11., O Conselho concreüzar-a
sua atuação através de Recómcnda-.
çôes e, Deliberações.
§ 1.9 Sào Recomendações as

ques-

tôes de sen tido opmatívo ou ortenca-;
dor visando à efetívacâo dos ooíeuvos
do CpA.
~ 2.9 ~~6, Delíberaçôes os pronunciamentos' de .caráter interno, registrados
em ata.
.
Art. 12. As Recomendações aprovadas, .deverâo ser publicadas no Diário Oficial:.da 'Uníâc.

cAPtn.iLQ

V

Do Presidente 3 dos Mem,bro3
Consctno

co

Art. 13. Ao Prestcence do Conselho compete
represente.-Jo
dirigi!'
seus trabalhos, especíatmente oabcndo-lhe:
I - Aprovar a pauta das sessões;
II _ Abrir, pre:5ld.:r,
suspender,

prorrogar e encerrar as sessões e resolver questões de ordem;
III - Despachar com o Secretário
Executivo;
IV _ Designar relator para as, matérias submetidas ao Conselhc ;
V Despachar oa rcquertrnentos
feitos á Presidênraa e os pedidos de
informações dos COnselheiros;
Art. 14. Sãod.rreito5 de' Conselheiro:
1 _
Apresentar, preferencialmente
por escrito, índícacóes, requerimentos
e propostas de Recomenüacôes e De
líberaçôes:

II Discutir t: votar B, matéria
submetida .ao Conselho, sendo-lhe facultado conceder ou não apartes;
III ' - Obter, através da Secretaria
Executiva quaisquer tnformaçôes s6ore <lsSu;'tos de interêsse do ÇDA;
IV - Solicitar, por mtermédío do
Presidente, a presença li sessão de
quem possa prestar informação sôbre
a matéria em exame ou assunto de
relevante ínterêsse para o CDA.
CAPÍTTJ!..o VI

Da Secretaria

Exec1~tiva

Art. 15. O Conselnc contara COm
uma Secretaria Executiva que será
dirigida pelo Secretár-io-Geral do Ministério da AgricUlt:l.ra, com a função
de aecretérto Executivo.
~ l.Q As atrtbuiçóeavdo Secretárto
Executivo serão desempenhadas gotatuttamcnte e consideradas de natureza
relevante.
§ ,2.'>' O Secretário Executivo contará com um Secretário Adjunto, de
sua livre escolha.
Art. 16. A Secretarin Executiva poderá ser integrada por servidores do
Ministério da Agrtcultur:i, colocados i1
sua disposição, mediante requísiçâo du
Secretário Bxecutívo aprovada
pelo
Ministro de Estado.
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Art. 17. Compete' a Secretarfa Exe-cuttva:
1 Cumprir as determinações do
Oonselho:
II - Assessorar o Conselho no exa'me das questões técntcas e administrativas que lhe sejam submetidas;
In .- Preparar o
expediente e
executar outras' tarefas admímstrativas necessárias ao funcionamento do
CDA;·
IV - apresentar relatório anual, na
.prfmeíra quinzena de janeiro,
para

exame de Plenário.
Art. 18. Ao Secretário Executivo
.compete:
1 , - Presidir 8.S reuniões do Con-.
selho no' impedimento do Presidente;
11 -- Secretariar .as reuniões
do
conselho.
t.c No impedimento do tituiar e
ao Secretário 'Executivo, .a reuniâo do
CDA deverá ser 'presidida por um dos
Conselheiros presentes,
observado, o
critério de rodízio.
§ 2.9 O Secretarto Executivo será
substituído na secretaria das reuniões
pelo Secretário eo ronto quando ocorrer a hipótese
prevtst J, no item I
dêste artígc,
Art. 19. Ao Secretário Executivo
incumbe:
I _ Administrar a Secretaria Executiva;
II -:- Assinar a correspondência 01'd.nárta do Conselho;
111' - organizar a pauta das sessões, preparar o expediente e assinar
convocações;
IV - Sugerir ao .Plenário as me·didas que se fizerem necessárias ao
.melhor runcíonamentc da Secretaria
Executiva.
ê

CAPiTULO VII

Dos órgãos Consultivos Especiais

Art. 20. Tõda a Associação de âm-

.bíto nacional, cujo objetíva cfôr am-

e.
"in
jaatura" ou industrializados ea sua
Comercíatízaçâo - .ínterna ou externa
-, ou ambas as atdvzíades ao mesmo
tempo, no âmbito destas atividades
será cons'derada
pelo Conselho de
Desenvolvimento dn- Agricultura,' como
orgâo cconsultívo conaetono.
Parágrafo único, Para êsss nm. as
Associações íntereasadas -em parhct...,
parar, incentivar 'e 'desenvolver.

Produção de produtoa vagrtcolas
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par no CDA com". seus órgãos consultávos, deverão') credenciar-se na Secretaria Executiva, mediante QOcumentos vLcJ<"-.is que comprovem a
sua atividade em âmbito .nactonal, e
~ sua especíaíízacao em produçõo ou
comercíalfzaçao, ou ambas, de produtos agropecuário, "in natura" ou
índ ustrializados.
Art. 21. As Associações de Produção, Industríaüzaçao e Comercialização de Produtos Agr-opecuários, serão
convocadas com a 'necessárfa antecedência para as ceuníôea do CDA em
que serão debatidos problemas do interêsse de seus assoclados ,
Art. 22. O Ccnsetno de Desenvolvimento da Agricultura, manifestará
seu especial Interesse na, constituição
e funcionamento de Associações
de
Exportação, destinadas a, incrementar
o intercâmbio comercíat orasnerro com
antros países.
Art. 23. Os casos omissos neste Regulamento sarâo resolvidos 'pela -Presídêncía do CDA ou pela Plenário do
CDA, conforme sua importância. '
Ivo Arzua Pereira.

DECRETO N9 63.377 - DE 8DE
OUTUBRO DE 1968
Dispõe sôbre o Quadro de..Pessoal da
Unioersiâasie Federal da Paruiaa

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere' o artigo 83 item H, da Constituição e
tendo em vista o disposto no caragrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962, bem
assim o disposto nos Processos números 2.183_65 e 11.746""66 do Departamenta Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado, na forma
do anexo o enquadramento do. pessoal
beneficiado pelo parágrafo único do
art. 23 da Lei n94.069, de 11 de junho de 1962, da Universidade Federal
da Paraíba.
Parágrafo único. O aproveitamento
de que trata o presente .arbigo se tará
em cargos integrantes .da .Parte-Especíal do Quadro de Pessoal, retroagtn,
'do as vantagens .fínanceíras, decorrentes dêste aproveitamento a, partir
de 15 de junho de 1962.
.
Art. 29 Os valôres dos 'níveis de
vencxnentos dos cargos .a .que .se re-
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fere o artigo anterior são os da Ta-

bela de Retribuição aprovada pela Lei
nv 4.Ú'69. de 1 ~ de junco ue .9':J:01,
reajustados de acôrdc com a Lei numero 4.242, de 17 de julho de 1963,
4.345 de 26 de junho de 1964, 4.863,
de 29 de novembro de 1965, Decretolei nc 81. de 21 de dezembro de 1966
e nv 5.368, de F' de ríezembrode 1967.

tígo 83, inciso n da COnstituição F€deral, e de conformidade com o Artigo 79 da Lei n9·5.500, de :?Qde
setembro de 1968. decreta:
CAPÍTULO I

Getiertüíâ/uies

Art. 19. astc Regulamento, dcsíg..
Art. 39 Fica retificado, na "erma nado por RPOA, estabelece normas e
do anexo, o Decreto nc 60'.544, de 7 de
processos para a", apltcuçâo da Lei de
.abrilde-1967, que, aprovou o ,Quadro Promoções dos oncraas da, Ativa da
único de Pessoal da Universidade FeAeronâutíca (Lei '119 5.020,- de 7 de
deral da Paraíba, a fim de incluir na
junho de 1966, mcdiücada pela Lei
Parte permanente nas Classes ou _Sé- n95.5<JO de 20 de setembro de 1968)
u-íes de Classes, os cargos com os seus
designada por LPOA.
respectivos ocupantes, a que se refere
Art. 29. Oonsídera-se . Estagtárío
o presente Decreto, a partir de 19 de
para fins do Artigo 69 da LPOA; os
janeiro de 1'966.
diplomados petas faculdades civis, reArt. 49 O órgão de pessoal. cposttconhecidas pelo Governo Federal, na
Iará os títulos dos servidores abran.,
forma estabelecida pela Jegtslacâo em
gidos por êste Decreto ou os expedirá vigor, habilitados em .concurso, cursoou estágio orgamzadcs pelo Mtmstéaos que não os possuírem.
rio da, Aeronáutica e nêle admitidos:
Art. 59 O enquadramento a que se
na' condição de Ortctat..de acôl'do· com
refere o presente Decreto não nomeio- legislação especial.
ga situação que, em virtude de sindiParágrafo único. O Oficial de que
cância, devassa ou inquérito administrataêste artigo será mantido corno.
trativo. venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas admí.,
Estagiário- a partir da sua adrmssâo
(aprovação no COnCUr!h' ou inclusão
nistrativas em vigor.
no Curso ou estágio) até o seu ingresArt. 69 A despesa com a execucáo so como Oficial da Ativa no Quadro·
dêste Decreto será atendida pela, do- respectivo.
tação orçamentária prop1'laua um.
Art. ·31? As vagas a que se refere oversídade Federal da Paraíba.
Artigo 10 da' LPOA seJ."áo consideraArt. 79 âate Decreto entrará em
das abertas:
vigor na data de sua publicação, revo1 - por taãecímen-o *~ na data da
gadas as disposições em contrário.
publicaçáodo falec-mento do Of'c~al
Brasília 8 de outubro de '1968;
no Boletim da' Diretoria .-- do Pessoal
1479 da Independência e 809 da. da Aeronáutica; .
República.
2 - por aumento ou enacao de
Quadro - na data de vlgência da>,
A. COSTA E' SILVA
correspondente Iegístaçâo de Aumento.
Tarso Dutra
ou de Criação de Qua±·:>. ou na data
o .,anexo a, que se refere o art. 19 ou datas estipuladas na Iegtslação emquestão;
foi publicado no' Diário Oficial de
3 . - por promoção ao l>&to supe16-10-68.
rIO'" - na data do ato de promoção
(Decreto Ou' Portaria', mesmo que
DECRETO N9. 63 378 -- DE 8 DE
nêta sejam feitas .ceferêncías a outras
OUTUBRO LE 1968
<latas'

Regulamenta a' Lei .de' Prumoções d,os
Oficiais da Ativa da ~4erJ1Záutica.
apruvaaa pela Lei n 9 ;).020, de 7 de
junho de 19'66. e motlijicada pela
Lei n9 5.500, de' 20 de setemtJro de

1968.

•

O' Presidente da República, usando
daa atributções que lhe confere o Ar~-

4 .....: nos demais casos - na data.
c:lapublicaçâ,.o em Diário. Ottcíat do
ato que regular as situações previstas.
mesmo que nele sB1<1:~n ·feltas referências a outras datas.
Art. 4q O Oficial agregado por mo~
tivo de 'promoção índevída '(Art~66;
da LPOAl somente- preencherá, vaga;
quando esta lhe competir, da-aeõrde.

Aros DO PODER EXECUTIVO

com a . legislação em vigor, e uma.
vez satisfeitas as condições eataoejeeídes para promoção
Art. 59 Para efeito do Artigo 20 da
í.rPOA são requisitos sanáveis para a
promoção, aqueles que poderão ser satisfeitos num prazo mteríor a 2 .doís)
anos, após ter sido o Oficial cogitado
para integrar Quadro de Acesso e julgado incapaz temporàrlamente para
a' promoção.
Art. 6 Q Da responsabilidade do Co.
mandante da Orgaruzacâo o 'conhecimento e a comunicação imediata à
Diretoria do Pessoal da Aeronáutica e
à Comissão de, Promoções, do motivo
da íncapac 'dade temporária do Oficial
cogitado ou já incluído em Quadro 'de
Acesso, tão logo ela se verifique.
CAPÍTULO II

Quadros de aceeeo

Art. 7,905 .Quadros de, Acesso sào
relações' de Oficiais em. condições de
serem promovidos por determinado
principio - antigüidade, merecimento
ou escolha - de acôrdo com as rtlsposições da legislação em vigor.
Parágrafo único. SOmente os Oficiais incluídos em Quadro de Acesso
poderão ser promovidos pelos prínctpíos a 'que se refere êsbe artigo.
.Art.. 8Q São condições para inclusão ou reínclusâo rios Quadros, de
Acesso, referidas no art. 15- da
.
LPOA:

1. possuir o Oficial os requisitos
essenciais;
2. possuir o Oficial as condições
peculiares a .cada Pôstoe ,Quadro.
Parágrafo único. .li: condição para
inclusão ou reíncluaâc no Quadro de
Acesso por escolha ao pôsto de Brigadeiro, ter sido o . Oficíal selecíónado pela Comissão de Promoções
por melhores. características para o
desempenho das. diferentes funções
de Comando, Chefia .e Direção, de
aoôrdo COm as Instruções e Normas
para Avaliação de. Merecimento baíxadas pelo Ministro da Aeronáutica.

Art: 99 Quando um Quadro de
Acesso' por Antigüidade, Merecimento ou Escolha, organizado na forma dos §§ 3Q, 49; 59.0U 69 do art. 12
da' LPOA. fôr insuficiente para atender a promoção pelo princípio respectivo, será adotado o seguinte procedímento:
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1. para atender ao disposto no pa ...
rágratc único do art. 30 da LPOA.
quando o Quadro de Acesso por .aerecímento rõr igualou menor do que
o dôbro do número .de vagas por merecimento, êle deverá ser aumentado
para .o dôbro dêsse número acrescido de 20% (vinte por cento) un-edondando para mais a rração:
2. quando um Quadro de Acesso
por Antigüidade ou Escolha fôr menor do que o número de vagas correspondentes, êle deverá ser aumentado, para êssenúmero acrescido de
20% (vinte por cento), arredondando
para mais a fração.
Art. 10. Os Quadros de Acesso se-o
râo publicados em Boletim da Diretoria do Pessoal da Aeronáutica nas
seguintes condições:
1. para os casos a que se refere o
art. 51 da LPOA - OS Quadros'de
Acesso serão publicados até 30 (trinta) dias após a conclusão do íntersneto, curso ou estágio ccrrespondente;
2. para as promoções a que se refere o art. 52 da LPOA. -: Os Q"J.ados de' Acesso serão, organizados. com
antecedência tal que- permita sua publícaçâo até 45 (quarenta e cinco)
dias antes das datas fixadas para as
promoções.
§ 19 No caso de criação, aumento
ou reestruturação de Quadro de Oficiais, os Quadros de Acesso correspondentes deverão ser organizados
reorganizados ou completados com ~
antecedêncía que permita sejam publicados nas 'datas fixadas nos números 1 e 2, dêate .artigo.
§ 29' A Comissão de Promoções deverá manter atualizados os Quadros
de Acesso por Escolha, para permitir sua pronta utilização pela Comissão Especial quando da abertura de
vaga. Para tanto, a Comissão de
Promoções mendará
republícá-Ios
mensalmente, se fôr o caso.
§ 39 serão republícados até 5 temCO) dias antes das datas fixadas cara
as promoções, em Boletim da Dn-etorta do Pessoal da Aeronáutica os
Quadros de Acesso por Antigüidade e
Merecimento que devam sofrer modificações em conseqüência dos motivos abaixo e desde que- os documentos comprobatórios dêsses motivos
dêem entrada na Secretaria da Comissão de promoções até 20 (vinte)
dias' antes das .datas fixadas no artigo 52 da LPOA:
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a) inclusão em QuadTo de Acesso
de Oficial que tenha satisfeito as
condições de acesso para, promoção
por antigüidade;
O) inclusão em Quadro de, Acesso
de Oficial que tenha obtido solução
favorável em recurso Interposto.
~
49 Os Quadros d e Acesso, por
Merecimento e por Escolha, serão 1'8-

transmitidos pelo Boletim-Rádio do

Ministério da Aeronáutica.
S 59 A Comissão de promoções enviará juntamente, com os Quadros de
Acesso para a publicação em Boletim da Diretoria do Pessoal da Aeronáutica, o nome dos Oficiais 00n~
síderados

"não

habilitados

para

o

Acesso". em caráter definitivo.
CAPíTULO In

Requisitos essenciais
Art. 11., Para o acesso ao pôsto
inicial do respectivo Quadro serão
necessárias, além de outras fixarias
em legislação específica, ao Asptrante-a-Olicial ou Estagiário, as .;e
guíntes condições:
- correta conduta civil e militar,
qualidades profissionais, funcíonais e
morais traduzidas _ por conceito de
seu Comandate ou Chefe imediato
ratificado pelo Comandante de sua
Organização.
Art. 12. O interstício é o perrodo
mínimo de serviço' em cada pôsto,
neeessárro para que o Oficial adquira
os conhecimentos imprescindíveis ao
exercício das funções atribuídas ao
pôsto imediatamente superior.
§ 19 Os Interstícios para promoção
nos diferentes postos são:
a) a 29 Tenente 6 (seis) meses
corno Aspirante-a-Oficial;
b) a 1,9 Tenente 2 (dois) anos
como 2° Tenente;
C)
a Capitão - 5, (cinco) anos
como Oficial Subalterno para os
Quadros que têm - inicio no pôsto de
29 Tenente, dos quais pelo menos 2
(dois) anos como 19 Tenente. Para
os Quadros cujo pôeto inicial é o de
19 Tenente, o minímo de 4 (quatro)
anos nesse pôsto:
a) a Major - 4 (quatro) anos
como Capitão;'
e) a 'I'enente-Coronel 3, (três)
anos como Major;
1) a ooroner.r-, 2 (dois) ·anos como
Temnte-Corohel ;
R

g) a Brigadeiro 2 (dois) anoscomo Coronel:
ft) a Major-Brigadeiro
2 (dois)
anos como Brigadeiro;
l) a Tenente-Brigadeiro 2 (do~s)
anos como Major Brigadeiro.
§ ,29 O ínterstícío de Oficial Estagiaria do Serviço de Saúde
fixado'
pela duração do Curso ou Eõt;ágio
previsto em legislação especifica, ri.ão
podendo, no entanto, ser inferlOra6 (seis) meses.
§ 39 Para efeito de cômputo de interstício para promoção, considera-se"tempo de serviço como Oficial 5 11barterno" o tempo passado nos postos de 19 e 29 'I'enente e Aspirantea-Oficial.
Art. 13. A aptidão física para opessoal tuncíonaímente obrigado aovôo, deve ser exigida sem restrição
para o Serviço aéreo.
Art. 14. As cópias das atas de
inspeção de saúde' .realizadas .pelas
Juntas Especiais de Saúde e JUnta
de .saóde, relativas a Oficiais cogitados para inclusão ou já - Incluídos
em Quadros de Acesso, serão remetidas diretamente à _comissão de Promoções e à Diretoria,' do Pessoal da'
Aeronáutica, independente de outras
disposições regulamentares e qualquer que seja a finalidade da inspeção.
Art. 15. A .Comissâo de Promoções,
toma conhecimento da aptidão física do Oficial cogitado para uigressar ou permanecer em Quadro de'
Acesso mediante o recebimento, emtempo ÚW, do comprovante da realização da inspeção de saúde, na forma do artigo anterior.
Parágrafo único. O tempo útil de'
que trata o presente artigo é:
lI) para 'os Quadros de Acesso por
Antig-üidade, até' o décimo quinto'
dia que antecede a data regulamentar de promoção;
O) para os Quadros de Acesso por
Merecimento -e Escolha, até a véspera.
do dia fixado para a "reuníâo da Comissão de promoções. convocada- para
organizá-los' ou complementá-los.
Art. 16. Os' Oficiais a serem- ihcruídoa nos .Quadros de Acesso devem satisfazer as: condições' físicas.
verificadas . em exame de' saúde, e OS"
incluídos serão submetidos anualmente a nova ínspeçâo-devsaúde;
é
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§ 1(.' Serão dispensados de inspeção
de saúde a que se refere o presente
artigo:
a) os Oficiais que há menos de ~2
(doze) meses da data da organização
dos respectivos Quadros de
Acesso tenham sido julgados -iptos
em inspeção de saúde realizada oara
efeito de contrôle médico perródíeo;
b) os Oficiais Que tenham asgotado, no exterior, o prazo de."alidade da ínepeçâo de saúde realizada
dentro dos 90 (noventa) últimos dias
que antecederam à data da aoresentação para embarque, desde que se
encontrem a serviço do Govêrno, ou
realizando estudos de tnterêsse mütlrtar - por con ta própria.
~ 2°' Ú Oficia! inclui do em (<tuadro ,de Acesso e que tenha sido aubstituído em sua função, por motivo dt:..
saúde, na forma do RISAER, ser>!
submetido a nova Inspeção doe saúde,
remetendo-se o necessário comprovante à Comissão de Promoções.
§ 39 :É da responsabilidade do Comandante da Organização a que per~ence o militar; o cumprimento, a fiscalização e a comunicação à Diretoria do Pessoal da Aeronáutica e à
Oomíssâo _ de Promoções, do previsto
no parágrafo anterior.
Art. 17, Competirá à Diretoria do
Pessoal da Aeronáutica -informar à
Comissão de Promoções, os nomes dos
Oficiais já incluídos em Quadro de
Acesso Que se encontrarem nas 'situaçôes previstas no § 1,9 do artigo
anterior.
Art. 18. Os Oficiais até o nôsto
de Tenente-Coronel, inclusive, enquadrados, na letra b do § 29 do art. 23
da LPOA que venham a ser julgados
aptos para o exercício de suas atividades físicas funcionais por Junta
Superior de Saúde, antes de haver
atingido 0,249 (vigésimo quarto) mês
de incapacidade física continuada,
contados a partir da data em que
teve início a sua, hospitalização '. cu
incapacidade' temporária e que tenham sido excluídos por .êsse motivo
dos Quadros de Acesso serão:
1. Promovidos em Ressarcimento de
Preterição, desde que satisfaçam as
demais exigências, se Oficial de seu
pôsto e Quadro; híeràrquícamente ínferio:r,houver sidQpromovido pelo
princípio de. antigüidade;
2. Reínclutdos em Quadros de
Acesso, desde. "que satisfaçam as demais exigências, .retomando 0_ seu

lugar no Quadro de Acesso por An-:
ngüídade e ocupando aquêlea oue
fizer jus no Quadro de Acesso por
Merecimento, quando nenhum Oficial
de seu poste e Quadro, nieràrquícamente inferior, houver sido premovida pelo principio de antigüidade.
Art
19~ Os Oficiais do PÔSLO de
Coronel. e os Oficiais-Generais, quando na' mesma situação dos Oficiais
de que trata o artigo anterior, serão
reíncluídos nos Quadros de Acesso
por Esco1ha,no lugar que lhe competn', desde que satisfaçam 'as condíçôes exigidas.
Art. 20. É da responsabilidade do
Comandante da Organização a. que
estiver subordinado o Oficial, mdependentementé de outras .provtdêncías da Diretoria de Saúde,' a: comunicação' direta, via rádio, à Diretoria do Pessoal da Aeronáutica c à
Comissão de Promoções, rtas datas 'do
inicio e término da hospitalização ou
incapacidade temporária do Ofieial.
Art. 21. O conceito moral, profissional e funcional do" Oficial, além
de' ser um dos requisitos essenciais
para a 'promoção por qualquer dos
principias, possibilita a Comissão de
Promoções fazer a seleção ou escolha dos 'Oficíais .para sua colocacác
nos, Quadros de Acesso por Merecimento ou Escolha (para promoçác ao
PÔSLO
de Brigadeiro), respectivamente.
Parágrafo único. constitui merecimenta para promoção o conjunto de
qualidades profissionais e .funcíonaís
reveladas e aperfeiçoadas pelo orícía! durante o desempenho de suas
atividades militares, atributos ~<;3fO~
que o destaoue no âmbito de seus
pares, pelo seu valor. Essas qualidades são avaliadas e examinadas através de ficha de conceito baixada PO):
ato Ministerial, pelo resumo de f~L
de-oficio, pela ficha 'de, .ídentifícacâo
e pelos elementos referidos nos arttgos 77 e 78 dêste Regulamento e que
a Comissão de Promoções j u i g.a r
necessários.
CAPíTULO IV

Condições peculiares aos diferente.')
quadros
sEÇÃo I

Quadro àe Oficiais-Aviadores

Art. 22. São condições Ide acesso
no Quadro de Oficiais- Avtadcres,
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além das já estabelecidas na LPOA,
as seguintes:
1 - ao pôsto de 29 Tenente:
- um total de horas de vôo como
1.9 Pilôto ou aluno, a ser
fiXada
anualmente pelo Ministro da Aeronáutica, por proposta do EstadoMaior da Aeronáutica;
2 - ao pôsto de 1.9 Tenente:
- uma média de 100 (cem) horas
de pilotagem, por ano de posto, das
quais a metade COmo V' pírõto ;
3 - ao põsto de Capltêo:
---'-- uma média de 100 /cem) horas
depilor,agem; por ano de pôsto de

Primeiro-Tenente, ,das quais a metade como 1.'0' pilôto;
4 - ao pôsto de Major:
a) uma média de 100 tcerm horas
de pilotagem, por ano de põstc de
Capitão, das quais a metade corno 1.9
pilôto;
b) serviço em Unidade Aérea, _Unidade de Contrôle e Alarme, Base Aé-rea, Destacamento de Base Aérea, Estabelecimento de Ensino ou CPOR da
Aeronáutica como Oficial Subalterno
ou Capitão, durante 2 (dois) anos;
c) ser diplomado pela Escola
de
Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica;
5 ao pôsto de TenenteRcoronel:
- uma média de 50 (cinqüenta)
horas de pilotagem, por ano de pôsto
de Major, das quais a metade COmo

U' pilôto .

ao põsto de Coronel:
ser diplomado no Curso de Estado-Maior da Aeronáutica;
b) . exercicio de função em 'EstadoMaior após a conclusão do respectivo
CUI;SO durante 1 (um) ano;
C) uma média de 50 (cinqüenta)
horas de pilotagem, por ano de pôsto
de Tenente-Coronel, das quais. a metade como 1.9 pílôto.
7 ao pôsto de Brigadeiro:
a) ser diplomado no Curso Superior
de Comando da Aeronáutica:
b) exercício, como Tenente-Coronel ou Coronel, em função de Comando ou de função em
EstadoMaior, após haver sido díplomado. no
Curso Superior de Comando da Aeronáutica, durante 1 (um) ano;
C)
uma médíá de 50 (cínquenta!
horas, de 1/ôQj! por, ano' depôsto de
6 -

a)

Coronel,

ExECU'I'!VO

§ 19 Para efeito de promoção, as
exigências de' horas de vôo, fixadas
neste artigo serão dispensadas para o
ano de pôsto em que o Oficial permanecer seis meses ou mais nas seguintes situações:
a) a serviço do Ministério da Aeronáutica, no exterior;
b) matriculado em cursos de ínterêsse da Aeronáutica;
c) - incapacitado em decorrência de
acidente em serviço ou de moléstia
adquirida em serviço;
et)
incapacitado, temporàriarnente
para o vôo, em conseqüência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia adquírlda em serviço;
e) agregado, de acôrdo com o, estabelecido na letra "1" do Artigo8.'? da
Lei n.c 4.902, de 16 de dezembro de

1965;

em gôzo de Licença-especial.
2.'? Para os Oficiais Aviadores diplomados em Curso de Navegação, as
horas de Navegador são oomputáveís
como se fôssem ~ horas de- pilotagem,
até o limite de 50% (cinqüenta por
cento) das horas previstas para promoção.
Art. 23.· Sân condições de acesso
para o Oficial-Aviador incluído na
Categoria de Extranumeràrío, além
das estabelecidas na LPOA"asconstantes do Art. 22 dêste Regulamento,
sem as exigências relativas às horas
de vôo.
f)
§

SEÇÃO ·II

Quadro de Oficiais Engenheiros

Art. 24. São condições .de Acesso
no QuadN de Oficiais Engenheiros,
além· das estabelecidas na r.,POA, as
seguintes:
1 - ao põsto de Capitão:
- exercicio de função inerente ao
seu Quadro durante 2 (dois 1 anos.
como Oficial Subalterno; em organização do Ministério da Aeronáutica:
2 - ao pôsto de Major:
a) possuir, Curso da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronãutica;
b) exercicio de função Inerente ao
seu Quadro durante 2 (dois) anos como Capitão, em organização do Ministério .da Aeronáutica:
3 - ao põsto de Tenente- Coronel:
a) possuir.o Curso da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica;
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b) exercício de função inerente ao
seu Quadro como Major, em organí-.
zaçâo do Ministério da -Aeronáutica,
durante 2 (dois) anos;
4 - ao pôsto de Coronel:
a) possuir o Curso de Direção de
Serviços da Aeronáutica ou já ter realizado o Curso de Estado-Maior da
Aeronáutica;
b) exercício como Tenente-Coronel,
de função inerente ao seu Quadro,
para a qual seja exígído um dos cursos previstos na alínea "2," dêste inciso, durante 1 (hum) ano;
5 - ao pôsto vde Brigadeiro:
- exercício de função ínerente ao
seu
Quadro em cargo de Direção,
Chefia de Gabinete, Chefia de .Dívísão ou Serviço, como Coronel, em organização do Ministério da Aeronáutica, durante 2 (dois) anos.
§ 1/? São dispensados ..'la exigência
do exercicio de função inerente roa SêU
Quadro, os Oficiais do Quadro de
Oficiais Engenheiros (Q O Eng) que,
quando satisfazendo as demais condições para OI ingresso no Quadro de
Acesso, não a haja exercido por não
haver a mesma sido fixada -em tempo
útil para a desempenhar.
§ 2°' Para a _primeira promoção
dentro _do Quadro de Oficiais Engenheiros, constituído pelo Decreto número 62,615-A, de 28 de abril de
1968, Os Oficiais devem satisfazer os
requisitos essenciais e condições peculiares previstos para -os respectivos
Quadros de Origem, desde que não
haja tempo útil, à crttérro : da Administração, para serem satisfeitas
as condições peculiares previstas neste artigo.
§ 3'? Para a segunda promoção dos
Oficiais dentro do Quadro de Oficiais
Engenheiros (Decrete n.v 62, 315-A, de
28 de abril de 1968) será condição básica a satisfação de tôdas as condições peculiares previstas neste artigo,
inclusive aquelas deixadas de ser
atendidas na primeira promocâo, no
que se refere a cursos.
SEÇÃO IrI

"Quadro de Oficiais Intendentes

Art. 25. São' condições de acesso no
Quadrá de Oficiais Intendentes, além
das estabelecidas na LPOA, as se·guintea:
r - ao pôsto de 2;;' Tenente:
- Serviço em Base Aérea, Destacamento de Base, Parque, Núcleo de

Parque, Hospital ou Estabelecimento

de Ensino durante 6 (seis) meses;

2 - ao pôsto de Capttâo:
- exercício de função como Oficial
Subalterno em Base Aérea, Destacamento de Base Aérea, Parque, Núcleo
de Parque,. Hospital; Estabelecimento
de Ensino, Comando de Zona Aérea
Ou Estabelecimento de Intendência
durante 2 (dois) anos;
3 - ao pôsto de Major:
- ser diplomado na Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica;
4 - ao pôsto de Coronel:
a) ser diplomado no Curso de DIreção de' Serviço da Aeronáutica;
b) exercício, como 'I'enente-Ooronel, d-e função em Estado-Maior ou
em função que exija o Curso de D~
reçâo de Serviços de Aeronáutica,
após a realização dêste, durante 1
(um) ano;
5 - ao pôsto de Brigadeiro:
_ exercício como' Tenente-Coronel
ou Coronel de função em EstadoMaior ou eÍn função de Direção, cne,
fia de Gabinete ou Serviço, após haver
sido diplomado no Curso de Du-eçao
de Servicos da Aeronáutica,durante
1 (um) ano.
SEÇÃO

iv

Quadro de Oficiais Médicos

Art. 26. São oondiçõés de acesso
no Quadro de Oficiais Médicos, ai.~m
das estabelecidas na LPOA, ...8 segumtes:
1 r-: ao pôsto de Capitão:
Exercício de função inerente ao seu
Quadro,. como Oficial Subalterno em
Base Aérea, Destacamento d-e Base
Aérea Parque, Núcleo de Parque, Estabele'cimento Hospitalar, gstabeleci-.
mento de Ensino ou unidade Aérea,
durante 2 (dois) anos;
2 - ao pôsto de Major:
- ser diplomado na Escola de Aper.. .
feíçoamento de Oficiais da Aercnáu.,
tica;
3 - ao pôsto de Coronel;
a) ser diplomado no Curso de Direção de Serviços da Aeronáutica;
b) exercício, como Tenente-Coronel,
de função em Estado-Maior ou em
função que exija o curso de Direção
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de Serviços da Aeronáutica após a
realização dêste, durante 1 (um) ano;
4 -- ao pôsto de Brigadeiro:
'
- exercício como 'I'enente.Coronel
ou Coronel de função em Estado.,
Maior, ou em função de Direção, Chefia de Gabinete ou Serviço, após haver
sido diplomado no Curso de Direção

de Serviços da Aeronáutica, durante 1
(um) ano.

SEÇÃO

v

Quadro de Oficiais Farmacêuticos

Art. 27.. São condições de Acesso
ao Quadro de Oficiais Farmacêuticos
além das estabelecidas na LPQA as'
seguintes:
'
1 - ao pôsto de Capitão:
-: exercício de função, inerente ao
(seu Quadl'o, _como Oficial Subalterno
em Base Aérea, Destacamento, de Base
Aérea, .Parque, Núcleo de Parque, Estabelecímentn de Ensino, Estabelení.,
~en~ Hospitalar ou Farmácia do Mí.,
ms~el'lo da Aeronáutica, durante 2
(dOIS) a~os;
-.
2 - 3.() pôsto de Major:
:-- ser diplomado na Escola de Aper-.
feiçoamento de Oficiais da Aeronáu.,
üca:
3 - ao pôsto de Coronel;
~ exercício. de função inerente ao
seu Quadro, como Oficial Superior,
e~. Estabelecimento Hospítalar; =>ew
póaito de _ Material de Saúde, Farmáera .ou Assessoria Técnica, durante 2
(dOIS) anos.
SEÇÃO VI

onoâro .de Oficiais Deiitistas

Art. 28. São condições de Acesso
no Quadro de Oficiais Dentistas, além
das estabelecidas na LPüA, as seguin.,
tes:
1 - ao pôsto de Capitão:
- exercício de função inerente ao
seu Quadro, como Oficial Subalterno,
em organizações da Aeronáutica oudeexistam Serviços Odontológicos, durante 2 (dois) anos;
2 - ao põsto de Major'
a) possuir o Curso
da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais da ,Aeronáutica;
b) exercício de função Inerente ao
seu Quadro, no pôsto de Capitão em

organizações do Ministério da Aeronáutica, durante 2 (dois) anos;
3 - ao pôsto de 'j'enente-Coronel:
- exercício de função inerente ao
seu Quadro, como Major, em orgnm.,
zação do Ministério da Aeronáutica,
durante '2 (dois) anos;
4 -'- ao pósfo de Coronel:
- exercício de funçã-o inerente ao
seu Quadro, no posto de Tenente-Coronel, em Estabelecimento Hospitalar
ou na Diretoria de Saúde, durante 1
(um) ano.
SEÇÃO VII

Quadro de Oficiais de Infantaria
de Guarda

Art. 29. São condições de Acesso
no Quadro de Oficiais de Infantaria
de Guarda, além das estabelecidas na
LPOA as seguintes:
1 ~ ao pôsto de Capitão;
- exercício de função inerente ao
seu Quadro, COmo Oficial Subalterno,
em Base Aérea, Destacamento de Base
Aérea, Unidade ou .Subnidade - de Infantaria de Guarda ou de Polícia Militar, Estabelecimento de Ensino ou
Comando de ZOna Aérea, durante 2
(dois) anos:
2 - ao pôsto de Major:
-c-.ser diplomado na Escola de Aper-.
feiçoamento de Oficiais da Aeronáu,
tica;
3 - ao pôsto de Tenente.Coronel- exercício de função inerente ao
seu Quadro, COmo Major. em Comando de ZOna Aérea, Comando de Grande Comando, Estabelecimento de Ellsino, Estado-Maior da Aeronáutica
ou Inspetoría.Oeral da Aeronáutica
durante 1 (um) ano.
'
SEÇÃO VIII

Quadro de Oficiais Especialistas
em avião

Árt. 30. São condições de Acesso
no Quadro de Oficiais Especialistas
em Avião, além das estabelecidas na
LPOA, as seguintes:
1 - ao pôsto de Capitão:
- exercício de função inerente ao
seu Quadro, como Oficial Subalterno,
em Unidade Aérea, Base Aérea, Des.
tacamento de Base Aérea, Parque, Nú.,
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oleo de Parque ou Estabelecimento de ou órgão de Proteção ao' vôo, duran te
2 (dois) anos;
Ensino, durante 2 (dois) anos;
2 --.-: ao pôsto de Major:
2 - ao pôsto de Maior:
- ser diplomado na Escola de Aper-.
a) ser
diplomado na :q:scola de
feicoamento de Oficiais da Aeronáu- Aperreíçcamentc de Oficiais da Acro;
náutica;
ticá;
'3 - ao pôsto de 'I'enente-Coro,
b) aos Oficiais diplomados em Na~
vegaçãc Aérea será exigido' o exercínel:
- exercício de função inerente ao cio da função de Navegador, como
seu Quadro, como Major, em Parque; Oficial Subalterno ou Capitão, em CoNúcleo de Parque, Centro Técnico de mando Aéreo, Unidade Aérea, Base
Aeronáutica, Estabelecimento de EnN Aérea ou Estabelecimento de Ensino,
sino, Diretoria do Material, Estado- durante 2 (dois) anos;
Maior da Aeronáutdca, Jnspetcría-Ge.,
3 - ao pôsto de 'I'enente.Coronel :
ral da Aeronáutica ou Comando de
- exercício de função inerente ao
Grande Comando, durante 1 (um)
seu Quadro como Major, em Parque,
ano.
Núcleo de Parque, Centro Técnico da
Aeronáutica, Estabelecimento de Ensl.,
SEÇÃO IX
no, Diretoria de Rotas Aéreas, Estado.,
Maior .da Aeronáutica, Inspetoria .oeQuadro de 'Oficiais Especialistas
ral da Aeronáutica, Comando de
em Armamento
Grande Comando ou Diretoria de
Art. 31. São condições de Acesso Aeronáutica Civil, .durante 1 (um)
no Quadro de Oficiais Especialistas em ano.
Armamento" além das estabelecidas
SEÇÃO XI
na ~POA, as seguintes:
Quadro õe Oficiais Especialistas em
1 - ao pôsto de Capitão:
Fotografia
- exercício de função inerente ao
seu Quadro, como Oficial Subalterno,
Art. 33.
São
condições .de ACilSSO
em unidade Aérea, Bas'eAérea, Des_ no Quadro de Oficiais
Especialistas
tacamento de Base Aérea, Parque, em Fotografia. além das estabelecidas
Núcleo de Parque ou Estabeleeímento na LPOA, as seguintes:
de Ensino, durante 2 (dois) anos;
1 - ao pôsto de Capitão:
2 - ao pôsto de Major r
exercíCio de função inerente ao
- ser diplomado na Escola de AperQuadro, como Oficial Subalterno,
feiçoamento de Oficiais da .aeronau, seu
em Unidade Aérea, Base Aérea, Destica;
tacamento de Base Aérea, Parque, 1'7ú_
3 - ao pôsto de 'renentc-ccronei:
c100 de Parque ou Estabelecimento de
- exercício de função. inerente' ao Ensino, durante 2 (dois) .anos:
sel} Quadro, como Major, em Parque,
2 - ao pôsto de Major:
Núcleo de Parque, Estabelecimento de
- ser diplomado na Escola de Aper~nsino, Estado-Maior da Aeronáutica
de Oficiais da AeronáuInspetoria-Geral da Aeronáutica. DL feiçoamento
tica;
reteria do Material ou Comando de
3 - ao pôsto de Tenente-Coro.
Grande Comando, durante 1 (um)
nel:
ano.
- exercício de função inerente ao
SEÇÃO x
seu Quadro, como Major, em Paroae,
Estabelecimento
de Ensino, Dlretorâa
Quadro de O jiciais Especialistas
do Ma.tertal Comando de Zona Aérea,
em Comunicações
Estado-:-Maior da Aeronáutica, JnapeArt. 32. São. condições de Acesso teria-Geral da Aeronáutica, Diretoria
no Quadro de Oficiais Especialistas em de Rótãs Aéreas ou " Comando de
Cçmunícações, .além das estabelecidas Grande Comando, durante 1 (um)
na LPOA, as seguintes:
ano.
1 - ao pôsto de, Capitão:
SEÇÃO XII
- exercício de função inerente ao
seu Quadro, como Oficial Subalterno,
Quadro de Oficiais Especialistas
em Unidade Aérea, Unidade. de. Conem Meteorologia
trôle e Alarme, Base Aérea, DestacaArt. 34~ São condições de Acesso
mento de Base Aérea, parque, Núcleo
de Parque, Estabelecimento de Ensino no Quadro de Oficiais Especialistas
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em Suprimento Técnico. além das estabelecídas na LPOA, as seguintes:
1 -- ao pôsto de Capitão:
1 - ao pôsto de Capitão:
- exercício de função inerente ao
_ exercício de função inerente ao seu Quadro, como Oficial Subalterno,
seu Quadro como Oficial Subalterno, em Base _ Aérea, Parque, Núcleo .de
em Estação Meteorológica ou PreVÍ- Parqy~, Estabelecimento 'de ênsmo,
sora Meteorológica, durante 2 (dois)
D~posIto de Aeronáutica ou Unidade
anos;
Aerea, durante 2 (dois) anos;
2 - ao jaôsto de Major:
2 - ao pôsto de Major:
_ ser diplomado na Escola de Aper.. .
- ser diplomado na Escola de Aper.,
feíçoamento de Oficiais da Aeronáu- feíçoament., de Oficiais da Aeronáutica;
tíca:
3 - ao pôsto de Tenente-coro3 - ao pôsto de 'j'enente.Coronel:
nel:
_ exercício de função inerente ao
_ exercício de função inerente ao
seu Quadro, como Major, em Núcleo
se?- Quadro como Major. em parque,
de Parque, Estabelecimento de Ensino
Parque, Estabelecimento dê
Dir~toria de Rotas Aéreas, Estado~ Núcleo de
Diretoria, Comando de GranMaior da Aeronáutdcav Lnspetorla-Ge- Ensino,
de Comando, gstado.Maior da Aeroral da Aeronáutica ou Comando- de náutica ou Inspetoria-Geral da AeroGrande Comando, durante 1 (um)
náutica, durante (1) ano.
ano.

em Meteorologia, além das estabelecidas na LPOA, as seguintes:

SEÇÃO XIII

Quadro de Oficiais Bepecialistas
em Contrôle de Tráfego Aéreo

Art. 35. São condições de Acesso
no Quadro de Oficiais Especialistas
em Contrôle de Tráfego Aéreo, além
das estabelecidas na LPOA, as seg'.lin~
tes:
1 - ao pôsto de Capitão:
_ exercício de função inerente ao
seu ~u~dro, corno Oficial Subalterno,
em orgao de Oontrôle de Tráfego
Aéreo, durante 2 (dois) anos;
2 - ao pôsto de Major:
"" ser diplomado na Escola de Aper.,
retçoamento de Oficiais da Aeronáutica;
3 - ao pôsto. de 'Tenente-Coronel:
- exercício de função inerente ao
s~u Quadro, como Major, na DiretoTIa de Rotas Aéreas Diretoria de Acron~utica Civil, Estabeleciment{) de
~nsmo, Estado-Maior- da
Aeronàutíca, Inspetoria-Geral da Aeronáutica
ou Com-ando de Grande Comando,
durante 1 (um) ano.
SEÇÃO XIV

Quadro de Oficiais Especialistas em
Suprimento Técnico

Art. 36. São condições de Acesso
no Qua<lro de Oficiais Especialistas

SEÇÃO

xv

Quadro de Oficiais de Administração

Art. 37-, São condições de Acesso no
Quadro de Oficiais de Administração,
além das estabelecidas na LPOA,· as
seguintes:
1 - ao pôsto de Capitão:
-r-; exercício de função
inerente ao
seu .Quadro Coamo Oficial Subalterno,
em qualquer -Organização do Miriisté.,
rio da Aeronáutica, durante 4 (quatro) anos.
CAPÍTULO V

Promoçõc _por antigüidade.

Art. 38. O enquadramento de cada
Oficial nas exigências da LPOA e nas
dêste Regulamento, para efeito de sua.
Inclusão no Quadro de Acesso por Antigüidade, cabe à Comissão de Premoçôes, mediante verificação feita através de:
1 - conceito emitido na forma dês.,
te Regulamento;
2 ----' Resumo. de fé-de.ofícío ;
3 _ Ata de Inspeção de Saúde.
Art. 39. A promoção pelo prmcípio de antigüidade em cada Pôsto e
Quadro do Corpo de Oficiais da Aeronáutica da· Ativa, recai no Oficial colocado "em primeiro lugar" no Qua-.
dro de Acesso por Antigüidade, correspondente.
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Parágrafo único. As vagas abertas
em cada Pôsto e Quadrú, correspondente às quotas de antigüidade serão
preenchidas sucessivamente na ordem
de colocação prevista no número 1 do
art. 12 da LPOA pelos Oficiais relacionados no respectivo Quadro de
Acesso por Antigüidade.
CAPÍTULO

VI

Promoção por Merecimento

Art. 40. A inclusão de cada Oficial
em Quadro de Acesso por Merecimento, cabe à Comissão de Promoções,
mediante a avaliação do merecimento,
tendo por base as Instruções e NOrmas para Avaliação. de Merecimento
baixadas pelo Ministro da Aeronáutica e através de:
1 - Conceito emítído na forma dêate Regulamen to;
2 - apreciação do resumo de fé-de,
ofício.
3 ' - Ata de Inspeção de Saúde;
4 - Outros subsidias, a critério da
Comissão de Promoções.
§ 19 O merecimento de cada Oficial
será avaliado primordialmente no
pôsto .
§ 29 Para as promoções iníclais. por
Merecimento, em cada Quadro, deverá ser avaliada também a atuação
nos postos de Oficial Subalterno.
Art. 41. De acôrdo com o disposto
no § to do art. 12 da LPOA, para as
promoções por merecimento, os Quadros de Acesso por Merecimento serão
reformulados sempre que se torne
necessário não devendo ser excluídos
dos referidos Quadros os Oficiais anteriormente selecionados, 'sem que .ratos que colidam com os requisitos' essenciais e as condições peculiares
mencionadas respectivamente nos artígos. 21 e 25 da LFOA e no Capítulo
IV dêste Regulamento, devidamente
comprovadas pela Comissão de Promoções, justifiquem sua exclusão.
Art. 42. De acõrdo 'com o disposto
no parágrafo único do art. 16 e no
art. 30 da LPOA, a promoção por Mereclmento, é feita pelo Presidente da
República, tendo por base o Quadro
ele Acesso par Merecimento.
Parágrafo único. Na promoção por
Merecimento será obedecido o seguinte critério:
a) . para a primeira vaga será sele.,
cíonado um entre Os dois Oficiais que
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ocupam as duas primeiras classificações no Quadr.o de Acesso por Mete...
cimento;
b) para a segunda vaga será seledanado um. 'Oficial entre a sobra dos
concorrent-es à primeira vaga e mais
dois que ocupam as duas classihcações que vêm imediatamente a seguir
no Quadro de Acesso por Merecimento.
c) para a terceira vaga será selecionado um Oficialen~,l'e a sobra dos
concorrentes à segunda vaga e mais
dois que ocupam as duas classificações que vêm imediatamente a seguir
no Quadro de Acesso por .Merecímento;
d) e assim por diante.
CAPÍTULO VII

Promoção por Escolha

Art. 43. A Comissão Especial apresentará ao Ministro da Aeronáutica,
no prazo mais curto possrvel, a partir
da data da abertura da vaga, as listas de Escolha para promoção, de
forma a poder ser cumprido o estabelecido no Art .. 41 da LPOA.
Parágrafo único. A Comissão Especial de que .trata o Artigo 35 da
LPOA proporá ao Mlnístro da Aer~
náutica a aprovação do seu
Regtmenta Interno a fim de que possa a
mesma dar cumprimenta ao previsto
no Capítulo V da LPOA.
CAPíTULO 'VIII

Promoção por Breoura

Art. 44. A bravura, para ~feito do
parágrafo 15' do Art. 43 da LPOA,
deverá ser comprovada em ato ou
atos não comuns de coragem, audácia
ou sentimento do dever; exteriorizados em feitos índrspensaveís 'ou úteis
às operações. militares pelos resultados obtidos ou pelo exemplo dado à
tropa em obediência à !Uissft,Q recebida e, ainda, pela oapactdade de decidir e agir sob o perigo que de fato
tenha, se efetivado.
Parágrafo único. O ato de bravura
será considerado após:
a) a comunícaçâo oficial do f?omandante imediato, se êle presenciou
o fato, e como tal o considere;
b) as investigações feitas por uma
comissão especial para êsse fim desíg-
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nada, quando o fato Iôr do conhecimento de autoridade superior sem
ter sido por ela presenciado.
Art. 45. Se dentro de um prazo
estabelecido pelo Govêrno o promovido não vier a satisfazer as condições normais de Acesso,
ser-lhe-á
aplicada a legislação em vigor.
CAPÍTULO lX

Efetivação das Promoções

Art. 46. A nomeação, inclusão ou
promoção ao pôsto inicial de Quadro,

ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias,
após a I publicação em Boletim.

~a

Diretoria do Pessoal da Aeronáutica
do Quadro de Acesso correspondente.

Art. 47. Para efeito da efetivação

das promoções esêabelecídas no Ar:
tdgo 52 da LPOA, as vagas "abertas ate
21 de março, 10 de julho

~.

13 de

outubro, somar-se-êo, respectivamente
às vagas que decorrerem das promoções aos postos superiores (n.v .3 do
Art. 3.9 dêste Regulamento) a. serem
'efetuadas nas datas de 31 de março
20 de julho e 23 de outubro.
Art. 48. Quando houver multiplicidade de vagas a serem preenchid~s
pOr' merecimento e antiguidade, 51multâneamente, as promoções cor~es
pendentes serão feitas na seguinte
seqüência.
1.9 Por Merecimento - Tendo por
base o ,Quadro de Acesso por Merecimento' de acôrdo com ° previsto no
Artigo 30 da LPOA;
2.9 Por Antiguidade - Obedecida a
ordem de colocação '110 Quadro de
Acesso por Ahtiguidade, em' número
igual ao de vagas a serem preenchidas por êsse principio, excluídos os
Oficiais já considerados para promoção por merecimento.
Parágrafo único. As promocôes por
Merecimento em vagas de antiguidade
poderão verificar-se também nessas
condáçõea, desde que os Oficiais cogitados constem dos Quadros de Acesso por Merecimento.
CAPÍTULO X

Recurso

Art.· 49. Caberá recurso ao Oficial
que se julgar prejudicado por:
1) promoção por Antiguidade de
Oficial' colocado atrás dêle no corres-
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pendente Quadro de Acesso por Antiguidade;
2) promoção por Merecimento . de
Oficial, fora do crttérfc fixado no Artigo 30 da LPOA;
3) ato que promoveu Oficial índevídamente:
4) inclusão em Quadro de Acesso
de Oficial que nâo satisfez as exígenelas da LPOA e dêste Regulamento;
5) sua não inclusão em' Quadro de
Acesso ou sua exclusão;
,
6) sua colocação incorreta 'em ouadro de Acesso;
7) laudo da Junta de Saúde;
8) ato que denegou designação para
o cargo ou função onde possa satisfazer os requisitos para o .acesso .ou
demora de mais de 30 (trinta) dias
para solução do requerido:
9) ato administrativo que atendeu
a direito prescrito de Oficial.
Art. 50. O recurso a que se refere
o artigo anterior ser~ Interposto ao
Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. No caso dos números 1, 2, 3, 4, 5 e ~ 6 -do artigo a~
terior, .o recurso será interposto 'YJ~
Comissão de Promoções, que emítêrá
seu parecer.
Art. 51. No recurso interposto por
Oficial que se julgar prejudicado em
Quadro .de Acesso, deverá êle:
- indicar os que o prejudicaram; e
-:-- complementar o recurso com provas sôbre o direito argüido.
Art. 52. O direito ao recurso pres-·
creverá no prazo de 15 í quinze) dias
do conhecimento do ate oficial que
lhe deu motivo.
§ 1.9 O prazo de direito ao rec~~siJ
se iniciara na data em que o ofícíal
tiver" tomado conhecimento do ato,
pela publicação no Boletim da Organização ou pela comull!caçâo direta
da Comissão de Promoções.
§ 2.9 A contagem do _prazo de direito ao recurso será aterída regrassívamente da data de .sua entrada~o
protocolo da Organização a que o OfIcial estiver subordinado e deverá constar na informação que acompanhará
o mesmo.
Art. 53. O prazo de direito ao
recurso não ocorrerá:
1 - contra Oficial em Operação
de Guerra e enquanto estiver nessa
situação;
_
2 - contra Oficial declarado interdito por sentença, enquanto durar
a ínterdíçac.
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CAPÍTULO XI

Comissão de Promoções
SEÇÃO I

Missão e Subordinação

Art. 54. Compete, essencialmente,
à Comissão de Promoções:
1· - organizar e encaminhar ao ML
ntstrc da Aeronáutica) para a devida
aprovação, até 5 (cinco) dias antes

da data prevista pata a publicação e

republícaçâo em Boletim da Diretoria

do Pessoal, os Quad.ros de Acesso para
prcmcção pelos diversos princípios e
Os Quadros de Acesso para Inclusão
no pôsto inicial:'
2 -:- assistir- à Comissão Especial na
organlzaçâo da Lista de. Escolha sem.,
pre que solicitada;
,
3 - encaminhar ao Ministro da
Aeronáutica, com parecer, os recursos
Interpostos:
4 '-, formular e emitir pareceres
SÔDl'e promoção, merecimento profissional, precedência híerárquíca e colocação ::lOS' Quadros de Acesso ou no
Almanaque dos Oficiais da Aeronáu.,
tica;
5 - providenciar os documentos ín..
dispensáveis à elaboração dos Quadros de Acesso, determinando às Organizações as prvwídêncías necessá-,
rias;
6 - _ propor ao Ministro da Aero-

náutica agregações e reversões de
Oficiais, nos processos que impliquem
em promoções; •
7 - fiscalizar a. ação das diversas
autoridades e Organizações na execução üos preceitos estabelecidos neste Regulamento, bem como na organização dos conseqüentes processos;
8 - ' apurar na P. quinzena de- cada
ano a cota compulsória de que trata
a letra "e" de Art. 14 da Lei número 4.902, de 16 de dezembro de 1965;
9 - solicitar, em qualquer época,
diretamente às Organizações, OS' esclarecimentos julgados. necessários para exercer' suas atribuições;
,10 - remeter ao Ministro da .Aero,
náutica, para a devida aprovação, a
matéria destinada a dwulgaçâo.
Art. 55. Para cabal desempenho da
Comissão de Promoções, seu Presidente tem ação disciplinar sôbre -as
diversas autoridades de cujo trabalho
depende o funcionamento da referida
Comísaão,
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21" Para êsse fim, compete ao
Pres.dente -da Comissão de Promoções
fazer ao Ministro da Aeronáutica a
necessária e devida comunicação.
Art. 56. De conformidade com o
Artigo 55 da LPOA, a Comissão de
Promoções da Aeronáutica, diretamente subordinada ao Ministro .da
Aeronáutica, é o órgão encarregado
do estudo de tod-:>io Os assuntos relativos a promoção no Corpo de Oficiais da Aeronáutica da Ativa.
Art. 57. Para fins de provisões a
Comissão de Promoções subordina-se
ao Estado-Maior da Aeronáutica.
SEÇÃO II

Constituição

Art. 58. O Presidente -da Comíasão
de Promoçõeg é o Chefe do EstadoMaior da Aeronáutica que terá como
Assistente o' Chefe do Gabinete do
Estado-Maior da Aeronáutica.
Art. 59.' A Comissão de Promoções
é constituída por 7 (sete) membros
Efetivos e 5 (cinco) Membros Suplen.,
tes,. todos Oficiais-Generais do Quadro de Oficiais-Aviadores.
19 Dos 7 (sete) Membros Efetivos, 2 (dais) são considerados Membrcs. Natos e 5 (cinco) Membros
Temporários.
a)
São Membros Natos. o Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica e o DL
retor-Geral do Pessoal da Aeronáutica;
b) Os Membros Temporários são
designadas pJíT Decreto, podendo ser
substituídos, por proposta do Ministro-da Aeronáutica; 'até 90 (noventa)
dias antes das datas de promoção
previstas no artigo 52 da ·LPOA.
§ 29 Os Membros Suplentes são designados.. também por Decreto, podendo ser substituídos por proposta
do Ministro da Aeronáutica no mes-,
mo prazo previsto na letra. "b" do
parágrafo anterior.
~ 39 A Comissão de promoções
será acrescida de 3 (três) membros,
o Diretor-Geral deJntendência, o' Dí.,
reter-Geral de saúde e o Oftcial-Ge.,
neralrmais antigo do Quadro de Engenheiros ou da Categoria de Engenheiro, convocados para a organização dos Quadros de Acesso de OfIciais Intendentes, de Oficiais Médicos,
Farmacêuticos ou Dentistas e de OfIciaís Engenheiros respectivamente.
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49 O Dtretorc.Geral de Intendênc.a, o Diretor-Geral de Saúde e o
Of .cial-General do QllilJdro de Oficiais
Engenheiros Ou da Categoria de Engenheiros' ou 03 três, integrarão a Comissão de Promoções com direito a
voto, 'sempre que houver em pauta,
julgamento de l'€CW'SOS de Oficiais Intendentes, de Oficiais Médicos, Farmacêutícos ou Dentistas e de Oficiais Engenheiros, respectivamente.
~
5<;1 Sã/J considerados em condições' de integrar a Ocmissâo de. Promoções os Ofickus-Generaía fío Quadro de Oficiais Aviadores que exerçam Cargo ou Função no local da
Comissão de Promoções.
Art. 60. Os Membros Efetivos serão substituídos por Membros Suplen-

tes em seus' impedimentos eventuais.
§ 19 No impedimento do Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica as r<auniões da Comissão de Promoções serão presididas pelo Membro Efetivo
1:-,11 Suplente de maior
procedência
hierárquica.
§ 29 O Diretor-Geral de Intendênela, o Diretor-Geral de Saúde e IJ
Oficial-General mais antigo do Qua_
dro de Oficiais Engenheiros ou da Categoria de. Engenheiro .serâo substituídos pelo Oficial do respectivo QUadl'lJI
ou Categoria que lhes seguir em escala hierárquica e que esteja em função.
Art. 61. Somente imperiosa neces-.
eídede ·do serviço, ou motivo de saúde poderá / impedir a, presença de
qualquer dos membros aos trabalhos
da Comissão de Prcmoçôes, os quais
preterem qualquer outro serviço, que
não Os da justiça.
Art. ô2. Os Membros Temporários
não poderão exercer consecutivamente
funções 'na Comissão de Promoções
por período superior a 2 (dois) anos.
Art. 63. Piara desempenho de suas
funções a COmissão- de Promoções dia,
porá de uma Secretaria. assim organizada:

- cnena:

- Seção de ouaoros de Acesso;
- Seção de cont-ere e Arquivo;
- Seção de Expediente.
Art. 64. A Chefia da Secretaria é
exercida por Oficial AVi,ador do pôstc
de Coronel, COm G Curso Superior de
Comando, não podendo -O' mesmo
acumular outras funções;

EXECUTIVO

Art. 65. A Seção de Quadros de
Acesso é chefiada pJ,T um Oficial daAeronáutica do pôsto de Tenent-e-Coronel, Adjunto, que terá como auxilíac,
res 1 (um) Oficial de Administração,
1 (um) SO Q EA ES, 1 (um) Sargento Q EA ES (' 1 (um) Cabo Q
EADTAU.

Art. 66. A Secâo de Contrôle e Arqtnvo é chefiada pJU' 1 (um) Oficial

da Aeronáutica do pôsto de Major,
que terá como auxiliares 1 (um) Oficial de Admíníatração, 1 (um) SO Q
EA ES, 1 (um) Sargento Q EA ES
e 1 (um) Gabo Q EA DT AU.
Art. ·67. A Seção de Expediente é
Chefiada por um Oficial de Admírrís.,
tração do pôsto de Capitão que terá
cemo auxiliares 1 túm) SO Q EA ES,
2 (dois) Cabos Q EA DT AU e 2
(dois) Soldados Q EA AD AU.
Art. 68. Junto à Secretaria da Comissão de Pl'01U'2;çÕeS funcionarão como .Oficaís de ligaçâo . com
Diretorias do Pessoal e de Saúde, um Ofic:al Superior do Quadro de Oficiais
Aviadores e um Oficial Superior do
Quadro de Oficiais Médicos, designados, respectivamente, pelos Diretores-Gerais do pessoal e de Saúde.
Art. 69. A comissão de. Promoções
elaborará o Regimento Interno' da.
Comissão e o submeterá à aprovação
do ,Ministr',) da Aeronáutica no prazo
de 90 (noventa) dias após a publicação dêste Regulamento.
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SEÇÃO

In

Funcionamento

Art. 70. A Comissão de Promoções
reunir-se-á em sua sede, com a freqüência necessária, em dia e hora.
'previamente designados por seu Presidente e seus trabalhos internos e
Os de sua secretaria são, em princípio. de natureza sigilosa.
Art. 71. f: indispensável a presença
de 7 (sete) Membros da Comissão de
Promoções para a Organização ou
Complementação- dos Qua'dr.os de
Acesso por Merecimento, Quadros de
Acesso por Escolha para promoção
ao' pôsto de Brigadeiro, ou ainda,
para julgamento de recursos contra
não inclusão ou exclusão de Oficial
dêssea Quadros de Acesso.
Art. 72. Para. Os demais casos é
indispensável o quorum de 5 (cinco)
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m-embros inclusive o presidente ou
seu substituto, não computados os 3
<três) membros previstos nos ~ § 39
e 49 do art. 59 dêste Regulamento.
Art. 73. A Comissão de Promoções
decidirá sempre por maioria de votos, todos os assuntos submetidos à
sua apreciação.
Art. 74. Durante a discussão de
Quadros de Acesso e de assuntos relativos a 'Oficiais de postos iguais ou
superiores aos do Assistente, do Secretário e .do Adjunto, a permanência dos mesmos na 'Sala de Sessões
da Comissão de Promoções 'ficará a
crttérto do seu Presidente.
Art. '75. Caberá à Comissão de
Promoções selecionar entre - os Oficiais que satisfaçam. _ as exigências
previstas para promoção aquêles que,
de acôrdo com as Instruções e Normas para Avaliação de Merecimento
baixadas pelo Ministro da Aeronáutica, possuírem melhores' caraez
terísticas para o desempenho das di..
ferentes funções 'de Comando, Chefia
ou Direção, - a fim de integrarem co
Quadro de Acesso por Escolha previsto no nv 3 do art. 12 .da-- LPPA.
§ 19 O Oficial que não houver sido
indicado por mais da metade dos
membros da Comissão de Promoções
não poderá ser incluído no Quadro
de Acesso por Escolha para promoção ao pôsto de Brigadeiro.
§ 29 O Presidente da Comissão determinará nova votação quando os
Oficiais relacionados para ingresso
no Quadro de Acesso por Escolha ao
põsto de Brigadeiro em escrutínio
anterior, forem em número inferior
ao de vagas correspondentes. A esta
nova votação deixarão de concorrer
"aquêles cujo ingresso no Quadro de
Acesso já esteja assegurado, em face
da votação obtida anteriormente.
Art. 76. Na votação, em reunião
da Comissão de Promoções, o voto do
Presidente será proferido em último
lugar, após o cômputo dos demais, a
fim de que possa exercer, sem ressalvas, o voto de qualidade.
''''Parágrafo único. Quando houver
voto de qualidade deverá êle ser: registrado como tal, com a justificativa
à SUa decisão.
Art. 77.. A critério do Presidente
da Comissão de Promoções,poderá
ser convocado qualquer Oficial para
proferir parecer consultivo.
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§ 19 O parecer consultivo do Oficial convocado, será proferido em documento escrito e assinado pelo mesmo, se assim fôr julgado conveniente
pelo presidente da comissão de Promoções.
§ 29 O parecer consultivo será
transcrito em ata da reunião em que
se processar, em inteiro teor ou resumidamente, 'a juízo do presidente da
Comissão, é- o .documento assinado,
se houver, arquivado pela Comissão
de Promoções.
Art. 78. A Comissão de Promoções poderá convocar qualquer Oficial
para esclarecer conceito que haja
emitido.
CAPÍTULO XII

Dis1!0sições finais

Art. 79. É condição essencial para
promoção em qualquer Quadro de
Oficiais da Aeronáutica ter o Oficial
satisfeito a exigência do art. 79 do
Decreto-lei ri9 93W8, de 2 de setembro de. 1946.
Art. 80. A antigüidade em cada
pôsto será contada da data do ato
de promoção a êsse pôs to, exceto nos
casos abaixo quando então a antigüidade. será determinada no ato que
regular o assunto:
1. houver o Oficial sido promovido em Ressarcimento de Preterição;
2, quando, posteriormente à promoção, . tôr a antigüidade alterada ou
mandada contar a partir de determinada data;
3. houver sido promovido índevldamente: .
4. estiver o Oficial agregado, sem
contar tempo de serviço para qualquer efeito, na forma' da legistaçâo
em vigor.
Art. 81. Para efeito de promoção
o _Oficial agregado, por ter sido promovido indevidamente, não contará
antigüidade no nôvo pôs to, até que
seja desagregado por lhe caber. a
vaga, de acôrdo com o que estabelece
a LPOA' e êstc Regulamento.
Art. 82. O Oficial- que deixar de
ser _promovido por antigüidade, em
virtude de não haver sido incluído
no Quadro de Acesso por .Antígüídade
por não, satisfazer, na época, qualquer das exigências previstas, mas

.11:::05 no
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que venha a satisfazê-la até a data
da promoção, será considerado incluído

de fato naquele Quadro

de

Acesso e promovido em ressarcimento
de preterição a contar dessa data,
cabendo à Comissão de Promoções
as necessárias providências.
Art.. 83. Não serão cogitados para
promoção os Oficiais que; ,mesmo ínclutdos nos diversos Quadros de
Acesso nas épocas previstas, venham
a perder qualquer condição de acesso
até as datas de' promoção.
Art. 84. O deslocamento que sofrer
o Oficial na escala hierárquica' em
conseqüência de períodos nãó compu-

táveis para- qualquer efeito de tempo
de serviço, será consignado no Almanaque dos' Oficiais da Ativa da
Aeronáutica e 'na fé-de-ofício, passando o Oficial a figurar no lugar
que lhe couber pelo deslocamento
havido.
Art. 85. Para efeito dêste Regulamento e no 'que fôr aplicável.vserá
computado como tempo de serviço
em Parque ou Núcleo de Parque, o
prestado em qualquer das antigas
Fábricas da Aeronáutica.
'
Art. 86. Ê da responsabilidade. 'das
Organizações a remessa em tempo
útil, - à Diretoria do Pessoal da 'Aeronáutica, dos comprovantes das, exigências regulamentares para promoção.
Parágrafo único. Excepcionalmente,
êsses comprovantes -poderân ser remetidos diretamente à Comissão de promações" quando por ela solicitados.
Art. 87. O Ministro da' Aeronáutica baixará instruções para elaboração, preenchimento e utilização da
ficha de conceito e do resumo de
fê-de-oficio mencionados no art. 21
dêste Regulamento, e das Instruções
e Normas para Avaliação de Merecimenta para a organização dos Qua-,
dros de Acesso por Merecimento e
par ~colha.
Art. 88. Os casos omissos s-erão
resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
CAPÍTULO XIII

Disposiçôee transitórias

Art. 89. As condições peculiares
modificadas por êste Regulamen to e
as que não constavam no Regula-
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menta anterior (Decreto nv 59.203,
de 12 de setembro de 1966), exceto
para os Quadros de Oficiais Engenheiros e de Oficiais Dentistas, só
serão exigidas a partir 'de 2 (dols)
anos após a data da publicação dêste
Regulamento.
§ 19 A critério do Ministro da seronática êsse período poderá ser
prorrogado por mais 1 (um) ano, a
fim de atender às conveniências da
administração da Aeronáutica.'
§ 21? As condições peculiares constantes neste Regulamento e que constavam na legislação anterior são cxigidas a partir da data .ou das datas
anteriormente estabelecidas nos Decretos no 59.203, de 12 de setembro
de 1966, nv 62.607, de 25 de abril de
19-68 e na Portaria nc 084-GM-7, de
6 de setembro de 1968.
§ 39 Para os Oficiais Aviadores que
pertenciam à extinta Categoria de
Engenheiro e que não optaram pelo
ingresso no Quadro - de Oficiais Engenheiros, 'a contagem de tempo no
pôsto, para efeito da exigência contida no art. 22 dêste Regulamento,
é iniciada a partdr :de 28 de março

de 1968.

Art. 90. Consoante O que estabelece a letra b do § 1Q e o § 2'?, do
art. 58 da LPOA, consíderam-sedesígriados, até o fim do, corrente ano
civil, como Membros Temporários e
Suplentes da Comissão de Promoções,
os membros que foram designados
pelo Decreto de 29 de -dezembro de
19m, publicado no Diário Oficial de
5 de janeiro de 19,68, para o exercício dessas funções durante o ano
de 1968.

Art. 91. zste Regulamento entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogados os Decretos número 59.203, de 12 de setembro de
1966, ne 60.,222, de 15 de fevereiro
de 1967, nc 60.714, de 12 de maio
de 1967, nv 60.828, de 7 de junho
de 1967, nc 61.199, de 22 de agôsto
de 1967, nl? 62.888, de 21 de junho
de 1968, e as demais disposições em
contrário.
Brasflía, 8 de outubro de 1968;
1471? da Independência e 801? da
República.
A. COSTA E SILVA
Marcia de Souza e Mello
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DECRETO N9 63.379 -

DE

9

DE

OUTUBRO DE 1968

Dispõe eóore a instituição do contróle dos asenenaíoe, com o pessoal
da Administração Federal Direta e
autarquias federais, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição conferida pelo art. 83,
item II, da Constituição, tendo em
vista o disposto no art. 66, § 49, da
mesm~ Constituição e nos arts. 94,
item IX, 98 e 151 do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e de acõrdo com o Decreto ne 61. 930,
de- 21 de dezembrovde 1967, decreta:
Art. 19 Fica instituído o contrôle
dos dispêndios com o pessoal da Admínístração Federal Direta e das- autarquías federais, qualuuer que seja
o: regime de prestação de serviços - a
que estiver sujeito.
Parágrafo único. O contrôle abrangerá também outras entidades da
Administração Federal Indireta contempladas no Orçamento Geral da
União com recursos destinados a
atender despesas com pessoal.
Art. -29 O contrôle "a que se refere
o art. 19 tem por- objetivo, além do
acompanhamento dos gastos com pessoai, com vistas à adoção das providências necessárias à sua contenção,
o fornecimento .de dados que possibilitem o estudo dos problemas de
admtnistraçãr, de pessoal, em geral e,
especíaímente, dos relacionados com
a <?lassificaçâo de cargos, a organizaçao 'de quadros e. tabelas, a fixaçao de lotações numéricas e de níveis de vencimentos, vantagens e salários dç pessoal da Administração
Federal .e das. retribuições pela prestaçâo de serviços, sem vínculo empregatício, mediante recibo.
Art. 39 O conbrôle de que trata

êste Decreto será exercido por uma
Comissão de dois membros, sendo um
designado pelo Ministro do Planejamento e Coordenação. .Geral e outro
pelo Ministro da Fazenda.
_Art. 49 Os .órgãos integrantes do
sistema de pessoal civil da Administração Federal direta e das entída-'
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des a que aludem o art. ts, e seu
parágrafo único, ficam obrigados a
fornecer mensalmente à Comissão
referida no art. 30, independ-entemente da respectiva liquidação, Cópia das fõlhas de pagamentos a
qualquer titulo, do pessoal efetivo e
do submetido à legislação trabalhista,
e relação dos recibos, ou .documentos
equivalentes, correspondente à retnbuíçâo de prestação de serviços sem
vinculo empregatício, na -forma do
disposto no art. 111 dó Decreto-lei
nv 200, dê 25 de fevereiro de 1967,
qualquer - que seja a dotação orçamentária respectiva.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos
de que trata êste artigo proporcionar à comissão de controle quaisquer outras informações ou elementos que a propósito lhes forem requisitados.
Art. 5-9 Competirá à Comissão referida no art. 39;
I ----:- fornecer aos Ministérios do
Planejamento e Coordenação Geral e
da Fazenda, em relação a cada exercício fínanceíro, o valor global do
dispêndio orçamentário Com o .pessoal de cada Ministério e entidades
a êle vinculadas;
II - acompanhar a execução _orçamentária, no tocante às despesas
com pessoal;
rrr - apurar mensalmente o custo
dos dispêndios com pessoal, discriminando os de caráter fixo e os de
natureza variável;
IV - manter registro atualizado
dos atos Que importem em alterações das previsões de gastos 'Com
pessoal;
V - controlar a observância dos
limites de créditos orçamentários destinados a pessoal" cientificando, oe
Ministérios da Fazenda e do planejamento e Coordenação Geral, bem
como a autoridade competente para
a adoção das medidas indispensáveis
à correção dos excessos acaso verificados;
VI - emitir, quando solicitado, parecer, do ponto de vista do oontrôle
a seu cargo, sôbre projetos' de leis,
decretos e outros atos normativos de
caráter genérico, que possam envolver, acréscimos de despesas de pessoal, bem como sôbre a concessão de
créditos adicionais a estas destínsa-
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dos, visando a evitar que os

~ncar

gcs decorrentes de suplementações de
verbas excedam os limites estabelecidos na programação financeira do
exercício;
VII elaborar relatório períodícos, consignando informações e dados estatísticos que demonstrem a
adequada execução do contrôle dos
gastos com pessoal.
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Art. 8<:'1 ãste Decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 80º da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Sirva
Augusto Hamanm , R aà em ak e r
Gl"ünewald
Aurelio de -Lyra Tavares
Mário Gibson Alves Barboza
Antonio Delfim 'Netto
Mario David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho
Márcio- de Souza e Mello
Leonel Miranda
José Costa Cavalcanti
José -Fernasutee de Luna
Hélio Beltrão
Afonso A. Lima
Carlos F. de Simas

Art. 69 Até ulterior deliberação, ficam 'subordinados à prévia e expressa
autorização do" Ministro de Estado
competente, quanto aos órgãos e entidades de que tratamo art. 19 e
seu parágrafo único:
a) a admissão de pessoal sujeito à
legislação trabalhista;
O) a efetivação de pagamentos por
prestação de .servlço sem vinculo empregatício (art. 49);
C) as gratificações de que trata o
art. 145, incisos III, V, VIII, IX e
X, letra a da Lei nc 1.711, de 28 de
outubro, de 1952.
§ 19 A autorização ministerial será
precedida de audiência da respectiva Inspetoria-Geral de Finanças
sôbre a existência de disponibilidades orçamentárias.

Dispõe Sôb1'3 a isenção concedida à
firma Sprecher &- Schuh do Brasil
S.A., prevista na Lei n Q 4.584, de
lL12-1964 e dá outras, providências.

§ 29 O ato praticado em desobediência ao disposto neste artigo será
considerado nulo e de nenhum efeito,
e importará em falta grave de quem
o praticar.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição e nos têr-.
mos da Lei nv 4.584, de 11-12-64, deereta:

Art .79 A liberação dos recursos
correspondentes a verbas consignadas no Orçamento Geral da União ,e
destinadas a despesa de pessoal dos
diversos órgãos e entidades da .Admínistraç_ão Federal, ficará condicionada
à efetiva e integral observância, pelos órgãos e entidades interessados,
dos preceitos dêste decreto, especialmente de seu art. 49.
Parágrafo único. Ocorrendo descumprimento das disposições dêste
Decreto, caberá à Comissão responsável pelo contrôle das despesas de
pessoal representar autoridade competente, dando ciência aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento
e Coordenação Geral.
à

DECRETO NQ 63.380 -

DE 9 DE

OUTUBRO DE 1968

Art. 1º Fica autorizada a baixa no
têrmo de: responsabilidade assinado
pela firma Sprecher & Schuh- do Brasil S. A. ~ Indústria de Aparelhagens
Elétricas, tornando efetiva a ísençâo
prevista no artigo 19 da Lei n» 4.584.
de 11 de dezembro de, 1964, concedida
aos materiais importados pela referida
empresa e constantes das notas de
importação de números 40.736, 40.737,
40.740 e 42.483_66, anexas ao processo
nl? 64.680-68.

Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
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DECRETO N()_63.381 OUTUBRO DE

DE

9 DE

1968

Declara de utilidade pública a Associação das Damas Protetoras da Injãncia de Juiz de Fora, com sede em
Juiz de Fora, Estado de Minas Ge.,

raís,

o
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Art. 2º .:B':ste Decreto entrará em
VIgor na data: de sua publicação, 1'0-'
vogadas as dlsposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1968' 147'?
da Independência e 00<:> da R0pÚblica.
A. COSTA E SILVA
Atoneo A, Lima

Presidente da República, usando

.da atribuição que lhe confere o artigo
33, item II da 'Constituição e atendendo ao que consta do Processo M. J.
·62.553, de 1963, decreta:

Artigo único. E' declarada de utilidade pública nos. têrmos do nrtígc
1º da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517, de 2 de maio de 1961, a associação das Damas Protetoras- da In;
fâncla de Juiz de Fora, com sede em
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 9 de _outubro de 1968;
147° <la Independência e 80º da
República:
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva
DECRETO N() 63.382 OUTUBRO

DE

DE

9 DE

19-68

Declara de _utilidade pública, para
jins de desapropriação pelo Depor-.
tamento Nacional de Obras Contra
as seca«, a área. de terreno que especitica. no Munzclpio de reniecoste,
Estado .do Ceará.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 83, item II, da Constituição e
nos termos do Decreto-lei nv 3.365
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nc 2.7B6, de 21 de maio de
1956 e Lei nv 4,519, de 2 de dezembro de 1964, decreta:
Art. ·19 Pica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Dep?-rtafuento N a c i o n a 1 de
Obras Contra as Sêces, a área de
.terreno com 98.000.()OO ma (noventa
e oito milhões de metros quadrados),
rel?resentada na planta que 00m êste
baixa, devidamente rubricada pelo
Senhor Secretário-Geral do Mínts-érIO_do Interior, necessária à. tmplant·3.:ç a o. do Projeto de Irrigação do Vale
do RlO Curu, no Município de Pen-,
teceste, Estado do Ceará,

DECRETO N? 63,383 OUTUBRO

DE

DE

9

DE

1968

Dispõe sôbre a revisão do enqiuuiramenta das junções e empregos do
Instituto Nacional do Mate, aprova.:...
do pelo Decreto n() 50.747, de S de
junho de 1961, e dá outras prOvidencias,

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o ar ~
tigo 83 item II da constituição e
tendo em vista o' disposto na LeI número 3.780, de 12 de julho de 1960, ~
no parágrafo único dó artigo 23 da LeI
ns 4.069, de 11 de junho de 1962, decreta:
Art.. 19 Fica aprovada, na forma
dos Anexos, que .constltuem parte integrante dêste Decreto, a revísãc do
enquadramento das funções e empregos do Instituto Nacional do Mate,
aprovado pelo Decreto nv 50.747 de 8
de junho de 1961, a· fim' de serem incluídos os empregos ocupados por servidores amparados pelas Leis números
2.284, de 9 de agôsto de 1954, e 3.483,
de 8 de dezembro de 1958, e o enquadramento do pessoal abrangido pelo
parágrafo único do artigo 23 da Lei
nv 4.0-69, de J1 de junho de 1962, bem
como as relações nomínaís de seus
ocupantes.
Art. 29 Os valores dos níveis de
vencimentos das funções e empregos
enquadrados por êste Decreto são os
da Tabela de Retribuição - Anexo UI
- .da Lei nv 3.780,- de 12 de julho de
19130, reajustados
de acôrdo com as
Leis nvs 3.826, de. 23 de novembro de
1960,.4.069, de 11 dê junho de 1962, e
alterações constantes de leis posteriores.
.
Parágrafo único. A partir de 1() de
dezembro de 1960 fica alterada a localização dos servidores indicados na
relação nominal obedecido' o critério
fixado no artigo 21 da Lei no 3.780.
de 12 de julho de 19-60, devendo ser
Iavrcdas as competentes apostilas

ATOS
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pelo órgão de pessoal

DO

respec~iv~

PODER

com

fundamento no art. 2° da LeI numero
3,826. de 23 de novembro de 1960.

Art. 39 As vantagens financeiras
dêste Decreto vigoram a-partir de 19
de julho de 1960, para o pessoal
abrangido pelo art. 19 da Lei nv 3.780,
de 12 de julho de 1960, salvo quanto

provimentos efetuados posteriormente àquela data, e a partir de 15

MS

de junho de" 1962, para o pessoal beneficiado pelo parágrafo único do ar.. .
tdgo 23 da Lei nv 4. 069, de ,11 de junho de 1962.

Art. 4Q

O Instituto Brasileiro do

EXECUTIVO

candz 'em cada caso, o disposto no artdgo 188 da Lei n? 1. 711. de 28 de outubrode 1952.
Art. 89 As despesas com a execução
dêste Decreto continuarão a ser ntendidas pelas atuais dotações, até que a
nova situação se traduza na ãescrt.
rmnação orçamentária própria.
Art. 9? :Ê:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo,
gàdas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1968;
1479 da Independência e, 80\1 da
República.

A. COSTA E SILVA
Desenvolvimento Florestal (I.E.D.F.)
apresentará, no prazo de noventa (90)
Ivo Arzua Pereira
dias. a contar da data de publicação
dêste Decreto; a relação dos cargos
de provimento em comissão e das nm..
Os anexos a que se refere o artigo
ções gratificadas, bem como do pes1? foram publicados no Diário Ojicial
soal enquadrado pelo Decreto número
de 21-10-68.
50.747, de 8 de junho de 1961, e do
proposto neste Decreto, na forma pre,
vista pelo Decreto nc 60.831, de 9 de
junho de 1967, indispensáveis às ne.,
DECRETO
NQ 63.384 - DE '9 DE
cessidades imediatas do Departamento
OUTUBRO DE' 1968
da Erva Mate, órgão que absorveu a
área de atividades do Instituto Nacional do Mate êste extinto." "ex vi"
Outorga concessão â Rádio $ant' Ana
do disposto no "Decreto.Ieí no 2'89, de
Ltda pUra, ectaoe'rcer suna est(/.çd c,
28 de fevereiro de 1967.
de Radiodijusao Sonora na cidade
de Uruguaiana, Estado do Rio
Parágrafo único. Serão Incluídos
Grande do Sul.
também na relação mencionada 'neste
aEtigo os ocupantes de cargos de dire.,
o Presidente da República, usando
çao, abrangidos pelo artigo 79 da Lei
da atribuição que lhe contere o art.
n.9 2.1§8, de 3 de março de 1954, cuja
83, ítesn II da Conatituíçâo e tendo
sltuaçao legal já foi apreciada pelas
een vista o disposto no art. 89, item
Divisões do Regime Jurídico do PessoaI e de Classificação de Cargos do
~V, letra "a" da mesma C<mstitu,iDepartamento Administrativo do Pes.,
çao e o que consta no rrocesso nusoal Civil, .bem como pela ex-Comismero 11.812-65 (Edital n? 6()-65); do
são de, Classificação de Cargos, face à
Conselho Nacional de 'roiecomuntcedeterminação contida no art. 66 da
ções, decreta:
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 196'0.
Art. 19 Fica outorgada concessão
à Rádio Sant-Ana Ltda., nos terArt. 59 O pessoal beneficiado pelo
mos do art. 28 do' Regulamento dos
parágrafo único do artigo 23 da Lei
Serviços de Radiodifusão, para estane. 4.069 de 11 de junho de 1962 pas.,
sa a constituir Parte Especial do Qua_
belecer, na cidade 'de Uruguatana.,
dro de Pessoal do Instituto Nacional
Estado do Rio Grande do, Sul, sem
do Mate.
direito de exclusividade, uma estação
de radiodifusão sonora de onda
Art. 69 O enquadramento a que se
média.
'
refere êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância
Parágrafo nnrco. O contrato decorou inquérito administrativo, venha a
r-ente desta concessão obedecerá às
ser considerada nula, ilegal ou oontrá;
cláusulas que com êste baixam, ruria a normas administrativas em vigor.
bricadas pelo Secretário-Geral do Ministério das Comunicações - PrestÀrt. 79 O órgão de pessoal compedente do CONTEL . . :. . e deverá ser
tente apostílará os titules dos servído.,
assinado dentre do prazo de 60 tsesres atingidos por êste Decreto, ou ex,
senta) .días a contar da data da pupedirá- aos que não os possuírem, apü.,
<-
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blícaçâo oeste Decreto no Díório Oficial, sob pena de se tornar nulo, de

pleno direito o ato 'da outorga.
Art. 29 Revogam-se as diSp05'~GÔeS
em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1963;
1479 da Independência e 80\1 da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Stmas

DECRETO N9 63.385 OUTUBRO DE

DE 9 DE

1968

Concede à sociedade anônima coiumbia Picturee ot Brazit Inc. auto~
rieação para coútinuar a funcionar
na RepúbZlca Federativa do Brasil.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artégo 83, item ,II, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei, nc 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta:
soArtigo único. -ll:: concedida
ciedade anônima Columbía Píctures
of Brazil Inc., com sede na cidade 'de,
Dover, Condad•.• de Kent, Estado de
Delaware, Estados Unidos da América, autorizada a funcionar através de
Decretos Federais, o último dos quais
sob O no 36.655, de 24 de dezembro
de 1954, autorização' pera contínuar
a funcíonar na República Federativa
do Brasil, com o capital destinado às
operações da. filial brasileira, elevado
de, NCr$ 10;000,00 (dez mil cruzeiros
novos) pare 1I-T'Cr $ 29.038,31 (vinte e
nave mil, trinta e oito cruzeiros novos e trinta e um centavos) , por
IT1(;:io da correeâo monetária dos valôres do Ativo imobilizado, nos têrmos
da Lei nc 4.357, de 16 de julho de
1964, consoante resolução adotada pOI
sua Diretoria, em reunião. realizada
á

DECRETO N9 63.387 -

a 3 de março ele 1965, bem como declaração do representante legal, firmada a 15 de outubro de 1964 mediante as cláusulas que a êste ~ccm
panham, assinadas. pelo Ministro de
Estado da Indústria e do Ccmércío
Obrigando-se a mesma sociedade ~
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a viguraf, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília, 9 de outubro de 19ô8;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Fernandes de Luna

DECRETO N9 63. 386
OlTTUBRQ DE

~ DE

9

BE

1968

Declara de utilidade pública a Irman-.
dade da Santa Casa de Misericórdia
de M ococc, com eeâe em M ococa Estado de São Paulo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Oi artigo 83, item lI, da. Cónstituiçãoe
atendendo ao que o')nsta do Processo
M.J. 18.729, de 1966, decreta:
Artigo único. lt declarada de utíIídade pública, nos. têrrnos do artigo
19 da Lei 91" de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto 50.517,
de 2 de maio de 1961, a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Macaca com sede em Mococa, Estado de
São Paulo.
Brasília, 9 de outubro de 1968;
1471?

da.

Independência

e

809 da

República.
·A.

COSTA E SILVA

Luís Antonio da Gama e Silva

DE 9 DE OUTUBRO DE 1968

Abre ao Ministério da Fazenda. em favor da Direção aeral da Fazenda Naeumat (orgao da Atimmsstroçãc Geral) o crédito suplementar de
Nor$: 351.600,00 para retorço' ae aOtaçôes conslgnaaas no vtgente Or:
çamento.

o Presidente da República, usando da atrtbujção que lhe contere o artigo 83, item lI, da Constãtuicâo, f' da autortsação contida no arr.ígo 11, "da
Lei nv 5.373, "d-e 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1'" Fica aberto ao Ministério dá Faz-enda, em favor da Dírrção Geral
<la Fazenda Nacional (órgão da Administração Geral), o crédito suplemen.,
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tar de NCr$ 351.600,00 (trezentos f' eínquenta e um mil e seiscent-os cruzeiros novos), para refôrço de dotações consignadas ao subanexo 5.07.00, a
saber:
NCl'$

5. ü7.14 -

Dtroçao Geral da Fazenda Nacionaj (órgãos da Ad,
ministraçao Geral)
115.:d.1051 - Coordénaçâc das Atrvtdades Meios
3.0.0.0 - Despesas Correntes
.1.1.0.0 - Despesas de custeio
19.600,00
3.1.2.0 - Mar.-e-rial de Consumo
.
7n.OOO,oO
:~.1. 3. O Serviços do 'rercerrce
.
4.0.0.0 - Despesas de Oapltal
4.1.0.0 - Iusvestímentos
132.000,00
4. 1. 3. O - Equipamentos e .Instalações
.
130.000,00
4.1.4. O -. Material Permanente
.
351. 600,00

Art. 2"'A despesa decorrente. da execução do presente Decreto será

atendida mediante contenção de igual quantia, nos recurso a seguir discriminados;
NCr$

5.07.14 115.1.1059 4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.1.0 -

Direção Geral da Fazenda Nacional (órgãos .da Ad_
rmrustraçao Geral)
Construção do EdifíCiO do
zenrta em Brasília
Despesas de Capital

Ministério da' Fa-

Investimentos
:ml :60U,OD

Obras Públicas

Art. 3\1 âate Decreto entrará em vigor na data de sua puottcação .
Brasüja, 9 de outubro de 1968;,147 9 da Indépendêncía e 809 da jjepuouca.
A.

C-oSTA

E SILVA

AntOnio DelJZm Netto
Hélio Beltrâo

DECRETO N9 63.388

DE

9

DE OVTUBRo DE

1968

Abre à Justiça Eleitoral em fooor do Tribunal Superior Eleitoral o crédito
suplementar de NCr$' 13.800,00 para retôrço de dotação consignada nO

tnçente Orçamento,

o Presidente" da Repúbnca, usando da arrtouicac que lhe contere c ar,
tígo 83, item Il, da Constittnçáoce da autortzaçâo contida no artigo Il da
LEi nv b.3.73, «e 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1'" Fica aberto á .jusuca Eleitoral, em favor do 'I'rtbunat Superior
Eleitoral, o crédttc suplementar de NcrS 13.800,00 (treze mil e oitocentos
cons-gnaoa ao
cruzeiros novos), para retorço de; dotação orçamentária
suoanexc 4.04.00, a sabsn-:
.~Cr$

4.04.IJl
113.2.0068
3.0.0.0
3.2.U.O
3.2.5.0

- 'I'rrbunal Superior rto Trabalho
- Processamento de Causas Eleitorais
- Despesas Correntes
- 'I'ransrerêncras Correntes
- Salárto-Famína ."

.

)3.800.00
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Art. 2~ A despesa «ecorrente da execuçaocdo presente D'.::cret.o será
atendida mediante oontençâo de ig-ual quantia, nos recursos a seguir dlscrnnmados:
NCr$

4.04.01 156.?0071 ;:\.U. U. O -

:L 2. D.O 3.2.3.0 -

Tribuna! Superior de Trabalho
pagamento a Inativos
Despesas correntes
'I'ranstecencias Lo~ r nres
Inativos
,

.

13.800,00

Art. 3'1 Este Decreto entrará eu. vigor na 'data de sua pubncação .
Brasttía, 9 de outubro de 1968;' 1479 da Independência .e BO'? da Repúnüca.
A. COSTA E SILVA

Luis Antonio ela Gama e Silva
Antonio Delfim Netto

Hélio eeura«
DECRETO N'? 63.389 -

DE 9 DE OU'XUBRO DE 1968

Abre à Justiça Federal de primeira Instimcia o crédito suplementar de
NCr$ 162.048,90 para, retorço ti€: aotaçoes consjgnaaas nc, maense _orça-

menso,

o Presrdente . da- Repumjca, usando da atribuiçao que. lhe contere o
artigo 83, Hem lI, da Ccnsutuiçao•. € da' autorrzaçao contada 00 artigo Ll,
da Ler nv 5.373, de 6 de oezernõrn de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica aberto à Justiça Federal de Primeira Instância o crédito
suplementar de NCrs 162.048,00 cceríto 'e sessenta e oois mn : quarenta e
oito cruzeiros novos) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas
<ia subanexo 4.06.00, a saber:
J

NCl'$

-Jusnça Federal de Primeira Instância
Processamento de causas
Despesas COl'T€n tes
J.2.0.0 '- 'I'ransrer ências correntes
$.2, b. O -- saJario_FamIlia.
.
,.,

,4.06.00 113.2.0165 J . U.O.O -

, ..

162 (148,00

Art. 2'·) A despesa decorrente da execução do presente DecreTo será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos 'recursos a seguir discriminados:
NCr$
4.00.UO - .just.íça Federal de Primeira. Jnstâncía
113.4. U165 ~ Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
i5.l.0.0 - Despesas de Oustelo
3.1. 1. {j -- Pessoal .
3. I .1.1 _ .Pessoal Civil

01.00 ---,. vencimentos e Vantagens Fixas ., .. ,.,

.

162.048,00

Al't. 3" 1tste Decreto entrara .ecn Vigor na data de sua pubncaçao.
BTa.sHia,9 de outubro de 1968: 1479 da Inrtependêncía e 80'? da Reputnica.
A. COS'XA E SILVA

Luiz Antonjo da cranui
Antonto, Deljlm teett«
Helio He[lrac

c sHva
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DECRETO N° 63.39-0 -

DE

9

DE OUTUBRO DE

1968

Abre ao lVltmsteJ'lo (ta Paz2neta o creaito euinememar de NCr$ 1.0'11 '37(j,lJO

(um milhão, cnuuctita e um mie, trezentos e setenta. ccueeircs nOi:Ds) ,
pura reforço de aotaçoes r.;r:nszgnaaas no viaenie orçamento.

o Presidente da Ropútntca, usando

da

atr.uuiçao nue ine contere o ar-

tigo ll3, Item II, da Ccnstmnção, e da' autorfzaçao contida no artigo 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:

Art. 'lu Fica aberto ao Mmtsterío da Fazenda o credito supíemencar de
NCrS 1.041.370,00 (Um mnhao, quarenta e um mil, trezentos P, setenta
cruzeiros novos), para reforço de dotações orçamen tarjas consfgnacas ao
subanexo 5.07.00 a saber:
5.07. UI 111.1.1028 4.0.0.0 -

Gabinete do Mímstro

Reequípamento do Gabinete
Despesas de Capital

Jnvcstrmentos
Eqtupamr.ntos e Justaiaçoes
5.07.13 - Dírecáo-Geral da Fazenda Nacional (Gabinete 'do Dtretor.Geraf
115,2.1049 - Admtmstraçac e coordenação Geral.
3.0.0.0
Despesas Correntes
3.LO.O - Despesas de Custeio
.3.1.1.0 - Presoat
::>.1.1.1 - Pessoas Ctvil
02.00
Despesas Variáveis com P·essaal Civil .. '.'
a.i.s. O Serviços de -rerceuos .
5.lI'1.14
Dn'ecao-Gerai da Paaenrta
Nacional (orgàos
da Adnurustraçao Geral)
115.4.1051
Cooruenacao das Atividades' Meios
4.1. O. O --

4. 1.:3.!.l -

o

ns

••••••••••••••••••••••••

q .lJOU,CO

nUO,Gi)
9.4'iO,(l[)
õ

Despesas correr,tos

3.0.0.0
::1.: .0.0
:::.1.3.0

Despesas de CUSH'"lO
aervicos de 'I'ercenos

100. JOJ.OÜ

L lO52 -

tceequipamento da Unidade
4.U.0.U ....,.... Despesas de capital
4.1.U.U
4. ~.H. U
4.1. <:1:. U
;i.WI.:W

--'- Investímentos

-

115.2,107:J.

-

:-l.U.U.U

-

;~.1.U.U

a.r.s.e -

Equipamuntcs e Instalações
.
Materrat Permanente ,.,.
Departamento de Rendas Aduaneiras
Cooruenaçao dos Scrvjços do Departamento
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Serviços de 'I'eree.ros

bU. Ullü.O(j

30.000.l:\l

l·.V'!-l. :,)'71).00

Art. 2'.' A despesa decorrente da execução do presente Decreto set-a
atendida mediante contencâc de igual quantia, nos recursos a seguu díscr
rmnactcs:

í-

5.07 10 z. 1U4U -

115.

::l.U.U.U ::J. 1. O. O
:~.1.2.U

3.

-

:.::l. O -

115.1.HI41 '1:.U.O.O -

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Ooordenaçao dos SE:"IV:çüS das Procuradorras

.uespesas c.orrenres

Despesas de UU~lot)JG
Material de Ocnsumo
Serviços de 'I'erce.ros .
Reecúínamento da Procuradoria
o

.

•••••••••••••••••••••••

'~.

Ibü.OO

.,.6B2.bO

Despesas de Capuai

4.1.0.0 .- Investimentos

4.1.3.0 4.1.4.0 -

EQuipamentos e Instalações
Material .Permanente

o

.

••••••••••

5.000,00
.L~151.bU

ATOS

5.0'7.14 115.1.1059 4. O.O, O -

4.1.U.0 4.1.1.U -

5.07.20
115; 2. IOn

no PODER EXECUTIVO

Dtreçao Geral "da Fazenda Nacicnaj (orgaos
de Adrmmstraçác-Geral)
construção co lj;diHcio do Ministério da Fazenda em Brasília
LJE'lSpeSaS de Capnaí

mveaumentos
Obras

Pubncas

,

,

~.l.O.U

Departamento «e Rendas Aduaneiras
Coordenaçao dOS Servjçoa do Departamento
Despesas Oorreutes
Despesas de Oustruo

;::.1.1.U
::I.L 1.1 02.0U -

pessoal\ Civil
Despesas Varràveis com Pessoal Civil

~.U.ü.O

Ncr~

.

191. '.l:'fO,U\!

Pessoal

32U. Yi.iO,{H)

1.:JE.370,OO

Art. 3° sete Decreto entrará em vigor na data de sua pumícacao .
Brasilia,9 de outubro de 1961::1.:147\' daanríopendenc.a eSO'" da Repubuca.
A. COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

Helio nettrtu,
DECiRETO NQ 63.39.'1 -

DE

9-

DE OUTUBRO DE

1968

Abre ao Mmisterio da -Fa'Zenàa em temor da Direção-Geral da Fazenda Naciunat (Orgaos de A.aúml'i.,<,traçao Geral) o crecntc suplementar ce
NCI'$ 1.055.000,00 para retórçc de dotações consignadas no ó.çente Orçamenw.

U Presidente da República, usand-o da atrtbuíçao que lh.e contere c
ar t.gc B~,It-em Il, da Oonstn.urcao, e da autortzaçao contida no artigo '-I,
da LeI nv 5.373. de 6 de dezemnrr. de- 1967, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Mnnsterro da, Fazenda, emtavor aa Lirrsoao
Geral da Fazenda Nacional (órgãos d'e Administração Geral). o crédito SUplementar de NCrS1.055.000,üu r.um milhão, cinqüenta e cinco mil cruaet1"OS novos), para rejórçô de ooraçôes orçamentarras consignadas ao suoanexo
5.0'I.UO, a

saber:
.NCrs

Díreçâo-Geral da Fazenda Nacional (órgãos de
Adrntnístraçar, Geral)
115.~.lU5I

s. U. u. U

Ooorrtenaçao das co.tívídaoes Melas
Despesas Correntes

~.1.U.U

Despesas de custeie

3.1. 3.0

Serviços de 'I'erceiros .

.

I .!j;i5 .UÜU,OU

Art. 29 A .despesa decorrenteaa execuçàu vdo presente Decreto será
atcno.da mediante contençao de igual quant-a, nos recursos a seguir dIS_
cmn.nados .
. 5.07.14 4.U.ü.O -

4.1.0.0

4.1.1.0
115.1.105"1

Direção-Geral da Fazenda Nacional (órgãos de
Adrrnmstraçao Geral)
Despesas de Oapitat

In vesnmentos
Obras Públicas

Oonstruçao do Preme da

Paraíba

115.1. 1056

lHS. DOO,GU

Oonstruçào do
ja.t , • •

Delegacia Fiscal da

.
,

Prédio da

Altândega em Ita;
12d.000,UO

100

L\TOS

DO

PODER

EXECUTIVO

NCr$
115.1. i.U57 -

Concrusão do 'Edifício. da

naiba

Alfândega em Par.,

'

.

147.0uU,tIO

115.1.1061 -c-.Oonstruçao de Pred-oa-de

Mesas 'de Rendas e'
Postos Ftscaís tfncrustve campina Grande
Paraíba - Macapá. e Amapá>
.

680.000,00
1. 055 JUO,OO

Art. 3'" este- Decreto entrara em vigor na data de sua puni ..c açao.
Brasília, 9 de outubro de 1S68; 14'19 da Jndependencía e 809 da RepúblIca.
A.

COSTA

E

SILVA

Antón'to lJel/2m Netto
I1elio HeUTéio

OUTUBRO DE' 19,68

19 da Lei no 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do

Declara de utilidade pública a "Con-

n« 50.517... de 2 de maio de .1961,' a

DECRETO NQ 63.392 --

DE

10

DE

Regulamento aprovado pelo Decreto

gregação das Angélzcas de

sao

Pau-

la", com, sede no Eetaâo da Guanabara.

o

Presidene da República, usando

da atribuição. que lhe confere o artigo. 83, item H, da Consbitutçâc e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 35.533, de 1964, decreta:
Artigo único. E' declarada. de utilidade pública; nos têrmos do artigo
1º da Lei .no 91, de 28 de agôstocde
1935, combinado com o artigo 1 Q do
Regulamento aprovado pelo Decreto
ll';,50.517, de ,2 de cmaic de 1961, a
"Congregação "das Angélicas de São
Paulo", com sede no Estado da Guanabara.
Brasília, 10 de outubro de 1968·
1479 da Independência .e 80Q d~
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO NÇ! 63.393 OUTUBRO

DE

DE

10

DE

1968

Declara de utilidade "p1iblica a Irmandade da Santa Casa de Miseri,..
cõrdia de Queluz. com sede em Quetue.. Estado de Sâo Paulo.

O' Presidene da República, usando
da' atribuição que, lhe confere o artigo 83, item r r, da Constituição _~
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 26.134, de 1966, decreta:
Artigo único. E' 'declarada de utilidade pública, nos têrm-os .,.do artigo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Queluz, com sede em Queluz, Estado de São Paulo.
Brasília, Iü de outubro de 1968:
1479 da Independência e 80º da
República.
I

A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Sil-Va

DECRETO NÇ! 63.394 OUTUBRO

DE

DE

10

DE

1968

Declara de utilidade pública a "Obra
de Assistência aos Portuçuêsee"
com sede no Estado da, Guamabara,

O, Presidene da República.ousando
da atribuição que lhe c-onfere o artigo 83, Item lI, da Constituição e
atendendo ao que consta do Pr-ocesso
M. J. 18.221, de 1968, decreta:
Artigo único. E" declarada de utilidade pública, nos têrm..os do artigo
19 da, Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 1.Ç!, do
Regulamento aprovado pelo. Decrete
nc 50.517, de2 de maio de 1961, a
"Obra' de Assistência eos Portuguêaes", com sede no Estado da Guanabara.
Brasília, ·10 de outubro de 1968~
1479, da Independência e 80Ç! da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva.

ATOS DO PÕDER EXECUTIVO
DECRETO Nv 63.395 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1968

Eeâistribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal -.
Parte Especial do Depar.tamento
Administrativo
do
Pessoal Civil
(DASP), cargo originário do extinto Lloyd Brasüeíro - Património Nacional - . e dá outras providencias.

o

Presidente da República,., usando
da atribuição, que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constátuíçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29 , do D2creto-Iei nv 200 de 23
de fevereiro de 1967, decreta:'
Art. li? Fica redístrfbuído, no Quadro de Pessoal - Parte, Especial _
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil (DASP), como reso-cttvo cargo o servidor Jayme de. Souza
Braga, Técnico de Administração em
Transporte
Marítimo, nível 18, dó
Quadro de Pessoal - Parte Suple-,
mentar do Ministério dos 'rransccr..
tes (Decreto nv 60.339, de S de 'março
de 1967),.
Art. âo O Ministério dos Transportes remeterá ao .órgão de Pessoal do
Departamento
Administrativo
do
Pessoal Civil (DASP), no .prazo de 30
(trinta)' dias a contar da publicacâo
dêste Decreto, o assentamento' individual do funcionário movimentado
por fôrça do disposto neste ato.
Parágrafo único. O servidor de que
se trata' contmuará a ser pago pêlo
Ministério dos Transportes, até que.
seja prevista a despesa no orçamento
do órgão em que está sendo 'redístrfbuído.

Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a- ser considerada nula,
ilegal ou contrário as normas 'legais
0U administrativas aplicáveis à esoécíe.
I

Art. 49 :f:ste Decreto entrará em VIgor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
de outubro de 1968;
da Independência e 80i? da,
República.
Brasília, 10

1479

A. COSTA

E

SILVA

Mario David Andreazza

DECRETO Nv 63.396 --'---

101
DE

10

DE

'OUTUBRO DE 1968

tceruetrunu;
com
Os
respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Especial - dO Ministério da Indústria e do Comércio,
cargos originários 'do extinto Lloyd
Brasileiro - Patrimõnía Naciónal e
dá outras providências.
O Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o . artigo 83, item rr, da' Constátuíçâo e
tendo em vista o. disposto no artigo
99, § 29, do Dêcl'etü;-lei ni? 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistríbuídos, no
ouacre de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério da Indústria e do
Comércio, com os respectivos cargos,
integrantes do Quadro de Pessoal Parte Suplementai - do Ministério
dos Transportes (Decreto nc 60.339,
de 8 de março de 1967), os servidor-es autárquicos:
.

em
Técnico de Administração
Transporte Maritimo, nível 18
1) Alvaro Martatb
2) Edgar Henrique Segges .júmcr
3) Lilia Rodrigues Vieira
4) Marilia Guimarães Botto
Oficial de Administração, nível 16
1) Clara Pacheco Dantas
2) Itamar Guimarães Faria
Oficial de Administração,nivd 12
1) Dulcídes Sandres Del'Amico
2) Márcia Pacheco Araújo de Vasconcelos
Art. âv O Ministério dos Transportes 'remeterá ao órgão de Pessoal do
Ministério da Indústria e do Comércio, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação .dêste Decreto, os
assentamentos individuais dos funcionários movimentados por fôrça do
disposto neste ato.
Parágra-fo ún.co. Os servidores de
que se trata con tinuarâo sendo pagos,
'no corrente exercício.va cargo dos recursos orçamentários próprios existentes para êssefim no Ministério
dos Transportes.
Art. 3° O' disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude, de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária as normas legais
ou. administrativas aplicáveis à espécie.

ATOS

De

PODER

Art. 4.0 zste Decreto entrará em ,'igor na datá de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1963;
1470 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVJ\.

Mario David Andreazza
José Fernandes de Luna

DECRETO N9 63.397 - .DE 10
OUTUBRO DE '1968

DE

Redistribui,
com
os
respecnics
ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Departamento Nacional de Obras de Saneamento cargos origtnãnos da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira Autarquia Fe-deral, e dã outras providências.

O Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item I'I, da Constituícã., e
tendo em vista o disposto no arLi9'O
99, ~ 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de .feverelrn de 19.67, decreta:
Art. 10 Ficam redistrtbuídos, no
Quadro de Pessoal, - Parte Especial
do Departamento
Nacional
de
Obras de Saneamento, com os res•
pectivos cargos, íntegnautes do QU<ldo de Pessoal - Parte Suplementar
- ' do Ministério dos Transportes (Decreto no;>" 60.339; de 8de marco de
1967), . os servidores autárquicos:
'I'écmco
de
Administração
em
Transporte Marítimo, nível 18
1) Aníbal Clímaco Filho
Tesoureiro-Auxiliar
1) Maria Oltnda Azevedo
Oficial de Administração, nívef 12
1) Isaura Mandím Cerqueíra
Continuo, iúvel12
1) Trajano João de Souza
Art. 29 O Ministéri-o dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento, no prazo de 30 (trinl.a)
días. a contar da publica cão dêste Deereto, os assentamentos individuais
dos - funcionários - movimen tados por
fôrça do disposto neste ato.
Parágrafo único. Os servidores de
que' se trata continuarão sendo pagos
no corrente exercício, a contar C>do~

EXECUTIVO

recurs-os orçamentários próprios, exrstentes para esse fim no Mímstérto dos
Transportes.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vu'tude de stndicância.. inquérito administrativo ou revisão de enquadramento
venha a ser considerada nula, Uegal
ou 'contrária às normas legais ou admímstratívasvaplicávers à espécie,
Art. 41 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação. revogadas as .disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

A..

COSTA E SILVA

Mario David Andreazza
Ajpnso A. Lima

DECRETO

N9 63.398 DE
OUTUBRO DE 1968

10

DE

Redistríõui;
com
os
respectivos
ocupantes, para o Quadro 'de Pessoal- Parte Especial - do Mi-nlsféria da Justiça cargos originários
do Lloyd Brasileiro Patrimônio
Nacional e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 83, item Ir, da Constituição e

tendo em vista o disposto no artdgo
99, § 29, do Decreto-lei no 200,. de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 Ficam, redistrfbuidos, no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
do Ministério da Justiça, com 0$
respectivos cargos; integrantes do
Quadro de Pessoal - Parte, supremental' - do Ministério dbsTransportes
<Decreto nv 60.339, de 8 de
março de 1967) os servidores autárquicas:
Técnico
de
Administração em
'I'ransporte Maritimo, nível. 18
1. .Esnathy Rodrígueg da Silva
2. Rodolpho Carlos de .Carvalho
Oficial de Administração, nível t2
1. Francisca Pinheiro de Oliveira
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão do Pessoa] do
Ministério da Justiça, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
dêste decreto os assentamentos índividuais dos funcionários movimentados por rôrça do disposto neste ato.

ATOS

DO PODER

Parágrafo único. Os servidores de
que se trata contmuaráo sendo pagos,
no corrente exercício, à conta dos recursos orçamentárias próprios existentes para êsse fim no Minístórío
dos Transportes.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homo-loga sttuaçào oue, em vir.tude de sindicância, ínquérrtc adrmníatrativo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas legais
ou administrativas aplicáveis a espécie.

Art. 4l? ltste Decreto entrará em vi-

gor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro

147(1 da
Independência
Repúblíca .

A.

COSTA

e

de 1968;
80l? da

Luis Antônio da Gama

Parágrafo único. A servidora de que
se trata continuará sendo paga, no
corrente exercício, à conta dos re-

curses orçamentaríos
próprios eXIStentes para êese fim no Ministério dos

Transportes.
Art. 39 O disposto neste Decrete
não homologa situação que, em virtude de sindicância. inquérito adminletratrvo ou revisão de, enquadramanto. venha a, ser constdérada nula,
ilegal ou contrária a normas legais
ou admmistratrvas aplicáveis á espécie.
Art. 4(1 gste Decreto entrará em vig0rrJa data de sua pubhcacão, re~o
gadas as disposições' em contrár!o.
Brasília, 10 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

E ·SU:'VA

e Silva

COSTA

DECRETO
Nv 63.399 DE
OUTUBRO DE 1968

E

SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva
Mario Ddvid Andreazza

Mario ,David Aruireaeza

DECRETO

lD3

ExEctJTIVO

10

DE

Reâístrioui; com a respectiva ocupante, para o Quadro de Pessoal .:....Parte Especial - do Ministério da
Justiça,cargo o1iginârio do Lloyd
Brasileiro - Patrimônio Nacional' e
dá outras providências.
O _Presidente da 'República, usando
da -atribuição que lhe confere o artlgo 83, .rtem lI, da Constituição e
tendo em vista
disposto no -artigo
99, § 2 9 , do Decreto-lei nv 200 de 25
de fevereiro, de 1967, decreta:'
ó

Art. Iv .Ftca redistríbuído, no Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Justiça, com o respectivo cargo, integrante do Quadro
de Pessoal - Parte Suplementar
do Ministério dos Transportes (Decreto nc 60.339, de 8 de março de
1967), a servidora Ildenice Moacyr de
Carvalho, Técnico de Administração
em. Transporte MaríJimo,nível 18.'
Art. 2(1' O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Ministérto da Justiça, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
dêste decreto, o ,asse:ntamento índivrdual do rurícionáno movimentado por
'fôrça, do disposto neste ato.

N°

63.400 -

DE

10

DE

OUTUBRO DE 1968

Redistribui, com o reiiecuxó ocupante.Ópara o Quadro de Pessoat
Parte Especial' - do Departamento
de Polícia Federal·.:....- cargo oriçmario do extinto Lloyd Brasileiro Patrimônio Nacional e dá outras
providências.
>«

O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artigo 83, item Ir, da Constituição e
tendo em. vista o disposto no arttgc
99, § 2°, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redístrfbuido no Q'.ladro de Pessoal - Parte Especial do
Departamento de Polícia Federal,
com o respectivo cargo, integrante do
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes rDecretc n.v 60.339, de 8 de
março de 1967) o servidor Edilson de
Brito Pires, .Radíotelegrafísta .
Art. 2(1 O Minlstéríç dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Departamento de Policia 'Federa,l, no
prazo' de 30 (trinta) dias, a contar da
publícaçâo deste Decreto,' o assentamenta individual do funcíonárío movimentado por fôrça do disposto neste ato.

lO!

ATOS

DO

PODER

parágrafo único. O servidor de que
se trata continuará sendo pago, no
'corrente exercicro, à' conta dos recursos orçamentàrros próprios existentes
para êsse fim' no Mtmstérto dos
Transportes.
Art. 3Q O disposto neste Decreta
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ourevisã-o de enquadramanto, venha a ser considerada nula,
ilegal ou' contràrta a normas regais
ou administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 zste Decreto entrará em- vigor na data de sua pubncaçâo, revogadas as disposições em contr.árto .
Brasília, 10 de outubro de 1:)08:
147Q da Independência e 80Q da
República.

A. COSTA E SILVA
Luis AntOnio da Gama e Silva.
Mario David -Andreazza

DECRETO N.Q 63:401
- OUTUBRO DE

~ DE

10

DE

,1968

EXECUTIVO

Parágrafo único. Os -servídores de
que trata continuarão sendo pagos,
no corrente exercício, à conta dos recursos orçamentários próprios existentes para êsse fim no Ministério
dos 'I'ransportes .
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que,' em virtude de sindicância, inquérito adtninistrativo ou revisã-o. de enquadramento, venha a ser considerada 'nula,
ilegal ou contrária a normas legais
ou administrativas aplicáveis a espécie.
Art. 49 ãste Decreto entrará em vigor na' data de. sua publícaçâo, tevegadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de ou tubro de 19G8:
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

LUis Antônio da Gama e suoa
Mario. David Andreazza
DECRETO NÇ! 63. 402 ~ DE 10 DE
OUTUBRO DE 1968

Reüietrioui.
com
os
respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério ·da .Justsçà cargos originarias
do extinto LLOVd BrasUelro _ pa-'
tnmõnio' Nactotuü e dá outras providencias.

Redistribui, com o respectivo ocupan. te, para o ,Quadro de pessoalParte Especial - do Departamento
de Polusa Federal ~ cargo orzgtnário do Lloyd Brasileiro - Patrimômo Nacional e dá outras prozx-

o Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em, vista o disposto na artigo
99, § 29, do Dacretc-Ieí nv 200, de ~5
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redístríbuidos, no
Quadro de Pessoal ~ Parte Especial
~ do. Ministério da Justiça, com os
respectivos cargos, Integrantes do
Qnadro de Pessoal ~Parte Suplementar - do Ministério dos Transp-ortes . (Decreto no 60.339, de 8 'de
março de 1967), os servidores,. José
Correia Fagundes, Contador, nível 20
e Sylvío Gouvêa, Oficial de Admínistração, nt vel 16.
Art. 2° O Ministério dos 'I'ransnortes remeterá ao órgão de Pessoal do
Mtmstérto da Justiça, no prazo, de 30
(~rinta) dias~ a contar da publicação
deste decreto os assentamentos individuais dos funcionários movimentados por fôrça do disposto neste ato.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item Ir, da Constltulçào . e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°,' do Dacreto-Ieí nv 200, de 25
de fevereiro de ,1967, decreta:
Art. 1Q Fica redistrfbuído no Quadro de. Pessoal ~ Parte Especial 60
Departamento de Polícia Federal,
com o respactdvo cargo, integrante- do
Quadro de Pessoal -r- Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes (Decreto nv 60.3'39, de 8 de
março de 1967), o servi-dor autárquico, Heronides Fernandes Pinheiro,
Segundo Pilôto.
Art. 2Q O Ministério- dcs Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Departamento de Polícia Federal, no
prazo de 30' (trinta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto o assentamento individual do funcíonàrío movimentad-o por fôrça do disposto neste ato.

âénciae.
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Parágrafo único. O servidor de que
se trata continuará sendo pago,no
. corrente exercic.o, à conta dos recursos' orçamentários próprios existentes
para esse fim
no
Ministério dos

"I'ranspcrtes,
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DECRETO NI" 63.404 - DE 10
OUTUBRO DE 1968

DE

Promulga o Acôrdo Básico de Cooperação Téctucà e Cientiticaç com. a

rrança,

Art. 39 O disposto neste Decreto
não homolo.ga situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha "avser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas legais
ou administrativas aplicáveis à espéc!e.
Art. 4° zste Decreto entrará em vi'"
gor na data de sua publicação, revo;
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de ,1968;
1471" da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

Anureaeza

Mario David

o Presidente da República, havendo
o Congresso Nacional aprovado p€'IO
Decreto Legislativo nc 8. de 1961::1
o
Acôrdo Básico de Oooperacão recntco, assinado entre {) Brasil e a Franç,a, em Paris, a 16 de janeiro de 19m;
E havendo o ref.erido Acôrcc entrado em vígpr, de conformrdade com seu
artígo XII, a 3 de agôsto. de t9<fi8;

Decreta que o mesmo; apenso por
cópia ao presente Decreto sela execurado e cumprtdo 1.3..0 ínte-ramentt
como nele se contem
Brasília, 10 de
outubro de 1968;
14"711 da Independência e 809 da
Repúbltca ,
A. GOSTA E SH.iJ.,\

Mario Gibson Alves BarbOza

DECRETO

N9

63.403 - DE 10
1968

DE

ou'rUBRO· DE

PromUlga0 Acôrdo eõore coocoracao
Técnica, com o Reino União da
Grã-Bretanha e Irlanda do ··Norte.

o Presidente de : República, havendo o Congresso Nacional aprovado relo Decreto Legísle t'vo nv 29, de 1968,
o Acôrdo sôbre Cooperação. Técnica,
assina-do entre o Brasil e o Reino
Uni-do da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte, no Rio de Janeiro, a, 18 de .janeíro de 1968j

E havendo o referido Acôrdo entraconformidade com
seu 'artigo XI, a 5de setembro de
1968,
'

do em vigor, -de

Decreta que o mesmo, apenso por
cóp-a ao presente Decreto, seja exe-,
cutado e cumprrcto tão inteiramente
ocmo nêle se contém.
Brasília, 10 de outubro de 1968;
1j:'7'? da Independência e 80l? da
República

o texto do Acõrdo foi publicado
no Diário Oficial de 18 de outubro
de 1968,'
DECRETO NI" 63.405 - DE 10
OUTUBRO DE· 1968

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

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere _o artigo 83, inciso H, da Constitutção de-

ereta:
Art. rv E' declarado de utilidade
pública; para fins de desapropriação,
de acôrdo com o artigo 6° combinado
.com o' artigo 59, alínea a), do Decreto-lei nv 3,365, de 21 de junho de 1941,
o imóvel constituido de terreno com
área de 713,10 m2 e 'benfeitorias com
área de 226,00 m2, localizado na cidade - de Maragogtpe,
rua Coronel
Antonio Felipe de Melo nv 52, Estado
da Bahia. de propriedade do Sr. Manoel Geminíanc Barbosa.
Art. 21" O imóv-el a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério da Marinha, para sede da Agencia
-à

A.

COSTA E SIl\'A-

M dria

Gibson Alves Barboeà

o texto do Acôrdc foi publicado
no Diário Oficial de 18 de outubro
de 1968,

DE
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da Capítama dos Portos do Estado da
Bahia em Maragogtpe.
Art. 39 Fica o Ministério da Marinha autorizado a promover a desapropriação em aprêço, correndo as respectivas despesas à conta dos recur801:> orçamentários 'do 'referido Minis-

tério.
Art. 49 O presente Decreto entrará

em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 debutubro de 196a";
1479 da Independência
República.

e

80" da

6~.406

-

DE

10

DS

OUTUBRO DE 1968

Reconhece a Faculdade (le Odontologia de Cariuiru: (PE)

o Presidente da PepúbliC;'t, no uso
da atribuição que .he contere o artigo
83, item 11, .da ponsunuceo de acôr-.
do com o disposto '00 artigo 23 elo
Decreto-lei n.c 421, de 11 de maio de
1938, e tendo em' vista o que consta
do processo n.c 127.455-:-61, do Ministério .da Educação e Cultura" decreta:
Art. L? Fica reconhecida a Faculdade de Odontologia de Caruaru. lJO
Estado de Pernambuco.
Art. 2.Q f:ste Deere-o entrará em
vigor na data de sua, pubücaçao.
Brasília, la de outubro de uma:
147Q da Independêncta c 80? d~~,
República.
A.

COSTA

E

e tendo em vista ú que consta, do processo DNPM - 3.658-52, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco
o Decreto n.c 43.335, de 12 de março
de 1958, que autonzou o cídadào »rastleíro Altair Alvers a lavrar água mineral no munícíprc de São Paulo, Estado de São Paulo.
Braaíüa, 10 ce outubro de 1968;
1479 da - Jndependêncía e ~Oç' da
República.
A.

A. COSTA E SILVA
Augusto Humumn. R a d e m a lc e r
Gr'ünewald

DECRETO N.'?

de março de 1967, regulamentado pelo
de n.v 62.934, de 2 de julho de 1968,

SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N.9 62.407 -- DE 10. -un
OUTUBRO DE ] 9RS
Declara caduco o Decreto n.c 43 ;385,
de 12 de março de 19513.

O Presidente da República, mando
da .atribuição que Ine confere o artdgo
83, item II óa Constttuíçâo, nos têrmos do Decreto-ler n.v 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Códig'o de MinNação) , alterado -peló de- n.v :3111, de 14

COSTA E ,3ILVA

José Costa Caval·canU

DECRETO Nv 6:L408 -~
OUTUBRO DE 1963

Dj:

la

DE

Autoriza a Inoceneio Pinto Ribeiro a
lavrar água mineral, no rnunicípo
de Poá, 'Estado de Sü.o PWfLO.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o. artigo 83, item II da Constãtuíçào e nos
têrmos do Decreto-lei n.» 22-7, de 23
de fevereiro de 1967 cCórítgo de Mtneração) ,. alterado. pelo -' Decrebo-Ieí
n.9-'318, de 14 de março de, 1967,'deereta:
Art. 1.9 Fica autorraado o cídadao
brasileiro Inocencio Pinto Ribeiro a
lavrar .água mineral em terrenos de
propriedade de Amarro Pinto Ribeiro,
no imóvel Sitio Prtmavera no lugar
denominado Vila Fonte Aurea, distrito e munícípío cde Poá, Estado .de
São Paulo numa área de quatro hectares, sete' ares Z4,07 har delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice [I, treze metros cinqüenta
centímetros 03,50 m.i , no i:'UY'.lO verdadeiro de cinquenca e três -graus
quarenta e cinco minutos. sudoeste
(539 45' -SW), do canto
noroeste
(NW) da casa sede do Sitio, resídên-.
cio do administrador e os lados a
partir dêsse vértice, cs seguintes cemprimentos e rumos verdadeiros: -ttuzentos e trinta e oito metro (238 m '\,
quarenta e nove graus trinta minutos
noroeste (49,30' NW); setenta e dote
metros, quarenta, centímetros (72, 40m
oitenta e cinco graus dez minutos suo
deste (359 10' SE); quarenta metros,
(40 m) , seis graus vinte minutos nordeste (6 9 ~O' NE); cento e oito metros (108 m'i , oitenta e cinco 'grar-s
dez' minutos sudeste (359 10' SEI,
quarenta metros (40 til); seis graus

ATOS, DO
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DECRETo N° ü3.409 - DE- 11 DE
vinte minutos sudoeste t6'? 20' S W '
OUTUBR-ODE 1968
trinta metros (30 m . , oitenta e cmcc
graus dez minutos sudeste 1,85'? 10'
Cria o Comando, Naval de Man.aus ~
SE); quarenta metros, vinte cenuaa outras prOVidências.
metros l40,20m),
treze graus vinte
minutos nordeste 03'1 'W' J\lEI; oít-i
metros (8 m) , oitenta e CJ:IC'J graus
O' Presidente da República, usando
dez minutos sudeste í.35° 10'
SE) ;
da atribuição que lhe confere o Art.
trezentos e setenta e sete
metros
83, Inciso II, da Constituição e de
(3'77 mj , treze graus vinte minutos
conformidade com o artig-o 4. Q do Desudoeste (l39 20' SW', o décimo -raoo
é segmento retiüncc que une a excreto n.c 62.860, de 18 de junho de
tremidade do nono C9h lado, des1968, decreta:
cri to, .ao vértice de 'parcida. Esta autorização é outorgada merfíante as
Art. I'?
Fica criado o Comando
condições constantes dos artigos 44, 47
Naval de Manaus, c-om sode na c.dane
e suas alíneas e :')1 do Código de l'.:i ide Manaus e· com jurisdição sôbre a
neraçàc além de outras constantes do
área compreendida 'pelos Estados do
mesmo Código, não expressamente
Amazonas. Acre, Territórios Federais
mencionadas neste Decreto.
de Rondônia e Roraima e Município
Parágrafo único. A execucào aa de Artpuná no Eetado de Mato Grosso.
presente autorízaçâc fica sujeita às
Art. 2°. O Comando Na val de Maestipulações do Regulameno aprovado
naus será' subordinado ao Comando
pelo Decreto n.v 51. n6, de 19 de rc
do 49 Dístrfto Naval, devendo suas
vereíro de 1963 e da Resoluçàc n.v 3
atríbuiçôes serem especificadas em
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Regulamento.
Art. 29- O concessionário desta au,
Art. 39. l1:ste Decreto entrará em
torízação fica obrigado a recolher soa
vigor na data de SUa publicação, recofres públicos, na forma da 'Lei, cs
vogadas as disposições em contrário.
tributos que forem devidos à. União,
Brasília, 11 de outubro de 1968;
'ao Estado e ao munícipío em cum147Q da Independência e ao'? da
primento na Lei n.c 1:.425, de 8 de
República.
outubro de 19'64.
A. COSTA E SIL'VA
Art. 3.'? Se o con.iesstenárto .ta autorização não cumprir qualquervetas
Augusto Hamann Riuiemoker
obrigações que lhe incumbem a autoGriineuxüâ
rfzação de t~Wl'a será declarada caduca ou nula, na forma dos .arts. 65
e 66 do Código de- Msneraçáo
DECRETO N.'? fj,'L 110
DE 11 DE
Art. 4.9 As propríedades víztnhae
OU'rUB'{Q DE ]96'8
estão sujeitas às servidões de solo fi
subaolo para fins de lavra, na forma
Declara de~utilida1te, püNica a ANo·
do artigo '59 do Código de Mineraciação penapolense de Proteção :i
ção.
sede em Peiuuiotis, Esia,[o de Stio
Ai,t. 5.9 A autoríaaçao de lavra l;Pl-á
por título êste Decreto, que será trans.
Paulo.
ente no livro C de Registro das Concessões de Lavra, da Divisão de FI)o Presidente da República usando
mento da produção Mineral, do Deda atrfbuíçãc que lhe contere o artigo
partamento Nacional da Produção Mi83, item lI, da Ccnstrtuíçâo e atenneral do Ministério das Minas e Enerdendo ao que consta do Processo M.J.
~la-.
14.179, de 1968, decreta:
Art. 6.'? Revogam-se as dísposiçõea
Artigo "un'co. Í'~ declarada de utiem contrário.
lidade pública TIOS têrmos do artigo
1.9
da Lei 91, de 2.8 de agosto de 1935,
Br?sílkl., 10 de outubro de 1968;
combinado com o- artigo 1.':> r!o Re1479 da Independência e so- da
gulamento aprovado pelo Decreto nu
República.
mero 50.517, de 2 de maio de i.961, á
A. CàSTA E 8IL'/,\
Assocíaçáo Penapolense de Proteção a
Infância "Anjo da Guarda", . com
Jose Costa Cl1valc(mt{

lOS

A TDS

DO

PODER

sede em Penápolís, Estado de São
Paulo.
Brasília, 1'1 de outubro de 19,68;
1479 da Independência
República.

A.

e

809

da

Luís Aiüonio do Gama e Silva

DECRETO N.9 63.4.U
Dr~ 11
OU-rU,"3I'i.O DE 196B

~E

Declara de utilidade pülJlica a Sociedade Portsutuésc de Beneticéncia de
Niterói, "corzz sed-e em' Niterói, est«:
à'J do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item lI, da Constttuíçáo e atendendo ao que corista do processo' M.J.
54.307, de 1968, decreta:
Artigo único.._ E' declarada de utilidade pública nos termos -do artigo
19 da Lei 91, de zade agosto de .193:5,
combinado com o art. 19 do Reg'ula'-

cnento aprovado pelo Decrete r.úenero

50.517, de 2 de maio de 1961, a 80cíedade . Portuguesa de Beneficência
de Niterói, com sede em Niterói, 'Estado do Rio de Janeiro
.

11 de

outubro de 1968;

1479 da Independência
República.

e

809

da

Luis Antônio da Gama e SIlva

DECRETO N.9 G14J2 -

DE

11

DE

OUTUBRO DE 19G8

Autoriza o funcionamento ria eacul-:
acae de Medicina de Campina
Grande, PB.
o Presidente da Rep.üblica, usando
da atribuição que nte confere o ítem
II do Artigo 83 03, Constitulçáu. de

acôrdo com dísposco nc artigo 23 do
Decreto-íeí n.v 421, de H de maio de
1938" e tendo em, vista o que consta
do Processo n.c 'l2 316--67, do Mímstérlo da Educação e Cultura, decreta:
jsíca

autcrízado o Junctona-

mento da Faculdade de Medicina de
Oampína Grande, situada

da Paraíba.

Brasília, H de outubro de 19'68;
1479 da Independência e 80Çl da
República,
Tarso 'Dutra

DECRETO N.ÇI 63. '>:13 -~,
otmraao DE 19ü3

i10

Estado

DE

11

DE

Declara de utilidade pública fi "SOciedade Educacional
Uocrobcnee"
com sede em. Uberaba ----,.----- Estado de
Minas Gerais,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artrgc
.83, item n, da Conatitulçãó e atondendo ao que consta do .Processo M.J-.
58.357, de 1967, Iecrr.ta:
Artigo uníco. E' declarada. de uüIídade pública nos termos do artigo
V:' da Lei 91, de 28 de agosto de 19:15,
combinado com o artigo U' do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de 'maio ('I~ 19tH, a
Sociedade Educacional "Uberabense.
com sede em Uberaba, Estado de 1\11nas Gerais.
Brasília, 111' de outubro <1-e1968;
da Indenendêncie. e BOÇl da
República,
147Ç1

A.

A, COSTA E SiL\J,\

Art. 1.<1

Art. 2.9 li:ste Decrete entrara em vi-

gor na data de sua publícação.

A, COSTA E SlLV,\

COSTA E SILV,\

Brasília,

EXECUTIVO

COSTA

E

biLVA

Luis Antônio (ia Gama e Silva

DECRETO N.Q 6.3 114 .OUTUBRO

DE ).1 DE

DE 1968

Declara de utilidade pública a sociedade civil tlenominaâa Editôra, per ~
manêncíá, com' sede no Estado doGuanabara.

O Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lb3 -onrére o artigo
83, item, II, da consunocno e atendendo ao que consta do Processo NLJ.
n.o 28.028, de 1968, decreta:
Artigo único. E' decíarada .íc uülidade pública nos, têrmos dovar'dgo
2.ÇI da Lei 91, de '~8 lI!'.. agosto de )',)?5,

combinado com o arutgc 1,1.', "in tine",
do Decreto 50.517 rteJ. de maio de
1961, a sociedade civü Edttôra Perma-.
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nêncía, com sede no Estado da Guanabara.
Brasília, 1>1 de outubro de 1968;
1479 da Independência e Süv da
República:
'
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio -ta Gama e Silva

DECRETO N9 63.415 OUTUBRO

DE 11 DE

DE 1968

Declara de utilidade pública, para fins
de âesaqiropruição
pela
Empresa
Brasileira de Telecom'!lnicaçôes
EMBRATEL, área de
terras 'que
menciona;

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83,item II da Constt tuíçao e
com base no que dispõe ,'1 -Lei n.v
5.482, de, 10 de agôsto de 1968, publicada no Diário Oficzul. de 14 subseqüente, decreta:
Art. 19. Fica declarada de utilidade, pública para fins dé desapropriação
pela Emprêsa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL - a área
de terras corresponden tes a' 4, 395m
(quatro mil. trezentos e noventa e
cinco metros quadrados), constituídas
dos lotes ns. 1, a, 3, 4. 5,.14, 15 e 16
do quarteirão nc 13 da llJo Seção guburbana, localizados na Avenida Afonso
Pena, Praça do Cruzeiro, na Cidade de
Belo Horizonte, capital do Estado de
Minas Gerais.
Art. 29, A desapropriação, objeto
dêste Deereto. destina-se à construção
de ume.estação de trânsito interurbana com capacidade para _atender' não
só a todo o tráfego' interurbano' proveniente do serviço automático. daquela Capital, como também. à concentração de tráfego telefônico interurbano, quando da entrada em serviço
do Tronco Nordeste e da expansão do
Trunco Rio-Brasília.
Art. 39. A Emprêsa 'Brasileira de
Telecomunicações - EMBRATEL
fica autorizada a promover e efétívar
COm seus próprios recursos a desapropriação da área' descrita no artigo
anterior,
.
Art. 4.9 A desapropriação a que s.e
refere o presente Decreto. é consíderada de, urgência para o efeito do' artigo 15 do Decreto-lei n,v 3.365. de
21 de junho de 1941, alterado 'pela Lei
,n9 2,'786, de 21 de' maio de 1956.

Art. 55' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçâo, revogadas as disposições em .contrárfo.
Brasília, lIde outubro de 1968;
1479 da Independência e 80v, da
República,
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simae

DECRETO N9 63.416 CUTUBRO

DE 11 DE

DE 1968

Provê sóbre i a transferência de estabelecimento' de ensinoagricola para
IN

Unioersíâade

Feâemt

cc

Mtn{l.~

Gerais.

o

Prestden-« da Repuo 1(;<1" usando
das atribuições que lhe 82.0 conferidas

pelo artigo 83, item If, da constituiçào 'decreta:
Art. 19 • E' tra.nsferídc, para todos
os efeitos, para a Uníversídade Federal de Minas Gerais, o Colégio Agrí.,
I:.oÜ~ "Antónío Versram Atlmycie",de
Montes Claros, Estado de Minas Gerars. .subordínado à Diretoria do Ensrno Agrícola 'do Ministério da Educação e Cultura,
Art. 29, A orientação didática e oedagógfca do estabelecimento de' enstEC'. de que trata o artágo )..v dêste 'Decreto contínuarãc afetas à Diretoria
do Ensino Agrícola.
.
Art, 39. A designação do Diretor
c,o Colégio Agrtcola .•An tônro
verS;~Ui! Athayde" contínua-a
sendo da
competência do Diretor .do Ensino
Agrícola. por indicação do Reitor da
Tr.rversídade Federal de_Min~ oen.15, em Itst <l tríplice.
Art. 49 , A Universidade Federal de
Minas Gerais ficará obrigada a manter G ensino tecntco ag~';('');:1 de nível
médio.
Art. 59. Deverá constar, anualmente, na proposta orçamentária da Universidade Federal de Minas Gerais, recursos para o desenvolvimento
das
at'vídades uO Colégio - t!.~':ict,.a. "Antôníc ver.aam Athayde",
Arf 69, O presente Decreto entrará
em vigor na data de suá publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1968:
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra
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DECRETo W:l 63.417 -

DE

11

no

PODER

DE

OUTUBRO DE 1968

Designação de uma Comissão visando
mctiifícar o reçime de organização
c -umci.vncmen to das' Cai:I:i:ts Econômicas.

o Presi.tente da Repúct.ca. usando
das atrtbutções que lhe confere o artigo, 83, item lI, da Conetítuíçâc e
c .nsidarano o "L necess'ctade de se

apresentar nôvo projeto dispondo sô-

[,!"-t

o Regune

jy

Organ'zacâo

'~Ft;r

cionamento das
Caixas Econômicas
Federais, decreta:
Art. 19. Fica constituída comtssâo
interministeríal, integrada por repre-

sentantes do Ministério da Fazenda,
Mmístérro do Planejamento e COOrdenação Geral, do Conselho -Superrcr
c'a·)' Caixas Ecor.omicas jeeceraís t de

Banco Oenzral do Brasil, para apre-

EXECUTIVO

Parágrafo único. Ficam mantío..os
325 cargos na classe de s-ervente; GL104, ocupados pelos servidores c-ijos
nomes constam de relação nomma!
anexa ao Decreto nv 51.359,. de 24 de
novembro de 1961, dela excluídos 'os
que passaram a figurar na serre de

classes-ôe Auxiliar de Portaria, a que
se refere êste artigo.
Ai t , 29 O órgão de Pessoal da Uni-

verstóatíe Fê-dera! de Minas Gerais
apost.üará os titulas dos funcionários
abrangidos p·elo pres-ente Decreto.
Art. 3Ç1 Os efeitos financeiros resultantes da execução- dêste Decreto V1gorarâo a partir de 1ÇI doe julho de
:960.

Parágrafo únjco.. Ao pessoal já readaptado.. os efeitos

fin!1nceiro~

preva-

Iecetãc até a, data das respectivas "f-;adaptaçôes .

sentar, dentro do prazo de 30 dias,
nôvo projeto que dísponhaeôbre o Regime de Organização e Funcionamento
C<",< Caixas !"I;/.,ll(.mlC'as Pe derais ,

An. 49 sste Decreto entrará em vigor .na data de sua pub-licaçá<;". revoganas as disposições em contrárío .
Brasília, 11 doe outubro de 19G:l:

Art. 2.°f:ste Decreto entrara em vigor na data de sua publlçaçâo revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 11 de
outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República,

1470 q.a jndependência e
R2pUblica.

A, COSTA E SILVA'

Anton2o .Deltim. Netto

A.

80'?

0'.1

COSTA E SILVA

Tarso- Dutra

Os anexos a que se- refere o artigo
1Ç1 foram publicados no Diário Oficial de 22-10-68.

H élio Beltrao
DECRETO N9 63.418 - ' DE 11 DE

DECRE'TO -N9 63.419 - DE 14 DE
OUTUBRO DE 1968

OUTUBJ:IO DE 1968
Aüera o enquaaramemto dos cargos e
Junções da Universidade Federal de
Minas Gerais, e d(l outras providen-

cios,
O Presidente da Repúblíca.. usando
das a.tríbuiçôes que lhe confere.o. artigo 83, item 11, -da Constituição e
tende em vista os artigos 19 e 20 ela
Lei nv 3,780,' de 12 di) julho de 1960,

decreta:
At'L. 19 Fica alterado, na forma dos
anexos, o enquadramento dos cargos

e tnnções da Universidade Federal de
Mina::' Gerais, aprovado pelo Decreto
nc 51. 359, de 24 de novembro de 1961,
na parte relativa à sérte de classes
de Auxiliar de portaria, GL-303, e à
classe de Servente GL-104,
'

Dispõe sóbrea designação àe zonas
de fronteira onde deoerõo ser realizados_ empreendimentos' çorocrno-:
mentais ou concedidos incentivos,
em regime de· prioridade,
'

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item ,II, da Oonsutuiçào
tendo em vista a Exposição de Motivos 'do SI', - Ministro do Interior e
consídercndo as diretrizes básícas de
ação do Governo Federal na Amazônia, definidas no Decreto no 6:~. HJ4,
de ~5 de agôsto de 1968, decreta:
Art , 19 Será concedida prioridade
à realização' de empreendimentos go-

vernamentais e

mulas que

à,

concessão de esu-

possam contribuir para

o povoamento e o incremento eccnô-

ATOS: DO

PODER

mico-social des zonas de fronteira
compreendidas pelas cídades e jecaItdades de Forte Príncipe da .gerra,
Palmeira, Estirão do Equador, .juau.
retê e Cíevelãndía, situadas, a ;71'imeíra no vrerrttórto Federal de Rondônia, e. segunda, terceira e quarta
no Estado do Amazonas,e a quinta
no Terrttório Federal do, Amapá nos
têrmos e para o-s efeitos do Decreto
nv 63. 1()4, de 15 de agôstc de 196&.

mos efeitos fica concedida à cidade
de Eil:unepé, no Estado do Amazonas.
Art. 29 O presente Decreto entrará em vigor na -data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasiha, 14 de outubro de 1968;
1470 da Independência e 209 da
República.
A. COSTA E SILVA

Parágrafo úníco.. Igual" prrorídade,
nos mesmos têrmos e para os mesDECRETO N9 63'.420 -
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EXECUTIVO

Afonso A. Lima

DE 14

DE OUTUBRO DE

1968

Abre ao Ministério da lrazenüa em favor do Ministério da lruiustría: e do
Comércio o crédito süptemerdar de NCrs 1.156.100,00 (um -münão, cerato e cinqüenta e seis mil e ceni crzzaetros novos). para reforço de aotações ccmeunuuias no ',JiC/ente orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 83, item I'I, da Consütuíçâc:e tende em vista a autorização couti-.
da no. artigo 9°, da Lei nc 5.36R, de 10 de dezembro de 1967, decreta
Art. 19 Fica aberto 3;1 Mínistét-ío da Fazenda, em favor do Mintstérto
da Jndústria e do Comércíó, o crédito suplementar de NCr$ 1.156.100.00
(um milhão, cento e cinqüenta e seis mil e cem cruzeiros novos), para
rerôrçc de dotações orçamentárias consignadas mo vigente Orçamento, em
decorrência da aplicação da Lei n? 5"368,de 19 de dezembro de 19B}, e saber:
5.08.00 .- MINISTimIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO
5.08.01 - GABINETE DO MINISTRO
316.2.1215 - Coordenacão da Politica Executiva do Sal
3.0.0.0 -. Despesas "correntes
3.1. O. O-Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos
5.08.02 - GABINETE DO MINISTRO
(óRGÃOS REGIONAIS -DA INDúSTRIA E
DO COMí<::RcrO)
114.2<1218 - Ooordensção das Deleg-acias Regionais
3. O.O.O-Despesas Correntes
3.1. 0,
Despesas de custeio
3. 1.1. O --'--- Pessoal
3: 1,1,1 _. Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Va.n tagens Fixas .....'......
3.2.0.0 - Transferências COl'l'm;tes
3.2.5.0 - Salárto-Pamílía".
'
'.........
5.08.03 - DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇõES
237.2.1220 - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
3,0.0,0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de custeio
3; 1.1. O ~- Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01'.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
5,08,'04 - SECRETARIA-·GERAL
116.2.1221---: Coordenação e Planejamento Setorial
3. O.O.O-Despesas Correu tes
3.1. e. O - Despesas de Custeio

237.000,00

°

279.000,00
23.000,00

20.500,00
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3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 -

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

3.2.0.0 -

Transferências Correntes

.

23.000,00

.

1.7DO,OO

.

70.500,00

.

6.200,00

3.2.5.0 -- Salário-Família . . . . . _.
5.0S.0S ~ SECRETARIA DA INDúSTRIA
311.2.1233 - Coordenação da Política de Desenvolvimento
Industrial

8.035,00

3.2.5.0 5.0S.06 329.2.1224" 3.0.0~O -

Salario-Familia.
.
_
CENTRO DE ESTUDOS ECONôMICOS
Estudo da Corriuntura Econômica
Despesas COl'1'C11tes

3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 -- vencimentos e Vantagens Fixas

3.2. O. O 3.2.5.0 5.03.07 114.2.1226 3.0.0.0 -

3.2. O. O -

Transferências Correntes
Salário-Familia .

.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO
Coordenação dos Serviços Administrativos
Despesas Correntes

Transferências Correntes
o

•••••••••••••

o

••••••

3.0.0.0. -- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3 1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 ..-,- Pessoal Civil

01.00 -

Vencimentos e-Vantagens Fixas

.

111.000,00

3.2.0. O -;" 'I'ransferêncjás Correntes
3.2.5. O - Salário-Família . .
.
5.08.09 - DEPARTAMENTO NACIONAL DA INDúSTRIA
311.2.1234 - Coordenação do Desenvolvimento Industrial
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0·- Pes'soal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil

01.00 -

Vencjmentos e Vantagens Fixas

02.00 -

Despesas Variáveis com O Pessoal Civil

3.2.0.0 -

Transferências Correntes

3.2.5.0 -

Saláric-Pamília

_~

-

1.165,00

.
"."

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PllOPRIEDADE INDUSTRIAL
311.2.1237 ---' Proteção da Propriedade Industrial
3.0.0.0 - Despesas Correntes
'3.1.0. O - Despesas de Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.·0Ó . . . :. . . Vencimentos e Vantagens Fixas
,
.
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família
.

.

62.500,00
2.500.00

.

1.200,00

5.0S.10 -

5.0S.11 191.2,1240 -

3.0.0;0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1. 1. 1
01.00

-

-

120.100,00
11. 900,00

SECRETARIA DO COMf:RCIO
Coordenação da Polrtíca de Desenvolvimento
Comercial

Despesas Correntes..
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Cí vil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

37.300,00

ATOS
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3.2.0.0 3.2.5.0 5.08.12 -

Transferências' Correntes

3.0.0.-0" -

Despesas Correntes
Despesas de custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ....
INSTITUTO NAOIONAL' DE PESOS E
MEDIDAS
Fiscalização do Cumprimen to da Legislação
Metrológica
Despesas Correu tes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .....
Transferências Correntes

Salárío-Familía . .
_
.
DEPARTAMENTO NACIONAL DO COMÉRCIO
191.2.1241 - Coordenação do Desenvolvimento Comercial
3.1. O.O 3.1. 1. O 3.1.1.1 01.00 5.08.15 -196.2 1251 -

3'.O. O.O 3.1. O. O 3 , 1. 1.0 -'3.1.1.1 01.00 3,2. O. O -3.2.5. O - Salárío-Família . . . ,

,

.
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900,00

78.000,00

57.00a.oo
3.. 400.00

1.156.100.00

Art. 2°'A despesa decorrente. da execução do presente Decreto será
coberta com a arrecadação decorrente da' elevação das aliquotas de que
trata D art. 8°, e seu parágrafo Ú,ÜCG, da Lei nv 5.368, de 19 de dezembro
de 1967,

Art. 3'1 reste Decreto en trará em vjgor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro «e 1968; 147'1 .da Independêncíà e 80'" da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Jose Fernandes de Uma
Helio Br;Zirão

DECRETO N.!? 63.421 OUTUBRO DE ·1968

DE

14

DE

A.itera c enquadramento dos cargos,
juw;ôes e emp1'egos do Quadro de
Pe;,;~oal do Departamento dos Cor-

rctcs 'e reieçratoe.

o Presidente da República, usando
das. atribuições que lhe confere o artigo d3, item 11, 'da-Constituição. tendo em vista o disposto na Lei número 3.780, de 12 de julho de ,1960, e o
qu-e consta do processo n.c 3.275 de
1967 do Departamento Adminlstratí-.
vg,.--'do Pessoal Civil, e em face do
Acórdão de 4 de setembro de 1964. da
Segunda Turma do Tribunal Federal
de Recursos, proferido no Agravo em
Mandado de segurança n.v 28.250. do
Estado da Guanabara, decreta: .
Art. 1.'1 Fica retificado, na forma
-tos anexos. o. enquadramento dos car-.

g'OS, funções e empregos
do ouadro
de Pessoal do Departamento dos COl,:reíos e Telégrafos (antigo Quadro'-.TII
do ex.Mínístério da Viação e Obras
Públicas), aprovado pelo Decreto número 51.907, de 19 de, abril de. 1963,
nas partes referentes às séries -de
classes de Oficial de Administração.
AF.201, Escriturário, AF;202, Dataôgrafo AF .503, e Motorista, CT AOl,
e à classe singular
de Escrevente
Datilógrafo, AF .204, bem como a -relaeâo nominal dos respectivos ocupantes ,
Parágrafo único. As alterações .a
qL'_e, se refere êste artigo vigoram a
partj{ de 1.9 de julho de 1960 (ar~.
88 ce Lei n.c 3780, de 12 de julho

d-e 1[160) .

.

Art. 25' O órgão, de pessoal vcompetente apostilará OS títulos dos .runcicnru-íos abrangidos ..por êste decrcto .

11L;,
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Art. 3.9, zste Decreto entrará em vigor ns data de' sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrario.
Brasília, 14 de outubro de 1968;
147." da Independência .e 80,9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas

Os anexos a que se refere o, artigo 19 forem .publicados no Diário
Oficial 'de 11-11-68.

DECRETO Nv 63.422 - DE 14 DE
OUTUBRO DE 1968
Institui Grupo de Trabalho para estudar o incremento de matríCulas
no ensino superior.

a Presidente da Repúbtica. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item U. da Constrtuiçâo,
considerando a recomendação do
Grupo de' Trabalho da Rerorma jjntversrtarja: e
considerando a necessidade de
obter uma expressiva expansão de
matriculas no ensino superior, especrauncnte nas áreas príorrtárias vinculadas ao desenvojvímenro econômico e social, cecreta:
Art.' 19 Fica Instituído um Grupo
de I'rauatbo a ser integrado por 'l:'i'prcsentaut.c., de rãímsterro da Educacão e Curcura do Mímster.c do Planejamenro (;' Coordenacao Geral, do
Cvnsetho s'ecerer de anucaçâo, do
Conselho de Reitores e 'ci,~ especra.nstas, para cs-udar. dentro o e 30 ttrmt·3) dias d.t!6~:, a sua' ínstaíaçào, o incremento J.~ matriculas .:1'J ensino superfor..

Paragraro ÚllICO. Os ix embros do
Grupo' de I'rabalhc - eíegeràc, para
presidi-lo, um dos representantes do
Ccnselho receral de Educação.
Art.. 2<,) c-encete ao Grupo de T1'3ce lno estuttar a necessídude de expansâo do e..smo superior e npresen-.
tal' propostcões que objetivem:
1 - a elevação progressiva de vagas
nas ínstttuiçoee de enSl1lnSilp€l'jor,
até a ano letivo de 1975,
2 - a ttxacao de numero uáo I!1tenor a 1l0·,rll.líf (cento e J"'2 mil) va.gas para o at-o letivo oe asss:
,3 ..:...- o aume-nto 'de matriculas em
cursos de rormaçâo prtontarta para o

desenvolvimento econômico e social:

e

4 - o controle da expansàc de matriculas nos
setores já atendidos,
conjugando-a com as exigências do
mercado de trabalho.
Art. 3<,.> O Grupo de Trabaíhc man-.
terá entendimentos com as Uruvet stdades, podendo convocar a colaboraçao especializada que- se- naer necessàrta, inclusive a do- corpo- discente.
Art. 4" As conclusões do Grupo de
Trabalho serão apresentadas ao. MInistro da Educação e Cunura e por
êste submetidas ao. Conselho Federal
de Educacao.
Art. õv zstc Decreto entrara em \'1gor na data de sua pubhcaçao, revogadas as dísposíçôea em contrário.
Brasílta, 14 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 80Q da
República.
A,

COSTA E SiLVA

Tarso Dutra
Hélio Beltrilo

DECRETO N. Q 63,423 -

DE 15 DE

OUTUBRO DE - 1968

neciara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o imóvel
que menciona, necessario ao MinZStério do ExérCito.
O 'Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 83, inciso rr, da Conscn.uíçâo, decreta:
Art. 1. Q ' É declarada de utilidade
pública, para fins- de desapropriação,
de acôrdc com o artigo 6.9, combinado com o art. 5,9, alínea "a", do
Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941, uma área de i.erranc com
39,750 mã, constituída das Quadras
números 15, 35, 36, 39, 41, 43 e 45 do
loteamento "Bairro Jaraguá", de
propriedade da firma .Imobiliária Tubal Vilela S, A. no Munícípío de
Uberlândia~MG.

Art. 2,9 O imóvel a que se refere o
artigo antertor destina-se ao Mínts.,
téno de Exército,
Art. 3.0 Fica o Ministério do Exér.,
cito autorizado a promover a desaproprtacâc. em aprêço, correndo as
'respectivas despesas à conta dos recursos próprios daquele Ministério.
Art. 4.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua publica-
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revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro .de 1968;
:147.9 da Independência e 80.9 da
ção,

República.
A. COSTA E Sn.VA

Aurélto de Lyra Tavares

DECRETO N.9 63.424- DE 15
OUTUBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóvel que
menciona, necessário .co Ministério
do Exérc'ito.

°

O Presidente da República, usando
das atrtbuíções que lhe confere --o ar;
tígó 83, inciso II, da consunncão, decreta:
Art. V' :Ê declarado de, utilidade
pública. para fins de desapropriação,
de acôrdo com o art. 6}1, combinado
com o art. 5.9 , alínea "a", do Decreto-Ieí.n.c 3.365, de 21 de junho de 1941,
um terreno com área de 21.206 ma, de
propriedade da Sociedade Literária
Padre Antônio Vieira, localizado na
Avenida 'I'hecdomíro Pôrto da Fonseca, no Município de São LeopoldoRS.
Art. 2S O imóvel a que se refere
artigo anterior destina-se ao Minis..
térfo do msércrtç.
Art. 3.9 Fica o Ministério do Exército autorizado a promover a desaproprtaçâo em aprêço, correndo as
respectivas despesas à conta dos re . .
cursos daquele Ministério.
Art. 4.? O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasllía, 15 de outubro de 1968;
147/' da Independência e 80.9 da
República.

°

A. COSTA E Sn.VA
Aurélto de Lyra Tavares

DECRETO N.9 63.425 - DE 15 -DE
OUTUBRO DE 1968
Abrova a fusão da Espírito Santo
Centrais Elétricas S. A. - ESCELSA
cOm a Companhia Central Brasileira de Fôrça Elétrica e dá oútras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 83, item lI, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Águas e do Decreto-Ief üaa, de 8
dE dezembro de 1.938, decreta;
Art. 1.9 Fica aprovada a fusão da
Espír-ito Santo. Centrais Elétricas
S.A. - ESCELSA COm a Companhia
.Oentral Brasileira de Fôrça Elétrtoa,
de que resultou' criada a nova Espírito Santo CentraísBlétrícas S. A, ESCELSA.
Parágrafo único. E' concedida à
nova Esprríto Santo Centrais ElétrL
cas S.A. - ESCELSA, autorização
para funcionar como emprêsa de
Emergia elétrica, ficando obrigada a
cumprir o disposto no Código de
Agues, legislação subseqüente e seus
regulamentos.
Art. 29 Ficam transferidos para a
nova entidade todos os direitos de exploraçâc de serviços públicos de energia elétrica de que eram rãtulares as
emprêsas fusíonadas, bem como os
acervos vinculados a tais serviços.
§ 1.9 Quando se tratar de direitos
de exploração pré-existentes ao CÓ~
digo, de Aguas, será declarada a sua
cessação pelo ato de que trata. o art.
4. 9, que outorgará as concessões respectivas simultâneamente.
§ 2.9 O valor atribuído aos bens
transferfdos não é reconhecido. como
investimento a, remunerar, o qual será fixado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia.
Art. 3.9 A concessionária deverá
apresenta- ao Departamento Nacional de Águas e Energia, no prazo de
120 (cento e vinte) dias, a contar da
data da publicação, dêste Decreto, a
descrlcão completa das
instalações
operadas pelas fusíonacas, indicando
as características técnicas principais,
acompanhada de relação em mapa
das localidades servidas, por distritos e municípios.
Art. 4S O Ministro das Minas e
Energia, através de Portaria, d íscrl..
minará os direitos de exploração
transferidos pelo presente Decreto,
fixando a zona de concessão da -nova
Espírito Santo Centrais Elétricas
S.A. - ESCEL8A e consolidando o
seu regime, jurídico, no que tange às
concessões e autorizações para serviços públicos de energia elétrica.
Art. 5,9 O 'presente Decreto entrará em vigor da data de sua publica-
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çâo, revogadas es disposições em con-

trário.

Brasília, 15 de outubro de 1968;
Independência e 80.'? da
República,
147.'? da

A, CÇSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRE..'TÜ'N,Q 63;426 --DE 15 DE
OUTUBRO DE 1968
Extingue o Consulado de carreira ao
Brasil em Georçetcum, Guiana.

0- Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, número lI, da Constituição,
,e 'nos, têrmos do § 1,'? do artigo 27 da
Lei' n.c 3.917, de' 14 de julho de 1961,
decreta;
Art 15) Fica extinto o Consulado
de carreira do Brasil em Georgetown
Guiana
Art. ,2.° ~ste . Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as' disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de )968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.
A.COSTA E ,SILVA

iose de Magalhães Pinto
DECRETO N.Q 63.427 - DE 15 DE
OUTUBRO DE 1968

Promulça si emenda ao artigo 109 da
Carta das Nações Unidas.

Presidente da República, havenGeral. das Nações
Unidas adotado, pela Resolução 2.101
(XX) a 2(1 de dezembro de 1965, uma
emenda ao artigo 109 da Carta das
Nações Unidas;
Tendo em vista que esta emenda é
conseqüência' da emenda ao artigo
23 da Cat-ta, adotada pela Resolução
1.~91 (XVIII) e aprovada pelo Congresso Nacional pelo decreto legista.,
tive nY102, de 1964, e promulgada
pelo decreto nc 57.594, de 7 de JJ:!.neíro de 1966;
Havendo o instrumento brasdeiro
d~' 'ratificaçãcrda emenda ao artigo
109 da Carta das Nações Unidas sido
O

do a Assembléia

depositado junto ao Secretário Gera!
das Nações Unidas, a 12 de julho de
1966;
R havendo essa emenda, de conformidade com o artigo 108 da Carta
entrado em vigor, para todos os' paí ,
ses das Nações Unidas, a 12 de junho

de 1968.

.

Decreta que a mesma, apensa por
cópia ao presente decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente
come nela se contém.
Brasília, 15 de outubro de 1968;
147.Q da Independência' e 80.Q da
República.
A,

COSTA E SILVA

José de Magalhães Pinto

CARTA DAS NAÇjõES UNIDAS
20 a .sessão DA ASSEMBLÉIA GERAL

Resolução adotada pela
Geral

Assembléia

(Baseada no relatório do Sexto
Comitê)
2.101 (XX) - Emenda do artigo
109 da Carta das Nações Unidas.
A Assembléia Geral
Considerando que a Carta' das Nações Unidas foi emendada, no sentido. de que o número de, membros
de Conselho de Segurança, de conformidade com o artigo 23. seja aumentado de onze para quinze e que
8.8 decisões do. Conselho sejam tomadas, 'de conformidade com o artigo
27, pelo voto
afirmativo de nove
membros em lugar de sete,
.
Conslder ando . que essas emendas
importam também na emenda do ar.,
tigo 109 da carta,
1. Decide adotar,' de conformidade com o artigo 108. da Carta das
Nações Unidas, a seguinte emenda à
Carta e submetê-la à ratificação dos
Estados Membros das Nações Unidas.
No artigo 109, parágrafo 1.Q a pa,
lavra "sete" na primeira frase será
substituída pela palavra "nove";
2. Solicita a rodos os Estados
Membros a ratificação da emenda
acima, de conformidade com seus
processos constitucionais respectivos,
o ma.ís breve possível.
EPJ 20 de dezembro de 1965.
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DECRETON'I 63.423 ----'-

DE

15

DE OUTUBRO DE

1968

Abre ao Ministého da '1Jzdústria e do Comércio, em favor do Departamento
Nactoruü de Propriedade lruiustriat o credito suplementar de 'N(frs
1. 653.450,00 pata re/Mço de dotaçao consignada no -otçente orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, Item n, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11,
da Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. l\J Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor do Departamento Nacional de Propriedade Industrial, o crédito, suplementar de NCl'$ 1.653.450.00 (hum milhão, seiscentos e cinqüenta e
três mil, quatrocentos e cinqüenta cruzeiros novos), para refôrçc de dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.08.00, a saber:
NCr$
NCr$
5.08.10 - Departamento Nacional
de
Propriedade Industrial
311.2.1237 - Proteção da Prcpríedade In:'
duatrtal
3.0.0.0 - Despesas corrente3.] . o. O
Despesas de Custeio
3. 1. 3. O - Serviços' de Terceiros .. ,
"
,.....
1 653.450,00
A~t. 29 A despesa de-corrente da execuçâo do presente Decreto será
atendida parte com os recursos de que trata o item n, § 1Q, do artigo
43, da Lei nv 4.320, de 17cie março de 1964 e parte mediante contenção
DOS recursos a seguir discriminados:
5.08.05 "'-- Consultoria Jurídica
114.2.1222 - Assessoria -aunctce
3.0.'0.0'- Despesas COt'1'€IlteE,
,3.1.0.0 -, Despesas de custeio
3.1.1. o --- Pêssóal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas . . '
'
, .
200.000,00
de
5.08.13 - Departamento Nacional
Regist.ro do Comércio
191.2.1244 - Coorúenaçào de Registro do
Comércio
3.0.0.0 - Despesas Correntes
'3.1. O.O - Despesas de-Custeio
3.1.1.0 - Pessoal- . "
.
3:.1.1. t - Pessoal Civil'
01.00 - Vencimentos e V~i.ntagens Fixas '
'
.
450.000,00
5.08.14 - Instituto Nacional de Tecnologia
329.2.1247 - Pesquisas e Estudos 'I'ecnológtcos rte Produtos Industriais
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01. 00,- - Vencimentos B vantagens Fixas . . . , .. ', ..... ,., .... , .....
450.000,00
02.00 -, Despesas Va~iáveis com Pessoa! Civil."
,
,
".
56.100,00
506.100,00
-r-.

1.156.100,00
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Art. 3Q aste Decreto entrará em. vigor na data de SUa publicação,
1968; 1479 da Independência e 80Ç! da
República.
Brasília, 15 de outubro de
A. COSTA E SIL,!A
Antonio Delfim Netto
José Fernandes de
Hélzo Beltrao

I~~ma

DECHETO N.9 63.429 - DE 15
OUTUBRO DE 1968

DE

neoooo o Decreto n.9 57.843, de

18

de fevereiro de 1966.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item rr, da Constituição, e
Considerando o -que consta da Ex,
posição de Motivos n.o 221.;".68-GB,
do Ministério da-s Minas e Energia,
Decreta.
Art. 1.9 Fica revogado o Decreto
115' 57.843, de 18 de fevereiro, de 1966,
que instituiu a "hora de verão" em
todo o território nacional.
Art. ~2.Q 1tste decreto entrará em
vigor na data de, sua publicação.
Brasília, 15 de outubro de 1968;
147 'I, da Independência e 80.9 da
República.

leeer, na Cidade de Florianópolis, _Estado de Santa Catarina, sem "direito
de exclusividade, uma estação de radiodifusão -de sons e imagens (televisão), utilizando o canal 6',
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral do _Ministério das Comunicações e Presí.,
dente do CONTEL e deverá ser assinado .dentro de- 60 (sessenta) dias, a
contar da - data da publicação déste
Decreto no Diário cfícuü da União,
sob pena de se tornar nulo, de pleno' direito, o ato da outorga.
Art. 2.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.

A.

COSTA E SILVA

caríae F. de Simas

A. COSTA E SILVA

DECRETO N9ti3.4-31 --

José Costa Cavalcanti

DE 16 DE

OUTUBRO DE -1968

DECRETO N.9 63.430 - DE 16
OUTUBRO DE 1968

DE

Outorga concessão à Rádio e Televisão Cultura Ltda., para estabelecer
uma estação de ~ radiodifusão de
soas e imagens (televisão), na cidade de FlQrianõpolis, Estado
de
Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
83, item 11, da Constituição e tendo
em vista o disposto no Art. 8.9 item
XV, letra a, da mesma Constãturçao
e o que consta do Edital n.c 13-65,
do Conselho Nacional d-e TelecomunL
cações, decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada à Rádio e
Televisão Cultura Ltda., nos têrmos
do art. 28. do Regulamento dos Ser..
viços -de Radiodifusão, para' estabe-

Regulamenta a -oístoria de. mercadoria estrangeira e a c/nüeréncia fi.,.
-nat de manifesto - plJlas reparf.ições
aduaneiras.
O Presidente da República, usando
da ,atl'lbIJL;:?o qua Ire confere (I artigo 83. item' lI, río Constísüçào, e em
cumprimento ao dísuoato no artfgo
176 do Decreto-lei nc 37, de 18 de
novembro de 1966, decreta:
CAPÍTULO l:

Da Viste ria

Art. 19 A vistoria em mercadoria
estrangeira, .para, verrrlcacâo de avaria ou falta e' deternnnaçào da l'E:Sponsabilídade pelos tributos' e outros
ônus devido à Fazenda Nacional. será precedida nos têrmos deste Regulamento.
'
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§ 19 A vistoria será. feita 'a -pedtdo
ou "ex orücíc'' sempre que a rcpar ,
tição aduaneira üver conhecimento de
fato, que a justifique,
.
§ 29 No caso de u'eutessa postal, a
vistoria atenderá, ainda, às normas
da legislação especifica,
S 39 Nãoser4 admtt.tda
víetor:a,
após o uesembaraço aduaneiro.
Art. 21' A realização
da vistoria
compete excl.mvamente nos Agentes
Fiscais do Impôsto Adu.:tuei':G DQC'·l'cto-lel nv 37, de 18 de novembro de
1966, artigo nC! 35 e Lei nc 5.314, de 11
.de setembro de·19$7., artigo 19 , inciso

I; .
SEçAO

Das

Disposições Pretímsnarcs

Art. aI? Para efeitos fiscais, será
oonsídei a ~.~ .corno entrada no tcvntório nacional a meroadorfa constante de manifesto cu 'documento -quí-.
valente, cuja falta rôr apurada pela
autoridade aduaneira (Decret~lei nuniet037, artigo 1', p'.tra';!,'I'ato úrucoj .
Art. 4O? Para oa Hns dê.stc BrgiJJamente, con.strlera se:'
I - Armazém ou uepositc - todo
e qualquer recinto onde deva permanecer depositada l ' sob contrôle adu~~:~rot:t~~,cadorla impu-tada a QU,l1:] [ -- 'Dano ou avarta .. ~ todo e
qualquer prejuízo que sofrer a mercadorias ou seu envor.ór:o, desde c
embarque até a -ntrega na dono ou
consígnatárío (Decreto lelnl! 37, ar-:
tígo 60, inciso n'
-llI -'... Extravio - toda e qualquer
falta de mercadoria entrada no território nacional (Lecrccn-Ieí no 17. artfgo 60, inciso trr .
Parágrafo único. ,s.}-,'á, consídera.Ic
total o 'dano ou ava-ra que vararrete
a descaracterízaçâo da mercodorfu."
Art. 59 O volume q!18 ao 1;(;1' deequebrado.
carregado, se apresentar
repregadn ou de qualquer modo uva
ria~o, ('U, ainda.' com índictca ele v-claçâo será pesado e' sempre que as
cautelas fiscais o impuserem, cíntado,
fazendo .se ato contaauo, anor.rçoes
nos registros de descarga,
Parágrafo 'jUlCO. O runcronárto
-aduanelro deverá aparo sínete da repar-tição no volume ctntarío, isolandoo em local próprio do armazém óu depósito.
.
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Art. 6O? Competirá 81.1 responsável
pelo armazém ou depósito logo após
a descarga do volume a lavratura do
termo .de avaria, qU~' UdJ e achado
conforme, será assín ado, -tambcm Pflo funcionário aduaneu-o .e oelo transportador ou seu repreuontante.
Art. 79 O -Iepoaicátr» da mercadoria enviará no prtmeu-c dlft \lU! se.
guínte à descarga r-xpedtente a repartição aduaneira, índtcanoo iJS vclumes descarregados nax condições do
artigo 59 e constantes de termos de
avaria.
Parágrafo único. O expedtente de
que trata êste artigo ser.a anotado no
manifesto ou documento (e efeito
equivajente' e encaminhado ao setor,
próprfo da repartiçâo aduaneira..
Art. 89 A conferência aduaneira
não será efetuada relativamente a
qualquer volume encontrado com farra
ou avaria, enquanto não 1'61' -eauzada
a vistoria.
§. 1C! Se a falta ou avaria fôr verificada no curso da conrcrêncía, se rá
esta suspensa até a ccaneeeao da vistoria.
§ 29 Caso' não tenham cfdc observadas as cautelas do parágrafo único
do artigo 59, ínoumbírt ao funcionário cumpri-Ias e' representar sõbre a
ocorrência.
§ 3Q Se não houver inconveniente.
poderão ser desembaraçados os demais volumes constantes da partida.
Art. 9Q A vistoria somente 5(;1'<\ realizada com observâncta . 13,$ cautelas
inerentes à natureza fa mercad. ria.
Parágrafo único 0 ~'ol;nl1l\ cuja
abertura dependa. P II Sc'U conteúdo
ou natureza. da presença de outra autoridade pública, sõmenre será vister-lado com, o atendimento eesee formáIídade.
Art. 10. poderá eec dispensada ::L
vistoria se o ímporra'tor ou transportador assumir, por "escrito ares..;
ponsabílidade pelos ônus decorrentes
da desistência,
Art. 11. A representação de que
trata o § 29 do. artigo ijÇl e o zocumento da eventual desistência prevísta r..o
artigo. 10. serão .ojaeos conforme o
caso, à primeira via "'.a no.a de: importação, à portaria da fsençãe ou ao
processo de desembaraço.
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Parágrafo único Para "íns de ccntrôle, serão feitas anotações UI) manifesto 'ou documento de ercno ('C),1)ivalente,
SEÇÃO, II

Do Processamento

ArL 12. A vistoria será realízada.
em dia e hora previamente fixados, por
uma, comissão constituída de 2 (doís)
Agentes Fiscais ::il' Imuôsro Aduaneí-,
1'0, sendo um cêres o-relator.
Art. 13. Assistirão à vistorla.:
I - Obrígatõrlamente .
a) o responsável pelo armazém cu
depósito;
b) o importador ou seu represen-

tente: e
ci o transportador, seu. representan.,
te. ou, o condutor .do veículo quando

o volume houver stdo desJarregado
nas condições do artigo 59 ou quando
lhe fôr imputada rra rce.
II - facultativamente:
a;,.O segurador ou seu representante: e
b) qualquer pessoa que comprov-aIegitnno Interêsse na vistoria.
Parágrafo ÚTIico.4S pessoas w que
se, refere êste artigo .não. será permitido interferir 'nos trabalhos da comlssão.

'

Art. 14. A comissão de vistoria provldencíarà. no sentido de serem cíenüflcadas as pessoas indicadas no artigo an terror.

Parágrafo único. A ciência a que se
refere êste artigo será pessoal, ou se
verificada .. a impossibilidade, por vía
postal, e deverá constar do processo.
:Art. 15, Nahipótes-e de falta não
justificada de qualquer dos Interessados; será :o proc-esso encaminhado ao
chefe. da- repartição aduaneira, que decrdrrà sôbre a realízacão da visto-ia.
à revelia do faltoso.
ATt. 16. Antes de iniciar a vistoria,
a comissão verificará se' foi lavrado o
iêrmc de avaria previsto rio artigo ,69
,8, ~t1U caso afirmativo, a exatidão 11),5
elementos ali consígnadcs.cem coní'rcnco com o volume, Identificado.
Parágrafo úníco. A eventual falta
do termo de avaria. será expr-essamen~
te eonslgnada no da vistoria, para definição de responsabilidade.
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Art . 17. O volume e seu conteúdo
serão minuciosamente examinados,
apurando-se: ;
l-Indício externo de víclaçâo e se
foi c:intadue sínetado:
I! - Smal de avaria por água, fogo,
choque ou vazamento;
JIl - Coincidência do pêso cem o
q.ie deu entrada no armazém .ou depósitc ;
IV - Espécie e quantidade de mercadoria avariada;
V - Espécie. e quantidade de m';;C
cadcria nâo avariada:
VI..:.... A natureza -da-avana ou dano, bem como sua extensão, indicada
percentualmente:
VII - A causa determinante do dano ou avaria, .considerada, ínclúsíve.
nessa apreciação, a adequabilldads da
4

embalagem ;'
VIII - Espécie e quantidade

de

mercadoria em falta, ,a vista dos. crcmentes constantes da . fatura comercial ou, ínexístírido esta,' dos demais
documentos de importação;
[X - A existência de espace vazio,
capas de comportar' a 'm-ercaidoría' em
falta:
x .~ A redução percentual do-valor

da mercadoria, soe .cãb-ível,~m deccrrência' do dano ou a varia;
Xl - O' valor e classificação t-o-itárla da mercadoria em. falta ou aV2,,riada e eventual reclassifícaçâo õe residuo qu- tenha valor econômico;
RII .....,. O valor do' prejuízo ou'. perda' da Fazenda Nacional; e
XII! - O responsável' pelo dano,
avaria ou' extravio.
Art. 18, A vistoria poderá estender-se a outros volumes da mesma
partida a qiie partencer o examrnado
peja comissão, quando, neoessáno.
Art, 19, Ultimados as trabalhos, lavraré a comissão têrmov-íe vístorts,
nêle consignando os elementos p-scursados, mclusrve as observacôe, rormuladas por qualquer dos ínteres-ados.
Parágrafo único. o-transportador
poderá oferecera prova de que trata
o artigo 24, até o encerramento dos
trabalhos.
Art . 20. O têrmo da vistoria será
la vrado no mtnímo em 5 cíncor vias,
assinadas pelos membros da -omíssão
e pelos que assistirem ao ato.

ATOS

DO

PODER

Ai"t.2l O chefe da
repartícào
aduaneira, à vista dos elementos C.Ql~
srgnados no termo de vistoria, profererá despacho em que:
I -, Indicará, sethouver, o -esponsávei ou responsáveis pela avariá, extravie. ou perda da mercadoria;
II ~ Fixará, o montante do prejuizo ue Fazenda Nacional;
UI - Mandará Intimar o responsáverpara recolher a quantia devida; -e
IV - Ordenará remessa de cópias
do termo de vistoria e da decisão à
Carteira de Comercio Exterior
::11
Banco do B::--as'il e. A. (CACEX),.
Parágrafo único. Do despacho, cabeaào 01$ -ecursoa previstos no artigo 28.
CAPíTULO

n

Da Responsabilidade
ArC. 22.-- O transportador responderà pelo conteúdo dos volumes quando

11oU\'{>r:
1 - Subatrttnçáo da mercadcna,
após o embarque (Decretc-Ieí n'· 37,
artigo 4,1, .íncíso 1);
II - Falta de mercadoria em voiume 'uescarregado, com indicio de víoIaçâc (Decreto-lei nv 37, artigo 41, inciso II) .
!lI -' Avaria visível por fora;
'!V - Divergência depêsoou dimensâo do volume em relação ao d-eclarudo no manifesto, connectme-ito
de carga ou documento equivalente
(Decreto-te! n937, artigo ~1,· inciso
III), e
V - Falta ou avar-a fraudulenta.
Parágrafo único. Incumbe-ao 1;ra1'>-5portador ..a, prova de. caso 'fortuito ou
força maior, que possa, excluir sua responsabilidade na ocorrência do fato,
, Art. 23,. O, depositário responde pela
Iartavou avaria em volumes recebi.tos
sem ressalva ou protesto, asstm come
peJ0s .danos causados em operacào d·~
carga, e descarga realizada por seus
prepostos.
e'arágrafo único. Incumbe ao dl:positario a prova de fraude do transport,adorou de qualquer outra exi!Uf'!1te de' sua responsabilidade.
A't, 24. As provas de responsabilidade deverão ser produzidas par qualquer Interessado no curso <ia vistona.
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CAPíTULO

Da

m

Ccmterencui Final de

Manije~to

Art. 25. A falta ou acréscimo de vorumes será apurada pela repartição
aduaneira, mediante o conrronto oos
registros de descarga com o manífoato
ou documento de efeito equrvalente ,
~ 19 O fato será objeto .de representaçãr, do funcionário designado paTa, a conferência final do mantfesto .
§ 2Q Se não. houver falta ou acréscimo de volumes, nem mercadoria a
despachar. poderá ser arquivado o manírestc ou documento de efeito cquivaro-te.
Art. 26. No caso de falta ou acrescimo de volumes, O transportador será
ínttmado .a apresentar a defesa, no
prazo de 30 trinta) dias corridos.
Parágrafo único. O prazo de que
trata êste artigo poderá ser prorrogado, <.1 critério do chefe da repartdçàc
aduaneira, per mais 10 (dez) dias, pu!
motivo tmrero.so alegado pelo ínt.aressado (De-u'eto-leí nv 37, artigo 123'.
Are. ?'i, Apresentada a defesa, ou
cie'c(\rl'tdoo prazo, respectivo. o onere
da repartíçao aduaneira decidirá 30bre a responsabilidade e mandará tntímar o responsável a. recolher o que
fôr devtdó.: sem prejuízo' da aplícaçâo
das penalidades cabíveis.
CAPÍT.ULO IV

Dos Recursos
A"t. 28. Das decisões do chefe da
rerut-tíçâo aduaneira, caberão os seguín tes recursoa:
Í - Pedido de reconsideração, ec-esentado nu. prazo de 30 (trinta) dias
corr.dos, que fluirá simultâneamente
com 'L. do recurso voluntário (oecrS'tolei r..~ 37, artigo ,128,. inciso 1);
II - R.~CU1·SO voluntário, em 19im!
prazo, .medíante prévio depósito da
valor FIm ütígto ou prestação de fiança
Idônea para c Conselho Superior de
'I'arfta (Decreto-Ieí n Q 37; artigo 1213,
Inciso II,aJinea"a.'·);
In - De ofício, .naproprte dectsâo
ou posteriormente em nôvo de....oacho,
quanoo o dtígio, -' de valor superior .1
NCr$ 500,00 (quinhentos cruzeíro,... novos), fôr decidido, no todo ou em par-
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te, ccntràrtamente à Fazenda Nacional. (Decreto-lei nv 37, artigo 128,
Inctso fl , alínea "b").

mente ao valor do prejuízo apurado rDecreto-Ieí nv 37. artigo 2:), parágrafo único, e 60, paràgraro umcor ,

Parágrado único. O funcionário autor ,"1(' urocedímento nsca, representara a autcrídade prclarora da dectsão, quando nác interposto o recurso
de oífcto cabivel. (Decreto-lei no 37,
artigo 129, § 29) .

Das Penalidades

CAPíTULO V

Dos Tributos é outros 6nus
Art. 29,. Nos casos previstos neste
Regulamento, a mercadoria ficará sujeita eos tributos e O:J.tfÇ)S ônus vrgentes na data do respectivo fato gerador.
Art. 30. No caso de avaria ou extravio de mercadoria, o montante dos
tributos e multai será calculado à VIsta
dó mnnítesto ou dos documentos de
importação (Decreto-lei nv 31. artigo 112).
§ 19 Se o manítesto ou os documentos .de Importação forem Incompletos, o .càrcuto terá por base o
valor da, mercadoría contida em volume idêntico (Decreto-lei (19 37. "àr-.
tígo 112).
§ 29 Sempre que a mercaoone possa corresponder a mais de uma euquota da t'ar íta Aduaneira. sendo
Impossível precisar a competente. o
cálculo se larápela anquota niais
elevada rDecreto-Ieí nv 37, art.ígo 112
parágrafo omcoi .
§ 39 No cálculo de que trata este
artigo, não .será . considerada a ísen-,
çâc ou redução do ímpôsto que beneficie a ímportaçáo,

Art. 31. Para efeito de -catcuro os
valores expressos em moeda ~str'an
geíra serão convertidos em
moeda
nacional, a taxa de cãmbíc VIgente
na data a que se retere o artígc 2~
(Decreta-lei nv '37, artigo '24).
Art. 32. Na Ocorrência de avarta
devidamente apurada, o preço nor~
mal, da mercadoria será 'reduzido
proporcionalmente ao prejutzc, cabendo ao responsável recolher a. diferença de tributos corresponeentes
(Decreto-lei nv 37, artagoe 25 e 60.
parágrafo único).
Parágrafo único. Quane:to a att-.
.q~ota rôr especrtíca.. o 'montante dos
tributos será reduzido proporcíonaj.,

CAPíTULO VI

Art. 33. Semprejuizo da cctn'ança
dos tributos e outros ônus de que
trata o artigo 29, e observado o disposto no § 3'? do artigo 30. será euncada:
I - ao responsável pelo extravio
ou falta de mercadoria, a multa ccvrespcndente a 50% (cmqüent.a por
cento) do ímpôsto devido (Decreto
lei nv 37, artigo 106, inciso 11, alí-.
nea "d").
11 Ao transportador, a multa
de NCr$ 10,00 (dez cruzeiros 11:0VOS)
a NCr$ 50,00 (cinqüenta cruzatros
novos) .. no caso de eoreecímo ae volumes (Decreto-Ieí nv 37, artigo 107.
inciso IV).
CAPíTULO VIJ

Das Disposições Fina1S

Art. 34, No caso de gênero _aJ1mentícto ou. outra mercadorta que. em
conseqüêncía de dano ou avaria. venha a ser considerado nocivo a. seude pública pelos órgãos competentes,
não será permitido despacho ou desembaraço.. devendo ser, obrigatoriamente, destruido ou inutilizado.
Art. '35. Responderão, também, pr;.
rante á Fazenda Nacíonai, por acréscimo de volume ou prejuízo -tecorrente de avaria ou extravio a que
derem causa, as entidades da Admtnístraçâo Pública indirctap. emprêsas concessionárias, quando o. evento
ocorrer por curpa sua ou de seus
prepostos.
Art, 36. Os casos omISSOS serão
resolvidos pet-, Diretor' do Departamento de Reucas Aduaneiras.
Art. 37. Este Decreto entrara em
vigor 30 (tru:ta)' dias .apóa sua publícação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 16 de outubro de 1968;
1479 da
Independência e $09 da
Repúblíca .

A. COSTA E

SILVA

Antonio Dettím Netto
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DECRETO N9 63,432 OUTUBRO

DE 16 DE

DE 1968

Altera o Regulamento para Ccmtrõte
Aduaneiro de Bagagem Procedente
do Exterior, aprovado peZo Decreto
rifi 61. 324, de 11 de setembro de

1967.

o .Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, decreta:
Art. 19 A isençác prevista no inciso
V 'e parágrafo único do art. 29 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 61.324, de 11, de setembro de
1967, modificado pelo Decreto número 62.273, de 16 de fevereiro de 1968,
não se aplica à bagagem. desacompanhada,
Art. 29 O artigo 40 do Regulamento
aprovado pelo Decreto me 61.324, 'de
11 de setembro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação: .
"Art. 40. O desembaraço aduaneiro de bagagem desacompanhada poderá ser processado em órgão aduaneiro de pôrto ou aeroporto que não o do' desembarque
do passageiro.
§ 19 Para processar êsse desembaraço, o passageiro apresentará
requerimento 8.{) chefe do órgão
aduaneiro do pôr-to ou aeroporto
de destino da bagagem, instruido
com:
1) a relação díscrímlnada -d os
objetos que constituam a
bagagem desacompanhada; e
II) certidão expedida pelo ór:?:áo aduaneiro em que houver, desembaraçado, da qual
constarão:
a) QS itens da" bagagem acompanhada
desembaraçada,
com discriminação de natureza, valor e' quantidade;
b) a declaração do passageiro
prevista no artigo . 29; e
c) o Pôrto de destino da bagagem' desacompanhada, declarado pelo passageiro no
pedido, de certidão.
2l? Nos casos de que trata
êste artigo, o. contrôle do' prazo
previsto no artigo 35 será feito
através do visto de' desembarque
constante do passaporte, ou documento que o SUbstitua, do' passageiro."

Art .. 39 Ficam revogados ps

§ § 19

e

zc do artigo 29 do Regulamento aprovado pelo. DeCreto. nv 61.324, de 11

de setembro de 1967.
Art. 4l? astc Decreto entrará em vi~
gor trinta (30) dias após a data de
sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
'
Brasilia, 16 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 80Q da'
República.
A. COSTA E

SILVA

Antonio Delfim Netto

DECRETO Nv .63.433 ----.,. DE 16 J;lE
OUTUBRO DE 1968

Regulamenta a exportação temporária' de nroanucs. nacionais e nacicnalizados.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que' lhe confere o a.r,...
tigc 83, item II, da Constituição, e em
cumprimento ao disposto no artigo
176 do Decreto-lei nv 37, de 18 de novembro de 1966. - decreta'
CAPíTULQ I

Das Dispos1ções Gertns

Art;. tv Considera-se exportação
temporária a saída, do País, de mer-

cadoria
nacional. ou nacionalizada.
condicionada à reimportaçâc no pra1.0 de 1 (um) ano da data do embarque, observadas as normas dêste Regulamento,. tDeerebo-Iei nc 37, de 18
de novembro de 1966, artigo 92).
Parágrafo único. O prazo', para a
reimportacâo poderá ser prorrogado
em caráter excepcional. a pedido do
interessado e a juízo do chefe da repartição aduaneira. pelo período máximo de 1 (um) ano (Decreto-lei número 37, artigo 71).
Art. 29 A entrada no território nacíonal de mercadoria exportada tempcrànamcnte. cumpridas as condições'
dêste Regulamento, não constitui fato gerador do ímoôsto de importação
(Decreto.Ieí nc 37, artigo 92, paragrafo único).
Art. 39 será considerada estranaeita. para efeito de incidência do im-.
pôsto de importação, a' mercadoria
naclonal cou nacionalizada reímportada. .quando houver sido exportada
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sem observância das normas previstas neste Regulamento (Decrete-lei
nv 31, artigo 93).
Art. 49 Ressalvada a hipótese de
mercadoria destinada a feíras.. competições esportivas ou exposições DO
exterior. o regime de -exportação temporária só se aplica aos produtos manufaturados e acabados. mesmo flUIl
necessitem de conserto, reparo ou restauração para seu uso ou funcionamenta.
Art. 59 O regime de que trata êste
Regulamento poderá ser aplicado aos
minérios e metais, com impurezas,
para fins de recuperação e beneficiamento no exteríor, desde que sob autorização da Carteira de Comércio Extenor do Banco do Brasil S. A.
(CACEXl.
.
Art. 69 Não será permitida a expor-

tação temporária de mercadorias cuja
exportação definitiva ou importação
para o co~sumo sejam proibidas.
Parágrafo único: Aplicam-se as
normas previstas na - legislação específica ao intercâmbio' por via postal,
amparado em convênio ou acôrdo - ín-,
.ternacíonal, às armas e municõea
com autorização do Ministério do
Exércíto.. bem como às mercadorias
sujeitas a contrôles especiais.
CAPíTULO II

Do Processamento da Exportação
Temporá1ia

Art .. 79 A exportação temporária só
poderá ser' feita através de local habilitado e será processada, salvo a hipótese prevista no artigo 13, mediante requerimento ao chefe da reoarttcão aduaneira, acompanhado de re-.
[ação, em 4 (quatro) viás,da Qual
deverão constar obrígatórtamentec
I -- Indicação' da marca, número,
espécie e pêso bruto dos volumes. -e,
quando se tratar de veiculo automotor de qualquer natureza, destinado a
consêrto ou reparo no exterior, o tipo,
modêlo, número do 'motor e número
da série;
II - ' Especificação da mercadoria,
compreendendo a sua denominação
comercial ,e classificação tarttãr.a,
quantidade, pêso líquido, valor e demais características que possibilitem
perfeita identificação quando da re..
importação;
lU - Indicação do estado em .que
se encontra a mercadoria e natureza
dos serviços a serem executados, ca-
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so tenha de ser submetida a processo
de consêrto, reparo ou restauração.
§ 19 A primeira via da relação a
que se refere êste artigo permanecerá
no processo, a segunda será entregue
ao exportador e a terceira encaminhada à entidade depositária da mercadoria. servindo a quarta via paro.
fins esteusecos.
§ 29 'No caso de aparelhos e máquinas de -uso pessoal, doméstico ou prortsstonat, que acompanhem o passagairo, serão dispensadas. as formaltda-'
des previstas neste 'artigo.
§ 39 Os objetos a que se refere o
parágrafo anterior serâo , identificadDS antes doe-ntbarque, quando se
fornecerá ao' interessado documento
expedido pela repartição aduaneira.
de acôrdo com mcdêlo aprovado pelo
Diretor do Departamento de Rendas
Aduaneiras.
Art. 89 O exame da. mercadorta re-.
Iacíonada sará 'efetuado pelo Agente
Fiscal do tmpôsto Aduaneizo designado .para êsse fim.· cumprindo-lhe autenticar as 4 (quatro) vias da relação e emitir parecer -quanto ao. mérito do pedido de exportação temporária.
§ 19 Se houver, falta do cumprimento de formalidades ou qualquer
outra falha, será permitido ao ínteressado supri-la OU saná-la. inclusive. se
fôr o caso, medíanté relação suplementar, também em 4 (quatro) vias
obedecendo-se o critério de distribuíção estabelecido no § 19 do artigo anterior:
§ 29 No caso de impugnação parcial
que não comporte a aplicação da norma contida rio parágrafo anterior,a
autorização poderá ser concedida para
as mercadorias consideradas em condições de embarque, desde que o exportador se manifeste, por escrito•. de
acôrdo com as conclusões- do parecer
do Agente Fiscal designado. fazendose as anotações cabíveis na relação.
Art. 99 Autorizada a exportação
temporária. será feita a averbacâo d~
contrôle no documento previamente
expedido pela Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil s. A.
lCACEX). encaminhando-se, em seguida. o processo ao setor próprio, para desembaraço e fiscalização do embarque .
Art. 10. As mercadorias destinadas
a exnortacâo Lemuoráría serão denositadas -em armazéns ou outros depósitos alfandegador.. . que .forem desígt
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nados. para êsse fim, pela entidade
deposítártà, ciente a repartição aduaneira.
§ 19 Aplicam-se àa mercadortas de':"
positadas para exportação temporária,
com referência às taxas e demais
ônus portuários ou aeroportuários, as
disposições
legais e regulamentares
que disciplinam o armazenamento de
mercadorias destinadas às exportações
definitivas.
29 A pedido do interessado,. as
mercadorias poderão ser exammaáas
em depósito do exportador, observadas
as necessárias cautelas: .ftscaís .
Art. 11. O deferimento do pedido
de exportação temporária será condicionado:
I, ~ ao prévio licenciamento pela
Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Bra-sil S. A. (CACEX); e
Il - ao Julznmento da conveniência de apllcacãó do regime especial
pelo chefe da repartdçâo-aduaneira .
Parágrafo único. Independa dessas
condições a aplicação no regime o:.special na hipótese prevista no §, 2Q do
artigo 7'?
'

*

cAPiTULO m

Da Exportação Temporária ae
Veículos Automotores

Art. 12. Po-derá ser. autorizada a
exportação temporária de veiculo automotor para uso no exterior, in de pendentemente de prévio
Iicanctamenta da Carteira de Ccmércío . Extenor do' Banco do Brasil S.
A.
(CACEX), desde que o proprietário o
requeira .ao chefe da repartição aduaneira e apresente a respectiva Caderneta de Passagem nas Alfândegas
("Carnet de Passage en Oouanea") ,
expedida por associação ou entidade
legalmente autorizada a emiti-Ia.
Parágrafo único. No pedido de exportacão temporária de veículo, nas
condições dêste at i.ígo, deverão, ser especificados, além do lugar da saída,
marca, tipo, mcdêlo, ano- devf abrícacão, número do motor e daiséne de
veículo também as demais características exigidas per convenção internactonal de que o Brasil participe.
Art. 13. Além das anotações que
deverão ser deitas no luga-r próprio da
Caderneta de Passagem nas Alfândegas a reparfíçâo aduaneira exercerá
o contrôle de saida e entrada dos veículos sob o regime de exportação temporária" por meto de' registro deste-
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nado a êsse fim, conforme modêlo
aprovado pelo Diretor do Departamenta de Rendas Aduaneiras.
Art. 14. Na exportação temporária de veiculo autom{)tor,. através das
fronteiras terrestres, serão observadas, no tccanté ao preenchimento de
formalidades e à documentação a ser
exigida por ocasião da saída do território nacional, bem como no regresso, as normas especiais aplicáveis
em decorrência de convênios internacionais firmados pelo Brasil.
r

CAPíTULO

IV

Das Disposições Finais

Art .. 15. Das decisões do chefe da
repartição. aduaneira, previstas no artigo 11, caberão os seguintes -recursos:
I - Pedido de reconsideração, no
prazo de 30 (trinta) dias, corridos,
contados da data da ciência ao interessado, Que fluirá simultâneam~n
te com o do recurso voluntário (Deereto-lei nv 37, artigo 120, inciso I): e
TI ~ Recurso voluntário, em igual
prazo, para 'O Conselho Superior de'
Tarifa (Decreto-Ieí nv 37, artigo '128,
inciso lI, alínea "a").
Parágrafo único. Do exame da
ccnvemêncía, de que trata o inciso
II -do artigo 1'1, o recurso voluntário
será' para o Diretor do Departamento
de. Rendas Aduaneiras.
Art. 16. Os casos omissos e as
consultas sôbre o regime especial de
que trata êste Regulamento serão resolvidos pelo Diretor do. Dapartamento de Rendas Aduaneiras.
Art. 17. l!::ste Decreto entrará em
vigor 30 (trinta) dias após sua publicação, .revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1968:
147 0 . da Independência e 809 da
República.
A.

CesTA E

SILVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.'! ü3A34 ._-

DE

17

';E

OUTUBRO r..~: 13G8.

Declara caduco o Decreto n.v 38.201.
de 3 de novembrQ ae 1925.

o Presidente da República, usando
da atribuição que 111E' confere o ar-
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tdgo 83~ item II da Constítuíçào, nos
têrmos do Decreto-lei n.c 227, de ~8
de fevereiro de 1967 /Codígo de M1-·
neraçâo) , alterado pelo de n.v il18,
de 14 de março de 1967, e tendo em

vista o que consta de processo DNPM

5.079.-51,.decreta:

Artigo único. E' declarado caduco o
Decreto n.c 38.201, de 3 de novembro
de 1955, que autorizou os cidadãos
brasileiros José Rodrigues de Oliveira
e Joaquim Rodrtgnes de Oliveira a

lavrar calcário no munícípío de Matoztnhos, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 17 de Q,UtUIJ1'0 de Hlôl3;,
1479 da Indepenôêncra e 30? da
República.

A. COSTA E SJ.L"JA
José Costa cavalwnti
DECRETO N.9

63.4~5

DE

17

1lE

OUTUBRO DE Hll38

Autoriza o Govêrno do Estado Cio Rio
de Janeiro a encampar serzuços püblicos de energia e'étríca e dá OU~
tras providências.

o Presidente da Repúblíca, usando
da atríbuíçâo que lhe confere O artigo
83, item II da Construnção, de conformidade com o dtspoato no artigo
167 do Código de Aguas.
Considerando que o Gbvõrno do Estado do Rio de ,Janei-o requereu autorização para proceder à encampaçâo dos .servíços publicas de energia
elétrica do murnorpío de Mangaratiba, de que é titular a Empresa Luz
e Fôrça de Mangaratíba Ltda .. por
fôrça do Decreto 1.1.9 49.737, de 31 de
dezembro de 1960,
Considerando que ínterêsses
publicas relevantes reclamam a éncamdos aos serviços públicos de energia
elétrica do município de Manga-atcba, conforme vístona realizada pelo
Departamento Nacional de Aguas e
Energia do Mtnístérto das Minas e
Energia, decreta:
Art. V? Fica autorizado o GOVêt1.U
do Estado do Rio de Janeiro a encampar, na forma da Iegtslação em
vigor, os bens e Instalações vinculados aos serviços públicos de energia
elétrica explorados 'Pela 'empresa Luz
e Fôrça de Mangaratíba Ltda. , no
municipio de Mangaratiba, Estado do
Rio de Janeiro.

Art. 2.9 O Govêrno do Estado ao
.Río de Janeiro, por seu órgão técnico
competente após a imissão na. posse
dos bens e 'instalações,administlará
os serviços públicos de energta eletriea encampados a.tê :1. outorga de
concessão.
Parágrafo único. Ao Govêrno do
Estado do Rio de Janeiro, díretamente ou através o seu , órgão técnico especifico, compets o pagamento
da indenização dos bens e Instalações encampados, na forma da lei.
Art , 3.9 O Governo do Estado do
Rio, de Janeiro, d íretatnenze ou através o seu órgão cécntco competente.
deverá requerer a concessão após a
efetivação da encampaçài resultante
de sentença judicial passada em julgado.
Art. 4.9 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, 1'e'vogadas as disposições ern contrário.
Brasilia, 17 de outubro de 19ô8;
da Independência e 809 da
República,
1479

A, COSTA E SILVA

JOSê Costa Cavalcunt'i

DEC'RETO N.9 63.136

DE 17 DE:

OUTUBRO :OE 196J~

Autoriza a Emprêsa de
llJinCroçào
Mantovani utaa. a tewrarag'.ta mtneral radioativa, no ntunicípio de
Lindóia, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item Il, da Constituíçâo e .non
termos do Decreto-lei n.v 227,' de 28
de fevereiro de 1957 (Código de M1neraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
n.c 318 de 14 de março de 1967, de-,
ereta:
Art. V' Fica autorlzaua a Empresa
de Míneraçâo de Mantovaní Limitada,
na qualidade de cesatonárfa de Ruberto Mantovani,a lavrar água mineral radioativa er-i terrenos de ,!",U:1,
propriedade, no Jardim rtamaratt no
lugar denominado Ponte Santa Ber-,
nadete, distrito e município de Lindóia, Estado de São PaUlO. numa área
de setenta ares e oitenta. e três centiares (0,7083 11a.),delimitada por
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um polígono irregular, que tem Um
vértice a trezentos e doze
metros,
quarenta centímetros (312,40 m) . no
rumo verdadeiro cte OIto graus vinte
e três minutos noroeste (8023' NWJ
do marco do quilômetro cento e SfSsenta e dois (km -)62) da rodovia
Líndóía Aguas de Líndóía e os
lados a partir desse vértice, os se-·
guintes comprimentos e rumos 'verdadeiros: noventa e um metros, quarenta centimetros (91,40 m) , norte
(N); nove metros, dez centrmetros
(9,10 m) , este (E); tceze
metros,
cinco centímetros (B,OS m) , norte
(N); setenta e nove metros trinta
centímetros

(79,30

m) ,

este

(E\ ;

quarenta metros,
ctnquenta e sete
centimetros (40,57 mj , sul (8); dez
metros, sessenta e cinco centímetros
(10,65 m) , oeste (W); treze ~'letros,
oitenta e um centtruetros (1S,l:S1 m) ,
sul (8) ; doze metros cinco centímetros (12,05 m) , oeste (W) ;
quinze
metros, dois
centímetros
sul (8) j quinze metros, vinte e cinco
centímetros (15,25 m) , oeste (W);
vinte e um metros setenta e cinco
centímetros (21,75 m) , sul (S); vinte
e um metros, setenta centímetros
(21,70 m) , oeste (W); _treze metros,
trinta centímetros (13,30 m) , sul
(8); vinte e oito metros, setenta e
cinco centímetros (28,75 m) , oeste
(W). Esta autorização é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
oonstantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto,
Parágrafo umco. A execucâo da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regutarnento aprovado pelo Decreto l1.9 51. 'i26, de 19
de fevereiro de d:W3 é da R8So11.a,:ao
n.c 3 de 30 de abril de 19% da C&míssâc Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2,9 O concessíoná.no desta autorização fica obrigado a recolher e.os
corres públicos, na forma da Lei, ('8
tributos devidos à União, ao Estado
e ao município em cumprimento do
djspostc na Lei n.v 1-,425, de 8 de
óutubro de 1964.
Art. 3.9 Se o concessionárto da
autorização nâo cumprir qualquer das
obrigações que me mcumoem a. autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Míncraçào ,
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Art. 4.9 As propriedades vistnnas
estão, sujeitas às servidões de SOlO
e subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do. Códígo de Mineração,
Art. 5.° A autorização de lavra
terá por titulo êste Decreto, que serú
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da LJIVISáo de
Fomento da Produção Mtneral
do
Departamento Nacional da Producão
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.

Art. 6.Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília', 17 de outuoro de 1968;
1479 da Independêncta e stw da
República.
A. COSTA E Sn,NA
José Costa cavaLcanti

DECRETO N.9 1)3. 4'n
DE 17 DF
OUTUBRO DE 1968
Dá nova redação co Parágrafo 2.9
do artigo 3,9. do Decrete- n.c 6.3 115,
de 20 de. agósto de 1968.

O Presidente da Repúnlica, usando
da atribuição que lne confere o arttgu
83, item II da Constdtutcâo, decreta:
Art. 1.9 O Parágtntc 2,9 do artigo
3.Q do Decreto n," 63,115, de' 20 de
agõsto de 1968 passa .a ter a segum te
redação:
"§ 2.9 A Sociedade Termoeletrtca
de Capivari S, A. poderá promover
em JuiZO:, as medidas necessádas à
constituição da servuráo administrativa de caráter urgente, nüüeanoo o
preces judicial estabelecido nu Oí"ereto-lei n.c 3.365, ele n de junno de
1941, com asmodlflcações tntrcouzídas através da Lei n.? 2.736, de 21
de maio de 1956."
Art. 2.9 ltste Decreto entrará em
vigor na data da 51.Li publicação, rcvogadaa as díapoaíçóes em contra-io.
Brasília, 17 de outubro de 19G8;
1479 da Independência e 80" da
República.
A,

COSTA E SILvA

José Cosia Caval.cc.n!i

Aros
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DECRETO N9 63.438 - DE 17 DE
OUTUBRO DE 1968

DECRETO N9 63.439- OUTUBRO DE 1968

DE

17 DE

Retifica o Decreto n9 61,744, de 23 ue
novembro de 1967, que cteclara de
utilidade pública, para tms de desaprop1'iação
pelo
Departsnneuto
Nacional de Estradas de Rodagem,
a áréa de terreno situada na BRl1$-RS (Rodovia Barra Mansa RJ - Jaguarão--RS) ,

Dispõe sobre os recuf§os da Comissão
Executiva do Sal e dá outras proi,t-dências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que' .Ihe confere o artigo 83, item n, da COnstituição, deereta:
Art. 1Ç O artigo 29 do Decf,eto número 61.7.44, de 23 de novembro ode
19'37, passa a vigorar com a seguinte

A;-t. 19 Os recursos fínanceu'os _provenientes das operações de qualquer
natureza, realizadas peta Comíssáo
Executiva do Sal e pelo extinto Instetuto Brasileiro do Sal, passarão a ínr-egrar o "Fundo de Desen voivxnento
da Indústria Salíneírav.. criado pelo
Decreto nv 55.842, de 16 de. março _de

redação~

Parágrafo único, A aplicação dos
recursos a- que se refere este artigo
obedecerá às normas estaoeiecidas :no

"Art. 29 Nos têrmos .do artigo
15Q do Decreto-lei nc 3.3'5:),d-e 21
de junho de 1941, modificado pela
Lei nc '2.786, de 2! de, maio oe
1956, poderá o Departamento Na-

cional de Estradas de Rodagem
alegar urgente a desapropriação

para efeito de requerer a imissão

provisória na posse do

o-cu

indi-

cado no artigo 19 dêste deel'eto."

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item TI, da Constituição, decreta:

1965.

mencionado Decreto.
Art. 29 Fica o Ministério da Indús...
tria e do Ccrnércíc autortzadcin movimentar o referido Fundo, podendo
delegar competência nos ~crmos Cio
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1967.

Art. 2Cl:Ê;ste Decreto entr-ara em Yigor na 'data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.

Art. 3Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua puulícaçâo,
revogadas as disposições ;:IT: contrário,

Brasília, 17 de outubro c a 18;68;
da Independência e 80'J da
República.

Brasília, 17 de outubro de 1938;
1479 da Independência ç 8r,!) da
República,
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A. COS'J;A E SILVA

Mário David Andreazza

José Fernandes de Luna

DECRETO N° G3 4.40 -

DE 17 DE OUTUBRO DE 1968

Abre ao Ministério üa Isuiústsía e dó Comércio em javo1' do Gabinete do
Ministro o crédito suplementar de NCr$ 30.940,00 para retórco de dotações consignadas no vigente Orçamento,

O Presidenteida República. .usando .da atribuição que lhe confere o
.artigo 83, item II, da' Ccnstituiçâ.; e da autorização contida no artigo 11,
da Lei nv 5.373 de 6 de. dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fic.'! ebarto ao , Ministério da Indústria e do -Comérclo, em
favor do Gabinete do Ministro v crédito .suplementar de NCrS 30.940,OU

129

ATOS DO PODER EXECUTIVO

(trinta mil, novecentos e quarenta cruzeiros novos), para rerõrco de dota-ções orçamentárias consignadas no subanexo 5.08.00, a saber:
NCr$
5.D8.0I
111.2.).208
3.0.0,0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
02.00
3.1.4.0
1.95.2.1212

NCr$

- Gabinete do Ministro
- Assessoria Minieterial
-- Despesas Correntes
-~
-~

Despesas rlp. Custeio
Pessoal

- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
.
-.Encargos DIversos
-" Formulação e Coordenação da
Política de Comérc io Exterior...
2.200,00
197.2.1213
Promoção e Expaneâo do Mercado
d~ Seguros. ..
1.840,00
Pormulaçáo Coordenação e Díre.
.311.2.1214
ção da Política Nacional de Turismo .
640,00
Coordenação da Pclttíca Executí.,
'316 :1 1215
va do Sal.....
8.280,00
:320.2.1217
Promoção e Orrentação do Desenvolvimento Industrial ..... '...
3.660,00

1.4.320,00

16.'320,00
30.940,00

Art. 29 A despesa decorr-ente da execução do presente Decreto será
. 'atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir dis.,
-crímínados '
5.03. n
198;'1243 -

-- Departamento Narccnal

de Comércio
Promoção de Exposições, Feiras Congressos
Conferências
3.0.0.0 -" Despesas Corrences .
3.2.0.'Ü - Transferências correntes
3.2.9.0 -- Diversas Tranaíerencias Correntes

Art. 39 âate Decreto entrará

e~

e

.

30.940,00

vig-or na data de sua publicação.

Brasília, 17 de outubro ele 1968; 1479 da Independência e 80\' da República.
A. COSTA E

SILVA

Ant:ônw Dettiui Netto
.José Ferrumâes de Duna
Helio Beltrõa

DECRETO N9 63.441 -

DE 17 DE OUTÚBRO DE 1968

.AQre ao Ministério da Fazenda em favor da Direçtio Geral da Fazenda.
Nacional (Deleçacias F/seais) o crédito 'sumtemenuir de NCrS 10.530,00,
para retorço de dQtações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da Repubhca, usando da atrlbulçâo que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituiçã., e da autorização contida no artigo 1~,
da Lei nv 5. 073 de 6 de dezembro de 1987, decreta:
Art. 1'1 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Direção
crédito suplementar de

Geral da Fazenda Nacional (De.egacias Fiscais), o

ATO.3 DO PODER EXECUTIVO
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NCr$ 10.530,00 (dez mil quínbentcs e trinta cruzeiros novos), para rer orço
de dotações orçamentárias consignadas aosubanexo 5.07.00, a saber:
5.07.15 -- Direção Geral da Fazenda Nacional (Delegacias Fiscais)
NCr$

115.2.1062 - Coordenação das Atrvidades Fiscais
3. O. O. O-Despesas Correntes
3. 1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.2.0 -- Material de Consume
.

Serviços de Terceiros . .
115.1.1063 -- Reequípamento das Delegacias
4. O. O. {I - Despesas de Capital
4.1. 0.0- Investimentos
4.1.4.0 - Material P:::rmanente .....
3. 1. 3. O -

4.300,00
2.980,00

.

2.750,00
10.530,00

Art. 2Ç A despesa. decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
NCrS

5.07.14 - Direção Geral da Fazenda Naclonal (Orgãos da Administração
Geral)
IH;. 2.1051 - Coordenação das Atívídades Meios
3. O. O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 .- Despesas de .Custeic
3.1.3:0 - Servíço r de Terceiros
,

..

10.53000

Art. iN Jtste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rep:~l~~~.ia,

17 de outubro

de 1968; 1479 da Independência e 809 _:] da

A- COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netlo
Hélio Beltrão

DECRETO N9 63.442 -

DE

17 DE

OUTUBRO

DE 1968

Abre à Justiça do Distrito Fetlera; e dos Territórios em favor do TribuoolJ
de Justiça do Distrito Federal o crédito suplementar de NCr$ 11.000,00,
para retorçc üe dotações cca.sumaãau ào -oioente. Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição e da autorização contida no artigo 11,
da Lei no 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1'? Fica aberto à ausüca do Distrito Federal e dos Territórios,
em favor do Tribunal de Justiça do Disti'ito Federal, o crédit-o suplementar
'de NCr$ .11.000,00 {onze mil cruzeiros novos), para refôrço de dotações consignadas ao subanexo 4.07.00, a saber:
Tribunal de Justiça do Distrito
Federal
113.2.0167 - Processamento de Causas
::I.O. O. O - Despesas Correntes
3.1.0.0 -- Despesas de Custeio
3. 1. 3. O-Serviços de' Terceiros . .
,
3.1.4.0 - Encargos Diversos

NCr$

4.07.01 -

.
.

10.500,00
500,00
11. 00000
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Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir disertmínados:

Tribunal de Justiça do Distrito
Federal
.
113.1.01GB - Reequlpamento de Tribunal
4.0.0.0 ~ Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.4.0 - Material Permanente . .. ..
4.07 .01

NCr$

~

.

11.000,00

Art. 39 f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 17 de "outubro oe 1968; 1479 da Independência e ao'? da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
Hélio Beltrão
DECRETO

NQ

63

443 ~ DE

17

DE OUTUBRO DE

1968

Abre ao Ministério da. Bàucaçiio E Cultura em favor do Departamento Nacioncü de Bâucaçao o cTédUn suplementar de Ncr$ 1.120.000,00 para
retõrço de àotaçóe3 ccnsíçtuuias no vigente Orçamento.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo 83, item lI, da Constituição e da autorização contida no artigo 11,
da Lei nv 5.373. de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e 'Cultura, em favor

do Departamento Na~~C'11al de Educação, o crédito suplementar de NCl'$
1.120.000~OO (um miihac cento e vinte mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas M subanexo 5.05.00, a saber:
5.05.11 - Departamento Nacional de Educação
NCr$
253.2.0509 - Desenvolvimento da Campanha Nacional de
Educação Física
3. O. 0.0-- Despesas Correntes
3.1-.o. n .~ Despesas de custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 -02.00 _.3.1.2. O 3.1. 3. O --

Pessoal Civil

Despesas Vartáveía com o Pessoal CIvil
Material de Consumo
Servíçoc de 'I'ercen'os . .
.

94.539,00
394.000,00
631. 461,00
1.120.000,00

Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir dls.,
crjmtnados:
NCr$

Departamento Nacional de Educação
253.2.0509 -cricsencorvtmcnrc da Campanha
Nacional de Educação Física
3. O. O. O - Despesas Correntes
3.1. O O ~ Despesas de Custeio
5.05.11 -

3.1.4.0 ..,..... Encargos Diversos

1.120.000,00
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ArL 39 :Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17. de outubro
República.

de 1968; 1479 da

1

Independência e S09 da

A. COSTA 1::: SILVA
Antônio Delfim Netto
Fcuoríno Bastos M ereto
Hélio Beltrão

DECRETO N° 63. 444 --

DE

17, DE

OUTUBRO 'DE

1968

Abre a Justiça EleitOral em favor do '1'rilJ,unal Regional Eleitoral 'co uistnto Federal, o crédito suplementaI' de NCl'$ H).OnO;Oo para retorço ee
dotação cónsignadp. no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Conatí tuícâ., e da autorização contida no artigo 11,
da Lei nv 3.373, de fi de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto à-Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regronal
Eleitoral do Distrito Federal, o crédito suplementar de N:Cr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros novos), para retôrçn de dotação consignada ao subanexo
4.04.00 a saber:
4.04.06 - Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federa:
113.2.0082 - Processamento de Ca usas Eleitorais
3.0.0.0.- Despesas Correntes
3.1. O O - - Despesas de Custeio
NCr$
3.1.3.0 - Material de Consumo
10.000,00

Art. 29 A despesa decorcente da execução do presente Decreto será
atendida medíante . contenção de igual quantia, nos recursos a seguir dis-

-iríminados:

.

4.04.0G -

Tribunal Regional Eleitoral ao
Distrito Federal
113.2.0082 - Processamento de Causas Eleitorais
.3.0.0.0 -"Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
,"Cr$
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros
10.000,00
Art. 39 aste Decreto entra-a em vig-or na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1968; 1479 da Independência e S09 da
11.epública.
I

A. COSTA E SILVA
Antônio da Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
Hélic Beltrão

LuI.~

DECRETO N9 63.44;:' -

DE 17 DE OUTOi3RO DE 1968

Abre ao Mintstáic dos Transportes em' tav.or do Deiiartcmento de Administração, .o credite 5Uplementw' de NCr$ 134.000,00 para retorço de aota:
çdo ccmsumcuia no vigente orçamento .

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

artdgo 83, item Ij , da Constltuícâ-, e da autorização contida no artigo 1~,

da Lei n? 5.373, de 6 de dezembro de 1967-, decreta:
Art. 1Q Fica. aperte a-o Ministério dos J'ransportes, _em fa vor do Departamento de Administração, o .crédito suplementar de NCr$ 134.000,00
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(cento ~ trinta e quatro mil cruzeiros novos) para rerôrçc de dotação orca.
mentárla consígnada ao subanexo 5.16.00, a saber:
NC1'$

5.1G.r3 .- Departamento de Administração
371.1.1964 -" Instaracào de Oficina Garagem em
Brasília
4.0.0.0 -- Despesas de Capital
4.1.0.0 __ Investimentos
4.1.1.0 - Obras Públicas . . .
o

134.000,00

Art. _2<) A d-espesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir dis-

criminados:
;).16.33 -

371.1.1964 -

Departamento de Administração
Instalação de Oficina Garagem em
Brasma

3. O.O.O -- Despesas Correntes
3.1..0 O _.- Despesas de Custeio
~.1.2.0

3.1.3. O
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.3.0
4.1.4.0

-- Serviços de Terceiros ....

-

Material' de Consumo

"Cr$
22.500,00
30.000,00

--

Despesas de 'Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações

70.800 t10
10.700,00

Material-Permanente ....

134.000,00

Art . 3° aetc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de outubro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Mário David AndrWzZa
Hélio Beltrão

DECRETO N.9 63.446 - DE 18
OUTUBRO DE 12S8

DE

Declara de utilidade públir:a a F1J,ndação M'anoel da Silva Almeida: com
sede em Recife, Estado de perna-mbucc.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o arngo"83, item lI, da
constituição e
atendendo ao. que consta do processo
M.J .\20.677, de 1968, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública; nós têrmos do artigo
1.9 da Lei n.v 91, de 28 de agosto -de
1935, combinado coro o artigo 1.9 ao
Regulamento aprovado pelo Decreto
TI}? 50.517, de 2 de matoBe 1961, a

Fundação Manoel da Silva Alme'da.
com sede em Recife, Estado de Per-

nambuco.
Brasília, 18 de outubro de 1968;
147.9 da Ind-ependência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis' Antônio da Gama e Silva

DECRETO Nv 630447 - DE 18
OUTUBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pública a Real

e Benemérita Societuuie Portnutuésa
- Caixa de Socorros D. Pedro V,
com sede no Rio de Janeiro- - Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atrrbuíçào que lhe confere o ar-
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tigo 83, item rr. da Constituição _e
atendendo ao que consta do processo M.J. 54.716, de 1963, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 1.9 da Lei n.c 91, de 28 de agosto
de 1935, combinado com o artigo 1.9
do Regulamento aprovado pelyo Decreto nv 50.517, de 2 de maio de
1961, a Real e Benemérita Sociedade Portuguêsa - Caixa de SOC01'1'OS
D. Pedro V, com sede no Rio de Janeiro - Estado da Guanabara.
Brasília, 18 de outubro de 1968:
147.9 da Independência e.. 80.9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luís Antonio da Gama e Silva

Art. 39 Jt outorgada à Centrais
Elétricas de Minas' Gerais S. A. concessão para distribuir energia elé ...
tríca no município de Perdões.
Art. 4° A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos,
contados da publicação dêste Decreto.
Art. 59 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos,
Art. 69 ll:ste Decreto entrará 0:'11
VIgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 19<68;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Jos.ê -Costa Cavalcanti

DECRETO N? 63.448 - DE 18
OUTUBRO DE 19'68

DE

Revoga o -Decreto n9 41. 7-43, de 1 de
nano de 19'57 e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
nos têrmos do artigo 59 do Decretolei' no 852" de 11 de novembro de

DECRETO N° 63.44-9 - DE 18
OUTUBRO DE 1968

,t:

Declara de' utilidade pública, ,para
fins de desapropriação, área destinada à bacia de acumulação, do
aproveitamento p r o g r e s s i e.o da
energia hidráulica de um trecho do
rio Paraná, na divisa dos Estados
de Mato Grosso e São Paulo.

1938,

Considerando que pela Portaria
n? B'22, de 12 de junho de 19'67, o Mimstro das Minas e Energia autorizou
a. transferência dos' bens e instalações
vl~c~lados aos serviços de energia
elétríca no município de Perdões Estado de Minas Gerais, para a 'Centrais Elétricas de Minas Gerais S A
decreta:
. .,
Art. 19 Fica revogado o Decr-eto
nc 41. 7~, de r d-e julho de 1957, que
transferiu para- a Companhia de Eletrici~ade de Perdões os- privilégios do
Manifesto S.A. 3.383-39, da Prefeitura Municipal de Perdõ-es.
Art. 29 Fica declarada a cessação
para Os efeitos do artigo 139, § 19
do Código, de Aguas, da exploração
dos serviços de energia elétrica de
que era titular a prefeitura Municipal de Perdões, de .acôrdc com o'manifesto de usina hidrelétrica, apresentado no Processo S.A. 3.383-39,
com relação ao município de perdões.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição e
tendo em vísta o disposto lia artigo
151, .letra b do Código de Aguas e 110
Decreto-lei nc 3.3-65, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utiltdade pública para, fins de desapropriação, diversas áreas situadas às
margens do rio Tietê, inclusive na
Cidade de Itapura, município do
mesmo .nome, no Estado de São
Paulo, destinadas à bacia de acumuIação, em sua segunda etapa, do
aproveitamento progressivo da energia hidráulica do trecho do' rio, r-araná, na divisa dos Estados de Mato
Grosso e São Paulo, compreendido
entre a Ponte Francisco Sã, da Estrada .de Ferro Noroeste 'do Brasü e
a confluência do-s seus formadores
principais, rios Paranaíba e.Grande,
CUja concessão. foi outorgada pelo
Decreto ne 55-.513, de 11 de janeiro
de 1965, à Centrais Elétricas de trru-
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bupungá S. A. e transferida pelo
Decreto nv 60.077,' de 1-5 de janeiro
de 1967, à Centrais Elétricas de São
Paulo S. A.
Art. ãc As diversas áreas de terra,
referidas no artigo anterior, com .
preendem aquelas constantes das
plantas Pr-L, a P-16, P-18 a P-23,
P-25 a P-27, P-29 a P-34, P-36 a
P-50, P-52 a P-89, ·P-90 a P-92 e
P-104, P'-9'3 a F-103, F-105 a P~128,
IT-l a IT-30, IT-38 a IT-44, IT-50,
IT-54 a IT-57, IT-60 a IT-71, IT-73
a IT-l43, aprovadas pelo Departamento Nacional de Águas e Energia,
do Ministério das Minas- e Energia,'
conforme os projetos apresentados no
Processo D. Ag. 9.226-64.
Art. 39 Fica autorizada a Oentraís
Elétricas de São Paulo S. A. a promover a desapropriação das referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos termos do
artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 19.41, modificado pela
Lei no 2.78'6, de 21 de maio de 1956,
a' desapropriação é declarada de caráter urgente.
Art. 49 _àste Decreto entrará em
vigor na datá da sua publicação,~'e
vogadas as disposições em contrário.
Brasüía, _ 18 de outubro de 19<68:
1479 da Independência e 80i? da
República.
A.

COSTA E SILVA

JOsé Costa Cavalcanti

DECRETO N9 63.450 - DE 18
OUTuBRO DE· 19'68

J..1E

Autoriza o Govêrno do -Estado de SâC1
Paulo a encampar concessão de serviços públicos de energia elétrica.

O Presidente da República,usando
da atribuição que. lhe confere o artigo 83, item' II, da Constituição e
de conformidade com o artigo 167 do
9Pdigo de Águas,
Considerando. que ínterêsses públl..
cos relevantes reclamam a encampáçâo dos bens e instalações vinculados
aos serviços públicos de energia elétrlca de que é concessionária' a Emprêsa Elétrica do Mongaguá S. Pi..
conforme se verifica pelos dados constantes do Processo D.Ag. 1.888-52,
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do Departamento Nacional de Aguas
e Energia do Ministério das Minas e
EDnergia, decreta:
ÃTt. 19 Fica autorizado o Govêrnc
do Estado de São Paulo, através -de
seu Departamento de Aguas e Energia Elétrica, a encampar, na forma
da legislação em vigor, os bens e instalações. vinculados aos serviços. públicos de energia elétrica de que é
concessionária a Emprêsa Elétrica do
Mongaguá S. A. por fôrça do Decreto nv 35.59'0, de 2 de junho de
1954,

Art. 29 O Govêrnc do Estado de
São Paulo, por seu Departamento de
Aguas e Energia Elétrica, após a
imissão de posse dos bens e instalações, administrará os serviços púnlícos de energia elétrica encampados,
até a outorga de nova concessão.
Parágrafo único. Ao Govêrno. do
Estado de São Paulo" diretamente, ou
através o seu Departamento de Aguaa
e Energia. Elétrica, compete o pagamento da indenização dos bens e instalações errcampados.
Art. gc O Govêrno do Estado de
São Paulo, diretamente, ou por intermédio do seu Departamento de Águas
e Energia Elétrica, deverá requerer a
concessão após a efetivação da p'ncampaçâc.
Art. év àste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, \ revogadas as' disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 80i? da
República.
A. COSTA E S:u..VA
JOsé Costa Cavalcanti

DECRETO NIl 63.451 - DE 18
0l.!TUBRO DE 1B68

DE

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão uma
faixa de terra destinada à passagem da lintia de transmissão no
município de Jataízinlto no Estado
do Paraná.

o Presidente da
da atribuição que
tigo 83, item Ir
tendo em vista o

República, usando
lhe confere o arda constituição e
disposto no artigo

ATOS no PODER EXECUTIVO

151, letra C) do Código de Aguas.
regulamentado pelo Decreto nc 35.ô51,
de 16 de julho de 19M, decreta:

Art.. 19 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição de servidão admínistratíva, as
áreas de terra situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largura, tendo
como eixo o ramal a ser construído
para as propriedades rurais dos Senhores Demetrius Lopes e José Helio
Luppí, partindo da linha de transmissão :- subestação' Tibagi - Fazenda Nossa" Senhora Aparecida, no
municipiode Jatalzinho, no Estado
do, Paraná, cujo projeto e planta de
situação foram aprovados por ato' do
Díretor-Geral do Departamento Nacíonal de Águas e Energia, no Processo DNAE 7.737-66.

Art. 29 Fica autorizada a Emprêsa
Elétrica de Londrina S. A. .a pro-o
mover aconstit,uição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se tízer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no art. 19,
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de. servidãD
administrativa necessária em' favor
da Emprêsa Elétrica de Londrina
S. A. para o fim índícado; a qual
compreende o direito' atribuído à emprêsa concessionárta de praticar todos
OS atos de construção, operação e -nanutençâo da mencionada linha ele
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefôníoas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou' reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
acesso à. área da servidão através
do prédio serviente, desde que aâo
haja outra via praticável.

°

§ '19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da sel'vídao, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos. que' embaracem ou
causem danos, incluídos entre êles
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.

§ 29 A Emprêsa Elétrica de Londrina S. A.· fica autorizada a promover, no caso de embaraço oposto
pelos proprietários ao exercício da
serviõão, as medidas judiciais necessárias a-o seu reconhecimento.

Art. 4'! :f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em, contrário;
Brasília, 18 de outubro de 1965;
1479 da Independência e 809 da,
República,
A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO No 63. 4()2 -

DE

18

DE

OUTUBRO DE 1968

Declara de utilidade pública para fins.
de constituicão de servidão umafaixa de terra destinada à passagemda Unha de transmissão que
se estenderá desde a subestação .Ribeirão Préto até a subestação de
Serrana, nos municípios de Ribeirão Prêto e .Serrana, no Estado de
Silo Paulo.

o presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, ítem II da Constituição, etendo em vista o 'disposto no artigo
151, letra c), do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto' nv ~'5. 85-1~
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. _ 19 P'ícam declaradas de utíltdade pública para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas ,de terra situadas na faixa de
30 metros de largura; tendo como eixo
a linha de transmissão a ser estabelecida entre a subestação .de Rlbeírão Prêto e a subestação de Serrana, nos municípios de Ribeirão
Prêto e serrana, Estado de São paulo,
s-endo o respectivo projeto e planta
de situação no 'BX-SK":'.39,.760 - SP,
aprovados por .ato do Díretor-Geraa
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia, no processo DNAE número
704.018-68..

Art, 29 Fica autorizada a companhia Paulista de Fôrça e Luz a promover a constituição de servidão admímstratíva nas .referídas áreas de
terra, na forma da -Iegislaçâo vigente,
onde tal se fizer 'necessário, para a
passagem da linha de transmísaâo
referida no art. 19 •
Art. 39 Fic'a reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Fôrçâ e
Luz, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à em-
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prêsa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha:
de' transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou -econstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através -do prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§ 10 Os propríetáríos vdas áreas de
terra atlngfdas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que rôr
compatível com a existência da servídao, abstendo-se, em conseqüência,
da prática; dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embarac-em ou
causem' danos, incluídos entre êles
os de erguer construções .ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 21".' A Companhia Paulista de Fôrça
e Luz fica autorizada a promover,
no caso de embaraço oposto pelos
proprietários ao exercício de. servidão, as medidas judiciais necessárias
ao seu reconhecimento.
Art. 4l?'1!:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, '18 de outubro de 19'68;
1479 da Independência e 809. da
República,
A. COSTA É SILVA
José Costa ccoatcanti

DECRETO Nl? 63.4'53 -

DE 103 DE

OUTUBRO DE 19'QJ3

Outorga à' Industrial Papelão Ctuipecozmho t.iao:
concessão para
aproveitamento. hidráulico no Estado de Santa Catarina,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item Ir da Constituição, e
nos têrmos do. artigo 150 do código
de Aguas, decreta:
Arb , 19 É outorgada à Industrial
Papelão Chapecõainho Ltda., conces"São para, o aproveitamento da energia hidráulica do Salto do Passo V'Clho, no rioChapeco,zinho, no Distrito
de jeerraz, município de Xanxerê, J~s~
tado de Ban ta Catarina.
§ 19 A energia produzida se destina ao serviço público de energia
elétrtca, para fornecimento à zona de

dístrfbuíçâo da concessionária ou suprimento de outros concessionários
quando autorizado.
§ 29 A c-onc-essionária fica autorizada a estabelecer 'o sistema de transmissão e distribuição' constante do
projeto aprovado,
Art, . 2(1 A presen te concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
contados da publicação dêste decremo
Art. 30 A concessionária fica oortgada a cumprir, o disposto no, Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 40 Findo o prazo da concessão, os bens e Instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art.. 59 A concessionária poderá
requ-erer que seja renovada a ccncessão, mediante as condições que
vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis' (6) mesesvantes de findar o prazo de vigência da concessão sob pena do seu:
silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art, 69 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em c-ontrário:
Brasília, 18 de outubro de 1%8:
1479 da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa' Cavalcanti

DECRETO Nv 63.4'54 -

DE 18 DE

OUTUBRO DE 19,68

Declara de utilidade pública a "Santa
Casa de Misericórdia de Monte
Aprazível", com sede em Monte
ApraziVel, Estado de São Paulo.

o Presidente da República,usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da constituição -e
atendendo ao que consta. do, Processo
M. J. -19.144, de 19'66, decseta:
Artig'o único .... f: declarada de utlidade pública, nos termos do artigo 19
da Lei n991, de 28 de àgôstu de
!935, combínadoccorn o artigo, 1Ç do
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Regulamento aprovado pelo Decreto
no 50.517, de. 2 de maio de 1961, a
"Santa Casa de Misericórdia de
Monte Aprazível, com sede em Monte
Aprazível, Estado de São Paulo.
Brasília, 1,8 de outubro de 19<ô8;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva
DECRETO NQ 63.455 -

DE

21

DE

OUTUBRO DE 1968

Declara de utiZidadepública a Casa
de Lázaro (Educandári.o Social de
Assistência e Amparo à Criança).
com sede no Estado da Guanabara.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 83. item n; da Constituiçào e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 11.880, de 1968, decreta:

Artigo único. :É: declarada de utllidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei nc 91, de 28· de agôstovde
193ti, combinado com ó artigo 1Q do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Casa de Lázaro (Educandario Social
de Assistência e Amparo à Criança),
com sed-e no Estado da Guanabara.
Brasilia, 21 de outubro de 1988;
147Ç! da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama

e, Silva

mero 50.517, de 2 de maio de 1961, a.
"Associação Educacional Plínio Leite".
com sede em Niterói, Estado do Rio
de Janeiro.
Brasília, 2,1 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO N9 83.457 --'-OUTUBRO DE 1968

DE

21

DE

Declara de utilidade pública a "Associação Cultutal Religiosa Brasileira tsraenta de Vila Mariana",
com sede em São Paulo, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República,' usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo 83, item II; da Constítutçâo e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 4.399, de 1968, decreta:
Artigo .úníco. tt declarada de utíIídade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei nc 9'1, de 28 de agôsto
de 1935, combinado, com o .arbigo lÇ!
do Regulamento aprovado 'pelo Decreto n 9 50.517, de 2 de mato de 1001,
a "Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita de Vila Mariana"
com. sede em São Paulo, Estado -de
São Paulo.
Brasília, 21 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e Silva

DECRETO N9 63.456 - DE 21 DE
OUTUBRO DE 1968'
Dedara de utilidade pública a "AssoCiagão Educacional Plínio Leite",
com sede em Niterói, Estado do Rio
de Janeiro.

o .Presldente da República,-...sando
da atribuição que. lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição ·c
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 21.331, de 19'88, decreta:
Artigo único. tt declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nú-

DECRETO N9 63.458 - DE. 21 DE
OUTUBRO DE 1968
outorga concessão à· Televisão Baré
Ltda., para estabelecer uma estação
ae radiodifusão de ecme,e imagens
(televisão), na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas.

o Presidente da, República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item rr. da Constituição e tendo 'em vista o díspostc no artigo 8Ç ,
item XV, letra a, da mesma Constituição' e o que consta do Editalnú-
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mero 4-66, do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada concessão
à Televisão .garé Ltda., nos têrmos do
artigo 28, do Regulamento dos . . Serviços de Radiodifusão, para estabelecer,
na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, sem direito de exclusividade,
uma estação de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), utilizando o canal 4.
Parágrafo 'único. O contrato decorrente. desta concessão obedecerá às
cláusulas que COm êste baixam rubricadas pelo secretária-Geral do Ministério das Comunicações - Presidente
do CONTEL - e deverá ser assinado
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da publicação dêste Decreto no
Diário Oficial da União, sob pena de
se tornar nulo, de pleno direito, o 'ato
da outorga.
Art. '29 Revogam-se as disposições
em con tráno.
Brasilla, 21 de outubro de 1968;
147Q da Independência e 80 9 da
República.

A.

COSTA E SILVA

OuTUBRO

DE 1968

Decuú:a de utilidade pública. a "Associação de Caridade da Santa Casa
de Misericórtiia de Assis", çom sede
em Assis, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o :1!"-

tigo 8::S, item n, da Constituição e
atendendo ao aue 'consta do Processo
M.J. 39.312, de 1967; decreta:
Artigo único. ~ declarada de uü~idade pública, nos .têrmós do artig-o
19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, "combinado com o artigo 19
do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517, de 2 de maio de 19,51,
~;" Associação de Caridade da Santa'
Casa de Misericórdia de Assis", com
sede em Assis, Estado de São Paulo.
Brasília, 2-1 de outubro de 19S8;
1479 da Independência e 80° da
República.
A.

Declara de utilidade pública oÓecndação Metropolitana paulista, com
seàe em São pauto, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item rr, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 55.256, de 1968, decreta:
Artigo único.

~

declarada de utàli-

dade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei nc 91, de 2'8 de agôstode 1.9,35,
combinado com o artigo 19 do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Fundação Metropolitana paulista,
com sede. em São Paulo, Estado de
São Paulo.
Brasília, 21· de outubro de 1963;
1479 da Independêncià' e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA
Luts Antônio da Gama e Silva
OUTUBRO DE

DE 21 DE

COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

DE 21 DE

OUTunRo DE 1968

DECRETO N9 63.4'Ô1 -

Carlos F. de simas

DECRETO N9 63.459 -

DECRETO N9 63.480 -

DE 21 DE

1968

Institui o "Dia do Motorista" e dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, 'da Constituição, decreta:
Art. 19 ~ instituído o "Dia do Motorista" cuja comemoração será feita,
anualmente, no dia 25 de: julho.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

A. COSTA E SILVA
Jarbas G.· passarinho

DECRETO N9 433.462 -

DE 21 DE
OUTUBRO· DE 1968 .

Revoga o Decreto n9 62.258, de 14 de
fevereiro de 1968, que suspendeu o
tuncumamenio do "Instituto de Investigações Científicas e Criminais".

o Presidente 'da República, tendo
em vista o que consta do processo
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no 40.995, de 19,64, do Ministério da

Justiça e usando da atribuição que
lhe confere o ar tígo 83, item II, da
Constituição, decreta:
Art. F' Fica revogado o Decreto
n» 62.258, de 14 de fevereiro de 19,138,

que determinou a suspensão do tuncionamento do "Instituto de Investigações Científicas e Ctiminais", estabelecido no Estado da Guanabara.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de outubro de 1963;
1479 da Independência e ao'? daRepública,
A. COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e Silva

DECRETO N'? 63.463 -

DE

21

DE

OUTUBRO DE 1968

Regulamenta o artigo 19 da Lei número 4.513, ,de F' de dezembro
de I.gM.

O. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item H, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Os funcionários do exnn to
Serviço de Assistência a M e n o r e s
(S.A.M.), apresentados na forma do
artigo 19 da Lei nv 4.513, de 1(,1 de
dezembro de 1964,'pela Fundação Nacíonal do Bem-Estar do Menor
.
(F.N.B.E.M.), serão lotados nos órgãos atendidos pelo Quadro do pessoal do Ministério da Justiça, ainda
que em caráter de excedentes da 1'35peotdva lotação, até, que seja aprovada a relotaçâo .de que trata o artigo 98 do Decreto-lei no 200, de. '25
de' fevereiro de 1967.
Art.2° Quandó não existir; no Quadro do Pessoal. do Ministério da Justiça, cargo de igual denominação será
êste transferido com o r e s p e c.t iv c
ocupante, através do Departamento
Administrativo do pessoaf ruvn, para
outros órgãos da Administração Federal, sediados, se possível, na mesma
Unidade da, Federação da anterior lotação do funcionário.
Parágrafo único. Para cumprimento
do disposto neste artigo, o Departam-ento de Administração do Ministério da Justiça encaminhará ao De-

EXECUTIVO

partamento Administrativo do pessoal
Civil as relações dos cargos nessa
situação, com os nomes dos respectivos ocupantes.
Art. 39 Os servidores cuja lotação
era privativa do S.A.,M. serão readautados em cargas de natureza compatível com os que ocupavam.
~ 1(1 A readaptação rar-se-á por deereto, mediante a transformação do
cargo "em outro de igual nível de
vencimento ou de vencimento inferior, ressalvado, nesse' caso, o direito
à percepção da diferença do nível,
enquanto não absorvida em decorrência de promoção ou acesso.
S zc A readaptaçâo será proposta,
eX. o/Ilcto, pelo DepartamentQ Administrativo do Pessoal Civil, à vista
das relações dos cargos' abrangidos
pela medida, e respectivos ocupantes,
encaminhadas pelo Departamento de
Administração do Ministério "da J '1 Stiça.
§ 3(,1 A readaptaçâo poderá ser feita
no Quadro de qualquer órgão da admímstracâo centralizada, levada, em
conta a-necessidade de seus serviços.
Art. 4<? Os pedidos de readaptacâo.
feitos de conformidade com a Lei
ns 3.780, doe 12 de julho dé 1960.· e
com a Lei nc 4.242, de 17 de julho
d,e 19'63, referente a servidores abranzídos por êste decreto,· não serão projudíoados em seu processamento esolução.
Art. 5(,1 O disposto neste decreto
aplica-se: também aos servidores elas'
extintas Delegacias do Ministério da
.rusttca .nos Estados, quando não uüllzados pela F.N.B.E.M.
Art.6Q O pagamento de vencimentos e de . vantagerrs fixas, bem coma
o de salário-família, .ao pessoal do
extinto S.A.M. transferido ou aproveítado em cargo de outro, órgão doserviço público federal, -nas for-nas
previstas neste decreto, continuará a
ser processado no corrente exercício
financeiro, pelo Ministério da Justiça,
ti conta das' dotações próprias.
Art. 7° zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo.
Bl'asília,21 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva
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no parágrafo único do artigo 23 da
Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962,
decreta:
outorga concessão à Rádio e Televi:..
Art. 19 Fica aprovado, na forma dos
são Uberaba Ltda., para estabelecer
anexos, o enquadramento de servidouma estação cte radiodifusão de sons
res- do Ministério da Saúde admit.dos,
e imagens (televisão), na Cidade de
até 11 de junho de 1962, na comissão
Uberaba, Estad,o de Minas Gerais.
Nacional de Alimentação, no Serviço
Nacional de Educação Sanitária, no
o presidente da República, usando Laboratório central de Contrôle dê
da atrfbuíção que lhe confere o arDrogas, Medicamentos e Alimentos,
tigo 83, item lI, da Constituição e
na Divisão do Material do Departatendo em vista o disposto no artigo
mento de Administração e no Depar8 9, item XV, letra a da mesma Constamento. Nacional de Endemias Rutituição e o que consta no Edital nnrais, amparados pelo disposto no pa.mero 53-65, do Conselho Nacional de
rágrafo único do artigo 23 da LeI
Telecomunicações, decreta:
nv 4.069, de 11 de junho de 1962, bem
como a respectiva relação nominal.
Art. 19 Fica outorgada concessão
à Rádio e Televisão Uberaba Ltda.,
Parágrafo único. O enquadramento
nos têrmos do artigo' 28 do Regulaa .qua se refere êste artigo .abrange,
"mente dos Serviços de Radiodifusão,
no tocante aos servidores co. Deparpara estabelecer, na Cidade de Ui'letamento Nacional de Endemias Rurais, 03 admitidos para desempenhar
raba, Estado de -Minas Gerais, sem
tarefas típicas de séries de classes e
direito de exclusividade, uma estação
classes .smgulares in tegran tes do Serde radiodifusão de sons e imagens
VIçO AF -:- Administração, Escrrtórío
(televisão), utilizando o Canal 4.
e Fisco, e da série de classes de
Parágrafo único. O contrato decorGuarda Sanitário, código GL.201.
rente desta concessão obedecerá as
Art. 29 Os valôres dos níveis de
cláusulas que com êste baixam, rubrivencimentos dos cargos constantes dos
cadas pelo secretária-Geral do Mianexos rererfoos no artígo 19 são os
nistério das Comunicações e Presiprevistos no Anexo I da Lei nc 4.069,
dente do CONTEI.. e deverá ser asstde 11 de junho de 1962, reajustados
nado dentro do prazo de 60. (sessenta)
por leis nostérrores.
dias a contar da data da publicação
dêete Decreto no Diário Oficial da
Art. 39 O enquadramento ora aproUnião, sob pena de se tornar nulo,
vado não homologa situações que, em
de pleno direito o ato da outorga.
virtude de sindicância, devassa ou
ínquértto administrativo, venham a
Art. 29 Revogam-se as disposições
ser consideradas nulae ilegais ou
em contrário.
contrárias a. normas administrativas
Brasília, 21 de outubro de 1963;
em vigor .
1479 da 'Independência e 80Q da
Ait , 4'? Os efeitos dêste Decreto vi-República.
goram a partir de 15 de junho à'e
A. COSTA E SILVA
1962, salvo em caso de estrangeiro
Carlos F. de Simas
naturalizado brasileiro, após aquela
data, ressalvado na relação nominal.
Art. 59 A partir de 29 de junho de
DECRETO N9 63.465 - DE 22 DE
1964, Os .cargos a seguir indicados fiOUTUBRO DE 1968
cam reclassifícados, de acôrdo com o
disposto no artigo 9<:' da Lei nc 4.345,
Inclui pessoal amparado pela disposto
de 26 de junho de 1964, .assim:
no parágrafo únicO do artigo 23 da
a) os de Nutricionista, P .1902 .13,
Lei n9 -4.069. de 11 de junhO ae
n-o nível 19-A;
1962, na parte Especial do Quact1'o
b) os de Químico, TC.202.17.A, e.
de Pessoal do Ministério da saúde,
Os de Farmacêutico, TC.701.17.A, no
e dá outras providências.
nível 20-A.
o Presidente da República, usando
Parágrafo único. Os efeitos finantias atribuições que lhe confere' o
ceiros decorrentes da execução do dísartigo 83,. item lI, da Constituição e
posto neste artigo vigoram a partir de
tendo em vista o disposto na Lei
1'? de junho de 1964 (art. 43 da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, e nv 4.345, de 1964).
DECREI'O N9 63.464 - DE 21 DE
OUTUBRO DE 1968

142

Aros

DO PODER

Art. 6° O órgão de pessoal do Mi--

nlstérlc da Saúde expedirá, aos ser-

vidores abrangidos por êste Decreto,
atos declaratórios da respectiva situação funcional, com observância do
disposto no artigo 188 da Lei nv 1.7-11,
de 28 de outubro de 1952.
Art. 79 mste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrártc ~
Brasília, 22' de outubro de 1963;
1479 da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA
Leonel Miranda
Os anexos a .que se refere o artigo' 1° foram publicados no Diário
Oficial de 29~1O-68.

DECRETO N9 63.486 OUTUBRO DE 1968
Retifica o Decreto n9
novembro' de' 1962,
Quadro de Pessoal
de Aposentadoria e
dustriários.

DE 22 DE

51. 576, de 8 de
que alterou o
do ex-Instituto
Pensões dos In-

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere I) artigo 83, item II, da Constituição € o
disposto no artigo 56 da Lei nv 3.780,
de 12 de julho de 1960, e tendo em
vista o que consta do processo DASP
nc 686-,68, decreta:
Art .. 19 Fica retificado o, Quadro
de Pessoal - Parte permanente do exInstituto de APosentadoria e Pensões
dos Industrlárlos, a que se refere "O
Decreto no 51.576, de 8 de novembro
de 1962, para o efeito- de excluir um
cargo de Escrevente-Datilógrafo, Código AF-204. 7, ocupado por Bertha
pereira de Souza, e incluí-lo, com o
mesmo ocupante, na série de classes
de Escriturário, código AF-202. 3-:A.
Art. 2Q Os efeitos da retificação a
que se refere êste Decreto prevalecerão a partir de .1 Q de julho de 19tiO_
Art. 39 nete Decretoentrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o ,
Brasília, 22 de outubro de 1-9138;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho

EXECUTIVO

DECRETO N9 63.467 OUTUBRO DE 1968

DE 22 DE

Altera o enquadramento dos cargos
e [umçôee do antigo Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários e dá outras providên-

cias.

o

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o
artigo 83, item. lI, da Constitulçâo e
tendo em vista o disposto na Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 151 Fica alterado o. enquadramento dos cargos e funções do antigo
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários. aprovado pelo Decreto n.v 51.350, de 23 de novembro
de 1961, na parte relativa às classes
singulares de Operador de Raios X,
P-1.710.9 e Manipulador de Chapas
Radíográflcas, P-L 723. 7.
Art. 2,9 Para êsse efeito ficam incluldos 17
(dezessete) cargos na
classe de
Operador de
Raios X,
ocupados pelos servidores constantes
da relação nominal anexa, excluindo-se igual número da classe de
Mampulador de Chapas Radíográfí.,
cas, com os ocupantes de que trata
este artigo.
Art. 3,9 A alteração ora efetuada
prevalece a partir de 1.9 de- julho
de 1960. por se tratar de pessoal
abrangido pela Lei u.c .3.780, de 12
de julho de 1960, correndo as. desnesas decorrentes de sua aplicação,
pelos recurscsvpróprtos do Instituto
Nacional da Prevldêncía Social, tendo em vista o que dispõe o Decretolei n.c 72, de 21 de novembro de
1066, que unificou os Institutos de
Aposentadorias e Pensões.
Art 4.9 O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrái'ío.
Brasília, 22 .de outubro de 1968;
147° da Independência e 80,Q da
República.
das

A COSTA E SILVA
Jarbas G. Passarinho

o anexo a que se refere o .art . 29
foi publicado no. Diário Oficial de.
29 e republicado no de 31-10~68.
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DECRETO NQ 63.468 -

DE 22 DE

DECRETO NQ 63.469 -

23 DE

DE

OUTUBRO DE 19138

OUTUBRO DE 1968

Retifica
enquadramento de cargos,
junções. e empregos do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente- do
Conselho Naczonal de Estatística, do
Instituto Brasileiro âe Geoçrafia e
Bstatistica.

Declara de utilidade pública a "Legião
Evangélica", com sede em São Leo-;
poldo - Estado do Rio Grande do
Sul.

O Presidente da República, usando

83 .itemII, da Constrtuiçáo e aten-

°

da atribuição 'que lhe confere o artigo 83, item I'I, da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo
nv 16.043-63 do Departamento Adminístratívo do Pessoal Civil (DASP).
decreta:
'
Art. 1'" Fica reüücada. na forma
do anexo, a relação nominal dos
ocupantes dos cargos de.séríe de classes de Técnico de Mecanização que
acompanhou o Decreto nv 51.3-67, de
11 de dezembro de 1961, .alterado pelo
Decreto nc 58.469, de 16 de junho de
11155.

Art. 29 'A retificação a que se refere êste Decreto não homologa situacões que em vírtude de síndíeâncías,
devassas ou inquéritos venham a ser
consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas admmístratdvas. em vigor.
Art. 3Q O valôres dos níveíe de
vencimentos constantes do anexo a que
se refere o artigo 1\1 são os da Tabela de Retribuição (Anexo. rrr: da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, reajustados por leis postêrtores.
Art. 4\1 As despesas com a execução
dêste Decreto serão atendidas pelas
dotações orçamentárias próprias.
Art. 5Q As vantagens financeiras
decorrentes do presente Decreto vigoram a partir de 19 de julho de 1960.
Art. 69 O órgão de pessoal competente apostálará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto.
Art. ']9 1l:ste Decreto entrará em
vigor na datá da sua publicação l'€VOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 d~ outubro de 1968;
J"AI79 da Independência. e 80\1 da
República.

A. COSTA E SILVA
Hélio Beltrão
o
fOI

anexo a que se refere o art. lQ
publicado no Diário Oficial de

29-10-68.

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

dendo ao que consta do Processo M.J.
5.846 de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
te da. Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n» 50.517, de 2 de maio de 1961, a
"Legião Evangélica", com sede em Sáo
Leopoldo - Estado do Rio Grande do
Sul.
Brasília, 23 de outubro de 19GB;
147\1 (la Independência e 801" da
República.

A. COSTA E !?ILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO N9 63.470 -

DE 23 DE

OUTUBRü DE 1968

Declara de utilidade pública o. Conselho Particular de São Domínçoe Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
item II, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
53.682, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de utílidada pública, nos têrmes do artigo 1'?
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto núme.,
ro 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Conselho Particular de São Domingos
- Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
Brasília, 23 de outubro de 1968;
147<> da Independência e 809 da
República.

83

A. COSTA E SILVA
Lufs Antônio da Gama e Silva
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DECRETO N'? 63.471 - DE 23
OUTUBRO DE 1968

DE

Declara de unuaaae pública a .. , ...
"COLSAN - Sociedade tsemeiícente
de Coleta de Sangue", 'com seda em
São Paulo, Estado de São PauLo.

o Presidente da República, usando
da atrrbuiçâo que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constitulçáo e atendendo ao que consta do Processo j\'I.J.
.50.241, de 1958, decreta:
Artigo único: E' declarada ee utiIídade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei nv 91. de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1Ç do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50,517,' de 2 de maio de 1961, a
"COLSAN - Sociedade Beneficente de
Ocleta de Sangue", com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 23 de. outubro de 1968;
147<:> da Independência e 80" da
República',
A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

de 8 de abril, e 174 de 30 de agôsto,
ambas de 1963:
.
I - Em cargos de Professor de
Ensino Agrícola-Técnico, EC-514:
1. José Aniceto de Lima.
2. JoacvrIRodrlgues 'Lima.
II - Em cargos de Professor de
Ensino Pré-Primário e Primário,
EC-514:
1. Jo.sé Luiz Gonçalves.
2. Pedro Miranda Damasceno .
3. JOsé Dantas Cavalcante.
4. Luiz, Soares de Medelroe.
5, Agrícola Castelo Borges.
Parágrafo único. No que se refere a
José Aniceto de Lima o restabelecimento do. enquadramento provisório
de que trata êste artigo, é feitot::rri
um dos cargos de Professor de Ensino
Agrícola Técnico, em que fôra enquadrado, o constante da Resolução nn,
~ero 146 de 8 de abril de 1963, mantida sua exchisão da relação nominal
que acompanhou a Resolução no 174
de 30 de. agôstc de 1963, da Comissã~
de Clasaifícaçâ-, de Cargos.
Art. 20 ltste Decreto entrará em vI:..
gor na data de sua publicação, retroa.,

DECRETO N<:> 63,472 - DE 23
OUTUBRO DE 1968

DE

Exclíti dos ~jeitos do Decreto número
62.234, de 7 de fevereiro' az 1968,
servidores do Ministério da Agricultura, por êle atingidos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item !l, da Constituição e tendo em
vista o que consta do processo MA010_12,963-68, do Ministério da Agricultura decreta:
Art. 19 Ficam "excluídos dos efeítos do Decreto nc 62.234, de 7 de fevereiro de 1968, alterado pelo Decreto
nc 62.310, de 23 de fevereiro do mesmo ano de 1968, as pessoas a seguir
indicadas tôdaa constantes da relação
.nommal vque acompanhou o primeiro
dos citados decretos, restabelecendo.se
a situação das mesmas, nos cargos de
que eram ocupantes na data da publicação do referido Decreto ne 62, ~34,
de 1968, em decorrência do enquadramenta provisório aprovado pela C{Jmissão de Classificação de Carzos
através das Resoluções números 14-6:

gtndo seus efeitos a jc de março de
1968, . revogadas as disposições' em

contrário.

Brasilía. 23 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Ivo Arzua Pereira

DECRETO 63,473 - DE 24
9UTUBRO DE 1968

DE

Cancela as auiortzaçôee concedidas a
"Pearl Assurance ·Company' Limi
zed'' e "The P1udential ,Assrurance
Company Límiteâ:' para funcionarem no País.

" O p~esi?-e_nte da RepÚ.blica, usando
@.a atrtbuíçâc que lhe confere o artigO

t~ndo

83, ite,m lI, da Constituição e
em V1S'ta \1 que dispõem os ar-

tigos 64. 65 e 69 do Decretcjaj nú-

mero 2,627, de 26 -de setembro de
'-940. e o Decreto.leí nv 73, de 21 de
novembro de 1966, decreta:
Art. 1'? Fica aprovado o aumento
do capital no Brasil, das filiais da
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"Pearl Assurance company. L'mlted"
e de "T'he Pruuentaa; Assurance Company Lnnited'
respectivamente de
NCr$ 250.000,00 .ouzent.. e e cmqüen,
ta 'mor cruzeiros ncvosj para' NCrS ...
7-7'-: .391,UO (setecentos e setenta e sete
mu trezentos 'e noventa e uco cruzeiros novos) e de Ncrs 130.000,00 tcsn;
te e trinta mil cruze.ros novos) para
N'Cl'$ 412.753,00 rquatrccentos e doze
mil. setecentos '-o c;nqüenta' e três cru.,
zeiros novos) IjOJ.J{Jl'me deliberação de
suas matrizes, df. 13 de setembro de
1967 e 14 da-setembro de 1967, assim
como autcrizadas. as reterdas sociedadea-a apl.car L valor correspcnden;
te ao patrimônio liquido de suas representações nu Brasil na subscrição
de ações de Companhia de Seguros
Monarca, que as .suc€derá em todos os
direitos e obrtgações ,
Art. 2.9 Para todOl: os efeitos ficam
canceladastas autorizações e' as Cartas, Patentes concedidas IJ. "Pearl sssurance Companv Límited" e "The
Prudent'al Assurance Company LImL
teu' 'para funcionarem no Brasil, a.
partir da uat da publicação no Diá1"iG otícuu da rrn.ão da certidão de,
arquivamento ua carta-Patente con,
cedida à Companhia de Segures M'9_
narca.mo órgão de. Registro do Co,
mércío.
Art. 39 Revogaru-se as d'sposições
err contrário.
Brasília, 24 <102 outubr-O' de 1968;
14'7'" da Independência e 809 da
ReI-:'ública.
A,

COSTA E SILVA
d~ Macedo

Edmundo

Soares

DECRE~l<O N'!· 63.474 DE
QUTUBiW DE 1968
'

24

DE

Declara de" utili.dade pública o. "Lar
do. Bêbê" (PUPíLEIRA) com sede
em Pôrto A!cg;·e - Estado do Rio
Grande do Sill."

o Presidente da República usando
da atríbuíçãc qus- lhe confere c art'gO 83, item 11, aa Consitituíção e
atendendo ao oue consta do PrecesS0 M.J, 59.120 de 1965, decreta:
Artigo única, E' declarado 'de utíhdede públíoa n. s têrmos do artigo
1\1 da 'Lei 91, UE' 28 .de agôsto de
1935, combinado com o artigo lodo
Regulamento aprov a-do pelo Decreto

nv 50.517, de 2 QC mai-o de 1961, o,
"Lar d.:-Bêbê' (PUPILEIRA) com
sede' em Pôrtc p.~.egre, Estado do R:O

Grande do Sul
Brasília, 24 de" outubro da 1968;
J.47" da· jndependêncía e 809 da

Repúbuca ,
A. COS+,AE SILVA
Luis Antônio ti·a Gama e SÚva

DECRETO N° 63.475
oUTUBRO DE

---c

DE

24

DE

1968

Concede à sociedade The Western
Telegraph Company. Limited 'autorizaçao para continuar a tuncumar
na Bepública reaerouoa do Braszl.
O Presidente da República, usando
da atribuição que "lhe confere o artigo 8'3, item lI, da Cons~ituiç~o r e
nos têrmos do Decreto-lei no, ::l.62I,
de 26 de setembro de 1940;' decreta:
Artigo único. E' concedida à so'I'elegraph
ciedade The westem
Company r.omtteô, com sede na cidade de Londres, Inglaterra, autorrzada
-ea S'0i8J'J8a

ap

S'S/AU1J'B J'BUO!ou~J

deraís, o último dos' quais sob o ~u-'
mero 18.987, de 12 .do .novemoro de
1929 autorização para .continuar
a
fun~i()na'r na República
Federa.t.i va
do Brasil, com o capital . destacado
para a fíhal brasileira fixado na Importância de "Ncr$ 58.503.294,88

tcínqüenta e oito' milhões, quinnehtos
e tres mil, duzentos e noventa e quatro cruzeiros. novos e, oitenta -e oito
centavos). resultante de saldo de capital e importações sem cobertura
cambial, bem como de correção monetárta .dos valôres do Ativo Imobí-.
Ilzado, nos têrmos .da Lei nv 4.357, de
16 de julho de 1964, consoante resolução aprovada pela Diretoria, em
reumâo realizada a 29 de dezembro
de 1967, mediante as cláusulas que a
êste acompanham, assinadas pelo Ministro . de Estado da Indústria e do
comercio, obrigando-se a 'mesma' sociedade a cumprir, integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar, sôbre.o objeto da
presente" autorização.
Brasília, 24 de outubro de 1968.
1479 da Independência e 80" da
República,
A, COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares
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DECRETO N.? 63.476 -,-----

24

DE

DE

OUTUBRO DE 1861

Inclui no Decreto n.c 51.015, de 13
de julho de 1964, os cargos que especifica.

o Presidente da Icepúbüca, usando
da vatrtbuíçâo que lhe. confere o ertígo 83, item II, daiOonstítuíçào, deereta:
Art. 1.9 Ficam ínclutdos na relação
constante do item lio artigo 1,'J do
Decreto n.c 54.015, de 13.,de julho
de 1964, nos ntveísiz t e 22', os cargos
de Orlentedor Musteal ,

Art. 2.9 O díaoosto neste decreto
vigora, a partir de 1-'" de.,unho de
1964, revogadas as díspcsiçôes
contrário.

Brasília,

24

de

e

30°- d~

-DE

24

DE

Autoriza o funciOnamento da FUcul-,dade de Ciências Econõmicase 4.dministração· de Bmqirésas, de ·ld.ogi
das Cruze.s - SP.

o Presidente de. República, usaa.,
do da atribuição que lhe' confere o
item II do Artigo 83 da oonstttuicão,
de acõrdo com (J disposto .no artigo
23, d'ÚDecreto-lei nv 421, de 11 de
maio de Úl38 e tendo em vísta (J que
consta do Processo no 1. 423-G8-CFE,
do Ministério da Educação e- cultura,
.

Art. I'? Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Oíêncics
Econômicas e Administração de EID--:prêsas, da Sociedade Civil de. Edu··
cação "Braz Cubas", de IvI.ogi das
Cruzes, no Estado' de São Paul/).
Art. 29 f:ste Decreto- entrará em
vigor na data de -sue. publicação.
Brasilia, 24 ,de outubro de 1968;
14:79 da Independência e 809 da

República.
A.

COSTA -E SILvA

Faocrmo Bastos Mêrcio

Art . 19 Fica retificado, na forma
abaixe, o Decreto nc ü3. 388, de 9 de
outubro d-e 1968, publtcádo no Diário
Oftcic"z de -10 subseqüente, que dispôs
sôbre a abertura de crédito suplementar em favor do Tribunal Superior
Eleitoral.
Nos artigos I'? e 2°, onde s-e lê:

.. . . ... . . . . . . . . , . . . . ... .
4.04.01
Trabalho
Leia-se:
. 4.04.01 toral.

OUTUBRO DE 1968

decreta:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o item
Ir do artigo 83 da Oonstituíoão, decreta:
.'

Tribunal

Superior do

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

A. COSTA E SILVA
Favorino Bastos 2kfércío
DECRETO NÇI 63.477

DE

R,eUfica o Decreto n9 63.388, de 9 de
outulJrode 1968.

em

outubro de '961)'

1479 da Independência
República:

DECRETO N'-"' 63.478 - DE 25
OUTUBRo DE 1968

Tribunal Superior Elei-

Art. 2° reste Decreto entrará aru
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Luis -Antônio da Gama e Sil'üu
Antônio Delfim Netto
Hélio Bettrão

DECRETO N'? 63.479 OUTUBRo' DE 1968

DE

25

DTo;

Institui Grupo de Trabalho, junto ao
Ministério das' Minas e Energia,
com as atribuições de estudar a
cctvoeniéncui e oportunidade' da
constituição de emprésa , subsidiária
da PETRÔB,RÁS, para executar 'as
atinuuuiee de' transportemaritinio
de petróleo e 'derivados.

o Presidente, da República, no uso
das atribuições que 'lhe são conferidas pelo artigo 89, item, lI, da Constituição, e tendo em vista a Exposição de' Motivos nv 85-GB, de 21 de
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outubro de 19,68, do Ministério das
Minas e Energia, decreta:

DECRETO N.9 63.480 - DE 25, DE
OUTUBRO DE 19681

Art. 19 Fica instituído 'um GrUDO
de Trabalhe, junto ao, Ministério ias
Minas e Energia, com as atribuições
ele estudar a conveniência e .oporuunidade da constituição de empresa
subsidiária da Petróleo B r a si l.eí r o
S. A. - PETROBRAS, para executar
as atàvtdades de transporte' marítimo
de petróleo e derivados.

Reaieírioui. com a respectiva ocupante, para o Quadro de Pessoal
_
Parte Especial do Ministério da
Educação e Cultura - cargo criainá1'io do Lloyd Brasileiro Patrímõnio Nacioruü e dá outras providências

Parágrafo único. Nos estudos" serem levados a efeito, o Grupo de Tratalho, com relação ao assunto, deverá
ter em vista, dentre outros, os aspectos de natureza jurídica. operack)nal, administrativa, econômica e
financeira.
Art. . 2(1 O Grupo. de Trabalho cerâ
constituído por:
a) três representantes do Mínlstério das Minas e Energia sendo- um
indicado pelo Conselho Nacional rio
Petróleo" e do-is índícados nela. p~
n-óleo. Brasileiro S. A., PETROBRAS
dos quais um da Frota Nacional de
Petroleiros - FRONAPE;
lJ) ,um representante do Mínísténo
do Planejamento e Ooordenaçâo Geral;
C) um representante do Míndstéric
dos Transportes, indicado pela Comissão de Marinha Mercante.
Parágrafo único. O Coordenador do
Grupo de Trabalho será um' dos representantes do Ministério das Minas e Ener.e:ia,· escolhido pelo Mínístro de Estado.
Art. 3° O Grupo de Trabalho deverá estar instalado até 20 '·(vinte)
dias da publicação dêste Decreto e
apresentar suas conclusões no prazo
de 60 (sessenta) dias contados de sua

ínstalaçâo.

parágrafo único. O Ministério das
Minas e Energia dará auoío administrativo necessário à reahzacâo dos
serviços do Grupo de Trabalho.
Art. 4° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo.
l'Í~"asília, 25 de outubro de 1968:
1470 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

o Presidente da República, usando
da .atrfbuicão que lhe confere o artigo 83. item II, da Constdtutçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
98, ~2.'}. do. Decreto-lei n.c 200 de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica. redístr.íbuido no Quadro de Pessoal .-:- Parte' Especial _
do Míriistéríc da Educação e Cultura. cem o respectivo cargo, integrante do Quadro de Pesso-al ~ Parte Suplementar. - do
Ministério
dos
Transportes (Decreto n.c 60.339,' de
8 de março tifo 1967), a servidora autárquica Rosalina Carvalho Galvão,
Oífcial de 'Administração, nível 12.
Art. 2.9 O Míntstérfo dos Trans,
portes remeterá ao órgão Ó~, Pessoal
do Ministério da. Educação e Cultura,no prazo de 30 (trinta) dias; a
contar da publicação dêste Decreto
o assentamento individual da funcionária movimentada por fôrça do
disposto neste ato.
Parágrafo único. A servidora de
que trata ccntinuará sendo paga, no
corrente exercício, á conta dos recursos orçamentários próprios existentes para êsse fim no Ministério
dos Transportes.
Art. 3;°' O disposto neste Decreto
não homologa. situação que. em virtude de slndícância, ínquértto administrativo 011 revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula.
ilegal ou contrária a normas legais
ou . administrativas aplicáveis.
esà

pécie.

Art. 4.9 zste Decreto entrará em
yigor na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.

Brasília, ~fl de outubro de 1968:
147,9 da Independência e 80.9 da
República'

Mário David Andreazza

A. COf.1'II E SILVA

José Costa Cavalcanti
Helio Bettrão

Mário David Andreazza
Faoorinc Bastos Mercio
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DECRETO N'? 63.481 -'OUTUBRO DE
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25

DE

Art~go

DE

Declara de utilictade pública a "Asso;
ciação -Cruz Verde Pró
sana'tóno,
Infantil de Paralisia Cerebral Irrecuperável", cem sede em Sito Paulo,
Estado de São paulo.
(.>

Presídents da República, usando

da atríbuíçâo que lhe 'contere ., ar-

-tigo 83, item I'I, da Constítuiçàc e
atendendo ao -que consta. do Processo
M.J. 59.147, de 1964, decreta:

DECRETO

N9

único.

~

dade púbuca nos

1968

63A82 -

declarada ,te utiltg~tlg,) 1"

termos do

da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935.
combinado com o artigo iÇ}, do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto número 50.517" de 2 de maio de 1961, a
"Eissüciaçáo Cruz Verde Pró Sanatórto
Infantil d·e Paralisia Cerebral Irrecuperàveí", COm sede em São Paulo.
Est&do de São Paulo.
Brastjía, 25 de
outubro d-P. 1968;
da
1479 da Independência e 80"
República.
A. COsTA E SILVA
LuZS Antonio da Gama e Silva

DE

25

DE OUTUBRO DE

19<58

Aore ao. Mzntstét'lo da Fazenda em favor 4a Direção-Geral da 'Fazenda
NaciOnal (órgãos de Administração Geral) o crédito suplementar de
NCrS:WO.ooo,oo pará retórço de dotação consignada so ínqemie Orçcmenta.

o Presidente da .Repúbuce., usando da atribuição que lhe contere .o
artigo 83, item Il, da Ocnstrtuíçâo e da autorização contida no artigo 11;
da Lei no 5.373, de 6 de dezembro de 19<57, decreta:
Art.' 1° i<'lca aberto, ao Mírustério da Fazenda, em favor, da Direção
Geral da Fazenda Nacional (órgãos de Administração Geral), o crédito
suplementar de NCr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros novos), pata
reIóli ÇO de dotação. orçamentária constgríada no subanexo 5,,07.00, a saber:
5. U7 . 14 4.0.0.0 -

Direção Geral da Fazenda Nacional.
(órgãos de Admuustracâo Geral)
Reequipamento da unidade
Despesas de Capital

4.l.U.0 4.1.::5.0 -

Equípaméntos e, Instalações

H5.1.1Ub,2 -

Investimentos

200,000,00

Art. zv A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida medíantercontençâovde igual quantia, nos recursos a seguir díscrrmmadqs ;

5. U'1.14

-r-;

Díreçâo Geral da Fazenda Nacional.

corgaos de Administração Geral)
l1b.l.1115H -.Construcão do Edifício do Ministérto da Fazenda

4 ~ O.O

Brasília
°- em
Despesas de

Capital

4.1.0.0- -

Investimentos

4.1.1.U -

Obras Públicas

Art. xv -

f:~e

COSTA

•••••••••••••••••••••

200.000,00

Decreto entraí-ã em vigor na data de sua pubhcaçâo.

Brasüía, 25 de
República.
A.

'0

E

outubro de
SILVA'

Antônio Delfzm Netto

Hélio senrao

19ii8; 1479 da Independência e 80Q da
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EXECUTIVO

DE 25 DE OUTUBRO DE 19H8

Abre ao -M2nWtério da Eelucação -e Cultura, em favor da Universidade Feaerai do Rio de -ranetro, o crédito suplementar de NCr$ 2.000.000,00
para retorço ele aotaçâo consignada no vigente orçamento.

O Presidente da. República, usando da. atrtbuíçâo que, lhe confere o
artigo 83. Item n. da Constituição e da autorização contida no artigo 11,
(ia Lei nv 5.373, de 6 de' dezembro de 1967, decreta:
Are; 1'.' Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
.
na umverstdaoe Federal do Río de Janeiro, Co crédito suplementar de
.NCrS :&.000.000,00 rdois milhõ-es de cruzeiros novos), para refôrço de dotaçao orçamentàrta consignada ao subanexo 5.05.00, a saber:
o.05. Hi
Diretoria do Ensino Superior
s.oe.re.oe - Unrverstdade Federal do Rio de Janeiro
:Jb4.:LU'lOti - Adrmmstraqào e Manutenção do Ensino
~.O.U.O Despesas Correntes
~.:J. O.O Transferências Correntes
~.2 .s. o·~ Diversas 'I'ransferêncías Correntes
Material de consumo

.

2.000.000,00

Art. 2'" A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de Igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
.5 .05,16 - Drretoria cio Ensino Superior
b-.U5.1fj.U~ -'----..; Universidade Federal, do ·Rio de .Janelro
:Jb4.2.Q'i'U6 - Acmmístraçâo e Manutenção do Ensino
s. U. U. U - Despesas Correntes
~.:J. U. O .rransrerênclas Correntes
~.2.9.0 -Diversas Transferências Correntes
Pessoal- . .

2.000.000,00

Art. 3V Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasüía, 25 de outubro de 19·68; 1479 da Independência e 809 da

aeuunuca.

A. COSTA E SILVA

Antônio Deljlm Netto
Faocrmo l3astos Mércio
Helio

neuuu.

UECHET0 N9 63,484 -

DE 25 DE OUTUBRO DE 1968-

Abre aO Mmisier;.o das Mi11as e Bnerçia o crédito supl'ementar de
.
NCr$ 17. OJ(',OO -aara retorço de- dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição, que lhe contere o
artigo 83, Item FI, da Constituição e da autorização contida no artigo 11,
da Lei nv b.~73, de 6 de dezembro de 19'67, decreta:
Art. iv FIca aberto ao Ministério das Minas e Energia, o crédito
suplementar de NCr$ 17.00,0,00 (dezessete mil cruzeiros novos), para réfôrço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo .12.00, a saber;
ã
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5.1,2.01 n6.2.1tim :::LO.O.O :3. 1. O.O 3.1.1.0 ::3.1.1.1- U1.UU -----'
1>:12.U5 -

GABINETE DO MINISTRO
Instalações e Funcionamento da Secretaria-Geral,
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e . Vantagens Fixas
'
'.

7.000;ào

DB:PARTAMENTO DEADMINISTRAÇAO

;&'/1.2.1'/2', ~

Coordenação dos Serviços Administrativos
- Despesas Correntes
3. 1 . U.U - Despesas de Custeio
~ .1.1. 0'·'-'- Pessoal
3,.1.1.1- Pessoal Civil
02.UU _ Despesas variáveis com o Pessoal Civil
~'.U.U.o

.

10.000,00
17.000,00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção, de igual quantia, nos recursos a .seguir díscrtmmados ;
GABINETE DO MINISTRO
Assessoria Ministerial
Despesas Correntes
:1.1. 0.'0 - Despesas de Custeio
iS.1.1:.U ' - Encargos Diversos
b.12.01 -

11l.2.1687 z,U. U. O -

~.

17.000,00

Ar.t. 3'.' :E::ste Decreto entrará em vigor na data de SU,a publicação.
Brasnía, 25 de outubro de 19-68; 14'7Ç da Independência e 809 da
Repubnca.
A. COSTA E SILVA
Antonio Deljtm Netto

José Casta Casxucaaüi
Helio Bettrtio

DECRETO N9 63.485 -

DE

25 DE OUTUBRO DE 1968

Abre ao Mtnzstério da Justiça em tcoor da Procurcuioria Gertú da República o crédito suplementar de NCr$ 50.000,00 para retorço de dotação
COn~ilgnaaa- no inqente orçamento,

O Presidente da Repúbnca, usando da atribuição que 'lhe confere o
artigo 83, Item ll, da Oonstitulção e da autorização contida no artigo 11,
da Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967 decreta:
Art. 1'" fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da Procuradona ,Geral da Repúbtíca, o crédito suplementar de NCr$ 50.000,00 (cinqüenta mü cruzeiros novos). para refôrço de dotação orçamentária consrgnada ao subanexo 5.10.00, a saber:
.
b·1U·9'J -

11l.2.1Nlõ -

:LU.U.U ;:$.1. O. U ;:$.1.1.0 ';:$ .1.1.1 :U2.UU -

Procuradoria Geral da República
Defesa. dos Interesses da União em Juízo
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal civil
Despesas VarJ61.veis com o Pessoal Civil ..... , ..

50.000,00
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Art. 29 A despesa decorrente da .execuçãc do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual Quantia, nos recursos a seguir díscrimtnados:
b.lO.UI Procuradoria Geral da República
1l1.:t.lb9ti - ' Defesa dos Jnterêsses da União em Juizo
~.O,O.O Despesas Correntes
::l.l.O,O - Despesas de custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 -pessoal Civil
01.UO - vencimentos e Vantagens Fixas , .. ', ... ,',. ,', ,.,
50.000,00
Art. av Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Brasíha, 25 de outubro de 19'68; 147Q da Independência .e 809 da

Ivepubüca.
A,

COSTA E SILVA

Ltuzs Ant6nzo da Gama e Silva
Antónzo Detttm. Netto
Hélio eettrao

DECRETO N9 63.486 OUTUBRO DE

DE 25 DE

1968

lteaiStribui, com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal - Parte
Especial - ' do Ministério da Saúde,
cargo originário do Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional e dá
outras providências.

o presidente da República, usando
di atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constdtuíçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2Q do Decreto-lei ris 200, de 25.
de fevereiro de 1967,. decreta:
Art, jc Fica redístrrbuído, no Quadro de Pessoal - parte Esp-eciàl _
do Mmístérto da Saúde, com o respectrv., cargo, Integrante do Quadro
de Pessoal - parte Suplementar _
do Ministério dos Transportes (Decreto nc 60.339, de 8 de março de
1967) o servidor autárquico B-ento
José da Silva, Eletricista-Mercante.
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá' ao órgão de Pessoal do
Ministério da Saúde, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicacão
oêete decreto o assentamento irrdi:VJ.dual do funcionário movimentado
.por .rôrça do disposto neste ato.
Parágrafo único. O' servidor de que
trata continuará sendo pago, no .corrente exercício, à conta dos recursos
orçamentários próprios existentes para
êsse fim no Ministério dos Transportes,

Art. 3Q' O 'disposto neste .decreto
nao homologa sítuaçao que, em virtude de .síndícâncía, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
negal ou contrária a -normas legais
ou. administrativas aplicáveis à espécie,
Art . 49 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re:-vogadasvas disposições em contrário.
Brasíüa, 25 de outubro de 19,68;
1479 da Independência e 80Q da
República.
A, COSTA E SILVA

Mario David A nâreaeza
Leonel Miranda

DE;CRETON,? 63: 487 - DE 25 DE
OUTUBRO DE 1968
Recustrioui, com o respectivo ocupante,
para o Quad1'o de Pessoal - Parte
Especial - do Ministêrioda Saúde,
cargo originaria do Lloyd Brasileiro
- Pcdrimcnio Nacional e dá outras
providências.

o presidente da República, usando
da .atribuição que lhe confere o artigo 83, Item n, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
~ 29 do pecreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 19,67, decreta:
Art. 19 Fica .redistrfbuido, no Quadro de Pessoal - ' parte Especial do Mínistérío da Saúde, com o res-
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pectívo cargo, integrante do Quadro
de pessoal - Parte Suplementardo Ministério dos Transportes (Decretotnv 60.339, de 8 de março, de
18-67), o servidor Dorval Florentino
Pires da Rocha, Enrermelro-Mer-

cante.
Art. 29 O Ministério dos Transpor-

tes remeterá ao órgão de pessoal do
Minístérío da Saúde, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
dêste decreto, o a"""''''' ' ... ...., -nto individual do funcio-nário. movimentado por

rôrca do disposto neste ato.
Parágrafo único. O servidor de que

trata continuará sendo pago, no corrente .exercício, à conta dos recursos
crcamentártoa nróm-ios existentes para
flõ''''~

fim no Ministério dos Transpor-

tes.
Art. 39' O disposto neste decreto
não homologa situação que, em' virtude de síndícâncía. ínquértto cadmtnístratívo ou revisão' de enquadramento, venha a ser consid-erada nula,
ilegal ou contrária a normas legais
ou administrativas aplicáveis à espé-

cie.
Art. 4Ç} aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicacâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1968:
1479 oa' Independêncja e 809 da
Repúolíca.
A. SOS'IA E SILVA

Mário D(7)id Andreazza
Leonel Miranda

DE-CRETo N°:ê3.488 OUTUBRO

DE 25 DE

DE 1968

Redistribut. COm os r e s p e C t i o.o s
ocupantes. para o Quadro de Pessoal -----.: Parte EsV"'Cial - do COnselho Nacional; de T"lecomunicaçõps
(CONTEL). 'caraoe originários da
com1Jannia Nacional de Navegação
costeira - Autarquia Federal e dá
outras providências.

o Presidente da
qa atribuição que

weoúbllca, usando
lhe confere, o arttgo 83, item II" da Constituição e
tendo-em vista ovdisncsto no artigo
99, ~ 29, do Decrete-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1987, decreta:
Art. 19 Ficam redistrlbuidoa, no
Quadro de Pessoal - Parte Especial -do Conselho Nac'<eal de Te-

Iecomunícações (CONTEL), com os
respectivos cargos, integrantes do
Quadro de Pessoal - parte Suplementar do Ministério dos Transportes
(Decreto no 60. ~<>"', de 8 de marco,
de 1.~67) os servidores autárquicos:
Oficial de Administração', nivel 12
1. Paulo Roberto Pinto Freire
'2. Luiz Ricardo' peixoto Nin Prates
3. Maria de Lourdes, Scherer
4. Moacyr José Fernandes
5. Adenóides Costa Aguil1ar
6. Ublracy Rodrigues Caldas
7. Cyro Tavares Dias Pessoa
8. Jorge Mário Gomes
9. Maria Regina Nunes "tand.
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órg-ão de Pessoal do
Conselho Nacional de 'I'elecomunicaçôes (CONTEL), no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publica-âo
dêste . decreto, os assentarneritos individuais dos Iuncionártos movimentados por fôrça do disposto neste ato.
Parágrafo Únic-o. Os servidores de
que se trata .continuarâo sendo pagos,
no corrente exercício, à conta dos re~
cursos arcam ntárlos próprios, existentes vara, êsse fim no Ministério
dos Transportes
Art. 39 O disposto neste decreto
não homologa situação Que, em vir...,
turte d~ sindtcâncta. inquérito adminístratívo ou revisão. de ' enquadramente. -v-nba a :::"1' considerada nula,
ilegal ou contrária às normas legais
ou 'administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 -,~ste decreto entrará em
vigor na data de sua' publicação, revogadas' as disposições em contrário.
Bvastüa, 25 de outubro de 1968;
147" da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA' E SILVA

Marir"J David Andreazza
certos F. d9 Simas

DECRETO NQ 63.489 ,

OUTUBRO

DE 29 DE

DE 1968

Dá n-ra denominação. à Comissão Especial de Levanta.~ne'i/.t:J do Nordeste.

o Presidente da República, usando
das atribuições que o art. 83, inciso
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II da Constituição, lhe C011f·~n: e de
conformidade com o disposto no artãgo 19 da Leí nv 2.851, de 25 de agosto
de 1956, decreta:
Art. 19 A Comissão Especial de La,
vantamento do Nordeste passa .a denomínar-se a partir de 19 de janeiro
de 1969, 31). Divisão de Levantamento.
Art. 29 O Mirúsro dó Exército ba.l_
xará os atos complementares' deccr.,
rentes dêste Decreto.
Art. 3° O pnesente vDecreto entra
em víacr na dal-a de sua publicacào.
revogadas as disposições em contrário'.
Brasília, 29 de outubro de 1968:
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurelio de Lyra Tavares

DECRETO N9 63 .490
OUTUBRO

DE

~

DE 29. DE

1968

Cria a, Comissão Rzçioniü de Obras
n9 1 da 81). Região Militar, com sede
em Belém ~ PA.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigp 83, mcísc II da oonstõnncão B de
conformidade com o disposto no artí-.
go 19 da Lei nv 2.851, de 25 de .agôsto
de 1956, decreta:
Art. 19 E' criada a Comissão Regtonaj de 'Obras nc 1 da 8\l- Região Mi~
litar, com sede em Belém ~'PA subcrdina da tecnicamente à Diretoria de
Obras e Fortificações'.
Art .• 29 O Míntstro do Exército baí.,
xará 0<:; atos complementares deccrrentes dêste Decreto.
Art. 39: O presente Decreto entra
em vigor na da-a de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastha, 29 de outubro de 1968;
147° da "Jndependênoía e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurélio de Lyra Tavares

DECRETO' N963 .491 OUTUBRO

DE 29 DE

DE 1968

Revoga o Decreto nl? 63 ;,013, d,e 18 de
julho de 1968 e dá outras providên~

cías,

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

II, do art .. 83, da Constituição, decreta:

Art.

19 Fica

revogado o Decreto

no 63.013, de 18.7.68, que incluiu representante da Confederação Nacíonal da Agricultura no Conselho 'De-

liberativo do Instituto do Açúcar e
do Alcool.
Art. 29 Fica criada, junto ao Conselho Deliberativo do "nstítuto do
Açúcar e do Atccoj.: Comissão GOl1sultiva integrada' por representantes
autorizados da Confederação Nacional da Agricultura, da Confederaçào
Nacional do Comércto e da Contederacão Nacional da Indústria. para,
quando solícíte da pelo referido Conselho. emitir pareceres sõbre assuntos de ínterêsse da agro-Indústría

açucareira .
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data 'de sua publicacâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro .de 1968;
1479 da Independência e 8DQ' da

República.

A. COSTA E SILVA
Edmundo' de Macedo Soares
DECRETO N9 63.492 OUTUBRO DE 1968

DE

29 DE

Aprova o Plano de Reestr-aturaçãa da
Universidade, Federal Rural dü Rio
de Janeiro.
O, Presidente da República, no. uso
das atribuições que lhe confere o '.11'.tígo 83, item II, da
Constituição,
tendo em vista o disposto no artago
69 do Deereto-Ie! nc 53, de 18 de novercbr o de ,1966 e nc artigo 1 3 do -Decreto-Ieí ne 252, de 28 de 'fevereiro
de 1967, decrete t

Art. 1Q Fica aprovado o Plano de

Reestruturação da Universidade Fe-deral Rural do Rio de Janeiro, que
a êste acompanhe. e vai assinado pelo
Ministro da Educação e Cultura.
Art. 2Q A proibição constante do
artigo 23 § 39 da Lei nv 4.881-A, de
6 de dezembro de 1965, não se aplica ao pessoal docente' e técnico oue,
em virtude dos Decretos-leis ns. ::;3
de 19613 e 252-67, tiveram seus cargos
transferidos para uma só un.ecoe.
Art. 3Q Ve d a d a, a duplicação de
meios para fins idênticos ou equíva-
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lentes, a redistribuição das dísclphnas ' e dos cargos, pelas Unidades
Uníversttárías, ou Departementos. resultantes da reestruturação, será feita símultâneemente com a adaptação
de Estatutos ao Plano 'ora aprovada

e suometíría a aproveçâo

do

Conse-

lho Federal de Educação.
Art. -4':1 Para a execução do Plano
ora aprovado, ncem criados, no Quadro trníco do Pessoal da; Universidade Federal Rural do Rio de .Jeneíro:
a) Cargos de Provimento em 00,.
missão: 8 (oito) símbolo 4-C, de Diretores de Unidades Universitárias;
(Uni) símbolo 5-0, de Onere da Prefeitura Universitária; 5 (cinco) símbolo 5-0, de Diretores. De órgãos
Auxiliares: 4 (quatro) stmboloig-O,
de Chefe de órgãos Suplementares:
8 (oito, símbolo 7-C, de secret.aria;
de Unidades Universitárias.
b) Funções Gratificadas: 5 (cinco)
símbolo B-F, de Secretarias de óraãos
Auxiliares: 4 (quatro: símbolo 4-F\ de

DECRETO N° 6:::.493 -

gecretartas

de

órgãos Suplementa-

res.

~ 1° Os atuais 6 cargos de Diretores de unidades Universitárias, stm-.
bolo 4-0, serão extintos na medida
em que se 'forem vagando pela extínçáo dos respectivos ,mandaÚús.·
~ zc 'Os atuais 4 cargos de Chef-es
de Secretaria de Unidades, símbolo
l-F, serão extintos, na medida em
OU'2 se 161' tmulantnndo a reestruturação da- Universidade.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposíçôes em contrário.

Brasílía, 29 de outubro de 1968;
147° da Independência .e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA

Faoorino õaeios Iâercio

o plano de reestruturação e. .que
se refere o art,.' 19,foi publicado no
Diário Oficial de 31.....10-68.
DE 29 DE OU~UBRO DE 1968

Ab7·C ao Mínietério das .Ccnuuucações em favor do Departam-vnio eoCorreios e 'Telégrafos u ct eântc suplementar de NCr$ 4.500.000,OOjJaia
retórce de dotação cúnsigr:o.dú. no .vigente Orçamento-o

O Presidente da República usando da atribuição que lhe .confere o,
artigo 83, item I'I, da Constrruição e da ..a utorização contida .no artigo 11,
da Leí nc 5.373. de 6 de dezerul-ro de 1967, decreta:
Art. 1':1 Fica aberto 0....:, Mmistérío das Comunicações, em 18,\'01' da.
Departamento JN' Correios ~ Telégrafos, o crédito suplementar de
NCr$' 4.500.000,00 (quatroimlthôes e quíntientos mil cruzeiros novosr . para
refôrço de docaçâ. orçamcnt.á-ia co-nsignada ao subanexo 5,04.00, a saber:
5,04 . 03 _
212.1.0454 -

Departamento Qf}~ Correios e "pelégrafos
Aquisição de jmóve.is e Construção de Agências

Po-rtais 'J'et-gratícas
4.0,0.0 - De spesas de Capital
4.:3. O.O ~ Inversões Fuianceiras

4-.2.1.0 -

Aqutsrçâo de Imovets

'

,~........

4.500.000,00

Art. 21? A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida com o aumento da rece.t.a proveniente da. modificação .aa. tarifas
telegráficas do D.C.T., conforme Decisão nv 73-68; do CONTEL.
Art. 3<:' Bst:> Dccre.o ent.raraem vigor na data de sua .publícação.
Brasília, 29 ce 'OUt.ULllO de 1968; 14'7° da Independência '3 809
Repúbl.ca
A. COSTA "'. SILVA
Antànio Dcqmi tvetic
Hélio Bf'Uráo

Carlos e : ae Simas

da
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DECRETO NQ 63.494 ---------, DE 30
OUTUBRO DE 1968

DE

DECRETO N<"I 63.496 ------' ;lE 20 DE
OUTUBRO DE

19-68

Concede
reconhecimento à Escola
Superior de Agrimensura de Araraquara SP.

Concede reconnecnnentc,a Curso de
cicncíae Domesticae e F;d.:ueaçtLO
Rural de Lorena - São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Ó "item
II do Artigo 83 da Constituição . de
acôrdc com o disposto no artigb 23
do Decreto-lei nv 421, .de 11 de mato
de 1938 e tendo em vista o que consta do Processo nv 1.188-63_CFE. do
Ministéri-o da Educação e Cultura - decreta:'
'

o Presidente da Repúbncu. usando
da atrtbuição . que lhe comere () nem
II do artigO" 83 da .Oonstaunção, na
rorma do artigo 23 do D-eCl'~t.0~lcl numero 421, de.11 doe mala. oe 1938, e
tendo em VIsta o que consta co Processo nv ,61.9ü9-66, do Mmistéríc da

Art. 19 E'concedido reconhecimento à Escola Superior de Agrimensura
de Araraquare no Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasilia,
3D de outubro de lBB8;
da Independência e 3D? da
República.
"
147<.J

A. COSTA E SILVA

Art-. 19 Fica conc-edido reconhecimenta ao Curso deClenClas .Domestacas e Educação Rural, da F'aculdade Salesíana de Filosofia, Orenctas e
Letras de Lorena, no Iâstauo ce Silo
Paulo.
Art. 29 11:ste Decreto entrara em vígor na data da, sua puoncaçao, revogado o Decreto nv 63. 1'1'ô, oe 22 de
agosto doe 1!::168 unano OJlCl U• de 26
<te agôsto de 19,68) .
Brasilia, 30 de outubro de 1968;
1479 da Independência e B{)9 da
República.

Favorino Bastos Mercia

DECRETO N° 63.495 OUTUBRO DE 1968

Educação -e CUltura, decreta;

30 DE

DE

.

Declara de utiliàacte pública a "Assoei~ção dCl:s Damas de Cêruicuie de
Para de Mznas, com. .sede em Para
de Minas
EstGJdo de Minas
Gerais.

o Presi-dente da República. usando
da atribuição que lheconftn';' o arngo 83, item II, da Constaf..n câo e
atend·endo ao que COnsta ao Processo
M.J., 4.61~, dé: 1968," decreta:

. Aitigo único. E' declarada de utí-

Iídade pública. nos têrmos oo arnco

19 da Lei nc 91, de 28 de agôsto de
19"35, combinado com o arUgO 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517, de 2 de maio de HH}l "Assc;çiação das Damas de Caridade de
Pará de Minas": com sede- :--111 .Pará
de Minas, Estado de Minas Chorais.
Brasília; 30 de outubro oe' 1968;
147l) da ·Independência e 81)9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e SilVa

A. COSTA E SILVA
Favorino Bastos Mércio

DECRETO N9 63.497 OUTUBRO DE

DE

30

DE

1963

Declara de utilidade murnca. para tms
de aesoorcpruiçoo pelo Departamento Nacuma; de Obreis centre as
secas, a area ae terreno que eeoecuíca, no Munzctpio de Gtuuuimm,
Estado da Bahia.

o Pr-esidente da Repúnlíca, usando
da atrfbuíçâórque lhe confere' O' ar.
tigo 83, ítem 11, da consunuceo .c oe
contomudade com o que dispóe o Deereto-ler nc 3.365, .de 21 dê Junho .de
1941, com as alterações constantes da
Lei nv 2.786, de ,21 de maio ele 195'0,
decreta:

Aa-t, 19 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desaproprraçâo pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, a. área de ter-

reno de 1.200ha. cnum mil t: duzen-.
tos, hectares), representado Da planta
que com êste . baixa, devidamente rubrtoada pelo Secretárío-Gera, do Mi-

nistério do rntenor, necessana à Implantação do Projeto de Irrrgaçào do
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Acude Público Ceraíma, no Muntcípfo de Guanamtn. Estado da Bahia.

Art. 2<: A desaproprraçáo a ..que se
retere este Decreto é constaerada de
urgéncra para efeito do art. 15 de Decreto-Ieí nv 3.365, de 21 de junho de
1941.
Art.. 29 P'icam 'revogados O Decreto
ri'? 61.190, de 2'- de agosto de J967 e
demais disposições em oontrárío .
Art. 40 :Ê;ste Decreto entrará 'em vrgcr no data de sua publícaçao.
Brasíua, 30 de outubro de 1968;
1470 'da Independência e 8'09 da
República.
A. COSTA E SILVA
Afonso A. Lima
DECRETO N° 63.498 - DE 30 DE
OUTUBRO DE 1968

Declara de utiUdooe pil/JllCa () Uma~
sio e Escola NOrmal Pcrticuuir Nossa Senhora Auxilfadora do Lins,
com sede em Lins, Estada lte sao
Paulo.

Presidente da Repúbüca t'sando
na atribu'câo oue lhe COnfBr'2 G art.í-.
go 83 item H. da oonsu-u'cao e
atendendo ao aue consta 10 Processo
M.,J. 21.072, de 19")'7, decreta:
Artigo único. E' declarado de utíIídade pública nos têrmcs do artigo
1<: da Lei D<: 91. rl.? 28 de agôsto de
1S85 combinado com o art. 1\ 60 Regulamentc aprovado pelo Decrete númelo' 50.517. de'2 'de maio de 1961 o
Ginási-o € Escola Normal Particular
N os-a 'Senhora Auxiliadora de Lins,
com sede em Lins, Estado d-e São
Paulo.
Brasília, _ 30 de outubro de ~968:
1470 da Independência e 809 da
o

República.

A. COSTA lo: SILVA
Luis Antônio. da Gama e Silva

DECRETO NÇ 63.499 - DE 30 DE
OUTUBRO DE 1968Retifica o 'enquadramento dos cargos,
funções "e empregos do antigo' ,Qua~
âro 1 elo ex-Iâinisterío da Viação e
Obras Públicas, e altera, a classificação àos respectivos cargos de nt~
-oei s.uperior.

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

tígo 83, ítem H, da Constituição, de

acôrdo com o disposto na Lei nv 3,.780,
12· de. julho doe 1960,·e no actdgo tP
Lei nc 4.345, de 2$ de junho, ~9
1964, e tendo em vista o qú "'"Insta
processo nv 14.678-<64 do Departa.mento Administrativo do. Pessoal Cí..

de
da
de"
do

vll, decreta:
.
Art. 1" Fica retificado o enquadra ..
mento .dos cargcs, funções e empre-

gos do sn tig{) Quadro I - Parte permanente do ex-Mínístárín da Viação
e Obras Públicas de que trata o Deereto nv 54.135, de 17 de agôsto de
1964 na parte referente à serre de
classes de Engenheiro-Agrônomo, ...
TC:-1ül,para o fim de" incluir, [la
classe A, nível 17, um O) cargo
ocupado per Mauricio de Paula Miranda. ex-diarista de obras do Depactamen to Nacional de Obras Contra ,H
Sêcaa equiparado ao extranumeráriomensalista, na forma do artégo ' 1Q 'da
Lei nc 3.483 de 8 de' dezembro 'dalS58 por fôrça do disposto no art. 2"
da Lei nv :1.772, de 13 de junho de
[960.

Parágrafo 'únIco. O enquadramento
que sel',efere êste artigo vigora a
partir de 1\' de julho de 1960 (artígo 88 da Lei no 3. '780, de 12 de: julho de 1960).
rl

Art. 29 Fica igualmente retificada
1'1a forma dos anexos, a classífícacào
dos -cargos de nivel superior do Quadro dé pe s s o a r do M'nístérto côos
'Transportes (antigO Quapro I do exMtnístéríó da Vtacáo e Obras Publrcas) aprovada pelo D-ecreto nv 5'5.228,
de 15 de dezembro de 1964," e alterada pelo Decreto nc 55.647, de tade
janeiro de 1965,· bemicemo a relação
nominal dós atuais ocupantes.
parágrafo único. A execução do disposto neste artigo vígcra a 'partir de
i'? de junho de 1964, exceto quanto ace
funcionários .readaptados após aq·u·ela
data; cujo enquadramento pr-evalece-a
c-ontar da publicação dos respectivos
decretos de readaptaçâo no Diéirio
Oficial (ah'. 46 da Lei nv 3.'780; de
12 de julho de 1960), e quantocaos
enquadrados na 'série de classes de
Pesquisador em. Biologia, TC-1.5ü1, a
partir de 14 de julho de 1965, data de
vigência da Lei nv 4,723, de 9 de julho de 1965.
Art. 3° O órgão de pessoal compe-

tente apostilará Os títulos dos runcionáríos abrangidos. por êste decreto Q'J
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expedirá portaria declaratória aos que
não os possuírem.
Art. 49 O presente. Decreto entrará
em vígor na data de -sua publicação,
revogadas as disposições em

("{}TI

trárío.

Brasília, 30 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
Repúbhca..
A. GDSTA E SILVA

te da Reforma Administrativa, cuja
missão será a de promover ~L execução
da reforma na unidade.
Paragraír, umco . O Agente da Reforma Acmirusera.nva sera, 'preferentemente, o proprro onere j0, umcade
estrutural.
Art. :;:9 Os Coordenadores tia Reforma Admuueu'auva consucuirau.a
.C0l.111SSa.O Oentrar ua Rercrma Aurmmst.rat.iva Perterat lCERAfi'), que: run-

Mário' David Andrcazm

Os, an.exos a que se refere -o parágrafo úni-co do art. 19 foram publicados no Diário OfiCial de 14-11-'-68.

DECRETO Nt? 63.500 -
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DE 3Q"DE

OUTUBRO DE 19·68

Estabelece a estrutura' de ,execuçãG aa
R.eforma Administrativa em tcaos
Os Mimstérioe, cria a Cvnn-seao
Central da Retornui Admml.'úmtUJa
Feder-al e -dá outras protnaenctas .

o Presidente da Repúbnca - usando
das atribuições que lhe confere
artigo 83, item II, da Constituiçào, e
tendo em vista o ..disposto nu artigo
145, e seguintes, do Decreto-rei número 200, de 25 de fevereiro de. 1957,

°

resolve:
Art., 19 Fica Instituída, em cuda IyIinístérto, a função de Coo-rdenador' da
Reforma .Administrativa, com a mcumbêneía de promover e acelerar a
execução da Reforma no ãmhíto 'ao
Minístérlo, . inclusive. entidades da Administração Indireta.

cronara soe a presmencia oo Mimstro
do
Planejamento e
Oocrdenaçào
Geral.
S 19 O EScritório da Refonna Administrativa lERA), de Mimsieric do
Planejamento e Coordenaçac ueral,
exercera as funções ce eecietane
Executava da CEttAF, prestanco-me o
apoio técnico e adminístratavo de que
necessite, no -exercicio de suas atribUlÇÔeS.
S 2° O Ministro. do Planejamento-e
Coordenação Geral .designara o seu
suost.nuto eventual na preaídencia da
CERAP'.
.. Art. 4Ç" A CERAF. funcionara

cpmo

orgao de coorcenaçao e acompannarnento dOS traoanics reíatavos a Reforma Adrrumstratrva.,

Paragraro-úmco . No âmmto de cada Muust.eno, presicnca pelo Oooroenador, runcionara uma Oormssao JV11-

mstenar oa: rcerorma Aurmmstrativa,
rrnegraoa . pelas Onenas do p nmerro
nrver meràrquico.
Art. 59 Os Coordenadores 12 Agentes da Reforma Adnumst.rauva serao
suocnetídos a tremamemo esoecmoo,
na forma do Plano de .j'remacnentc
Intensivo para a Reforma." AU11.iJl11Stratava, a ser excetuao por Decl'eto~
Art. 69 Tendo em vísta:a. orgainzaçao pecunar oo Mírnsterro «as R-8-

Iaçoes Exterrores . e dOS.', Mimsterros
Mnnares, a estrutura de axecuçao

Parágrafo único. O Coordenador
será designado pelo Ministro de EstadO,e exercerá a função em regrene de
tempo integral e dedícaçâo exerusrva,
díretamenta subordinado ao Mi:iüstl'O
de Estado, ou, por dehberacán deste.
ao Secretário-Geraí.,

prevista neste Decreto apnoar-se-a
aqueles Mímstéríos apenas'. no que
couber, compeundo aos respectivos
Ministros regular a materra cna rorma que lhes parecer mais cvavernente ao alcance dos objeuvosvpreten-

Art. 29 Em cada uma das' unidades
estruturais, da Admínístraçao Direta
ou Indireta, até o. nível de serviço,
ou equivalente, funcionará um Ag:en-

Art. 79 O Ministro do Planejamento e Coordenação Geral expedira os
atos complementares, necessáríos à
fiel execução deste Decreto.

dídos ,
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Art .. 8" O presente Decreto. entrará
em vigor na _data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 30 de outubro de 19138;
14'i Q da Independência e 80° da.
República.
A. COSTA E SiLVA
Luis Antônio da -Gama e Sil'va
Augusto -Hamaavn.RaaemrücerGru-:

neuxuâ
Aureuo de .Lyra Tavares
JOsé de Magalhães Pinto
A1itônio Deljim Netto
M ária David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
rurso Dutra
Jarbas ,G'. Passarinho
Mareio de Souza e Mello
Leonel Miranda
Henrique Bmndão Cmxucanii
Ectmundo de Macedo Sourcs
l-Iélio Beltrão
Ajonso A. Lima
Carlos F. de Simas

DECRETO NÇ' 63.501 OUTUBRO -DE'·1963

DE

30 DE

Suprimq a exiçéncia do sreetcao de
Vida dos aposentados e p.ensianistas
e de outros benej1czáTíOs nos _casos
que menciona, e dá 'outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artt-.
go 83, item lI, da Oonstttuiçao,
Oonsíderando que a" exígôncía de
atestado oevvtda é, na matoría dos'
casos, _medida de contrôle puramente
formal, cuja supressão se impõe em
obedíêncía ao 'disposto no artigo 14 do
D-ecr-eto-lei nv 200, de 25 de feveteíro
de 1967, decreta:
Art. 19 F'ic à suprtrmda a exigência
de Atestado de Vida, para, fins de
percepção de aposentadcna .e pensões
ou de outros beneficios, TIOS órgãos e
entidades da Administração' Direta e
Indireta, sempre' «ue o pagamento fór
feito ao próprio 'beneficiário, devidamente identificado.
parágrafo único. Quando. se tratar
de-pagamento pela. via bancária, equtvalerá 'à compr wacão ríevvtôa do neneftctãrío a movimentação da respectiva conta mediante .cheque de sua
própria eeníssão.

AJ."t. 29 O presente Decl'eto'2ntrará
em vigor na data de sua publícacáo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1968;
147Q da Incependência e 809 da

República.
A. COSTA E SILVA
Luís António. da Gama e Sil1JCt
Augusto Hamann Ra'riemarcer unI.newald
Aurelio de' Ly1'a Tavares
José de Magalhães Pinto
Antônio iJeljzm Netto
Iâorio David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G: Passarinho
Mareio de SoUza e Mello
Leonel Mtranaa
nenrunie Brandão, Caaxuccnii
Edmundo de Macedo Soures
Hélio eeurao
Atimeo A. Lima
Carlos F. de Símas.

DECRETO NQ :33.,502 -

DE

:;:0

DE

OUTUBRO DE 1968

Dispõe sõbre a institu,içáo de cadastro. permanente dos servidores ci~
vis da Administração' Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe contere o artigo 83, item I~) da Constituição; e
Consíôerando que o último censo
dOB servidores civis da Administração
Federal não se fêz seguir de .medidas
para a instituição de' cadastros de
pessoal;
Considerando que a inexistência de
cadastre atualizados dificulta ;:,0oremodo a formulação de uma política de pessoal, prejudicando a even.,
tual adoção de medidas de. melhoria
das .condíçôes dos servidores civis,
pela impossibilidade de avaliação dos
efeitos administrativos 'e financeiros
dessas medidas, decreta:
Art. 15' O 'Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), -sob
a' supervisão. do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, promoverá as medidas necessárias, à
Instituição .de cadastro dos s~rvido
res civis, de tôdas as categorías c
regimes jurídicos', da Administração
n~re~ a, das Autarquias e das demais

ATOS DO PODER

entidades da Administração IndireQUI:." -recebam transferência de recursos orçamentários da União.
Art. 2.(1 A instituição do cadastro
obedecerá a plano, a ser elabcradõ
dentro de 60 (sessenta) dias, em articulação com a Fundação-Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e com o Serviço de Preces,
sarnento de Dados (SERPRO), do
Ministério da Fazenda.
Art.. 3.9 O plano deverá prever,
além dos cadastros permanentes relativos aos diversos órgãos e entídades, medidas para a instituição e ma-.
nutençãc de um cadastro, ,ger:':t1 dos
servidores civis da Adrrríníatracâo Federal
~

ta

Art.4.9 f:ste Decreto entrará em
vígcr na data de sua publicação, revcgadas as disposições 'em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1968;
'147.9' da Independência e 80.9 da
República.

A

COSTA E SILVA

Luis Antônio' da Gama e Silva
Augusto Haman-n. Riuiemaker

Griineuxüâ
Aurélio de Lyra Tavares
José de Magalhâes, Pinto
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
1 arso Dutra
:Jarbas G. Passarinho
Márcio de Souza e- Mello
Leonel Miranda
Henrique Brandão Cavalcanti
Bdmundo de Macedo Soares
Hélio Beltrão
Afonso A. Lima
Carlos, F. de Simas
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oriundas da utilização dos recursos
do "Fundo de Desenvolvimento da
Indústria Sahneíra", criado pelo Decreto n.o 55.842, de- 16-3-1965.
§ 1.9 E' fixado em NCr$ 3.000.000.00
(trt>-" milhões de cruzeiros' novos> o

montante total dos empréstimos, de
acôrdo com o que foi estabelecido no
Decreto n.c GO.051,de 12-1-:1967.
~ 2.? A consolidação dos empréstlmos será realizada
par intermédio
da Carteira de Crédito Agr-ícola e
Industrial do Banco do Brasil S. A.,
em convênio com a Comissão Execut.va do Sal,
independentemente
das normas a que se refere o artigo
3 é' co Decreto n.c 55.842, de 16 de
março de 1965, mantidos os mesmos
tur oa e comissão de fiscalizado anterrores. sem correção monetária, com
um (l) ano de carência e dois .J2)
para pagamento.

§ 3.° -As firmas que já quitaram os
seus débitos, na, forma estabelecida
nela Convênio do. Banco do Brasil
S. A. com a Comissão Executiva do
Sal terão direito a renovar os seus
empréstimos, na base .da. mesma tmportância do referido Convênio. obedecidas as, normas dêste Decreto;
Art. 2.9 :f:ste Decreto entrará em
víacr na data de sua publicação revcgadaa vas disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1968:
147 9 da Independência e 80.Q da
República.

A. COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Edmundo de Macedo Soares

DECRETO N·S 63.,504
DECRETO N.9 '63.503 OUTUBRO

DE 30 DE

DE

31 DE

Q'UTUS:W DE 1968

DE 1968

Altera dispositivos do Decreto' número 60.051, de 12-1:'1967, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atrâbuíção que. lhe. 'confere o artigo 83, item II, da Constrtutcão, dEereta:
Art. 1.9' Fica autorizada, em caráter
excepcional", desde : que pagos OS juros respectivos,' a consolidação das
dividas dos industriais
salineíros,

Declara de utilidade pública a "Associação ae PrOteciio à stoiemsaaae,
à Infânc.ia e-à
de ratos d'J.
Minas", com
sede em. Patos df
uma«, Estado de Mina;,' Gerais.

veuuce

O Presidente da J:7,epúbl1ca, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo. 83,. item E. da Constltuíçâo ,e
atendendo 'ao que consta: do Processo M.J. 26.934, de 1967, decreta:
Artigo único. E' dectaruoa de utilidade pública, nos têrmos do artigo
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1.9 da Lei 91; de 28 de agosto' de
Hi35, combinado com o artígo 1.9 do.

DECRETO N .'.' 63, 50l) ---'- nu J1 DE

n.v 50.517, de 'Jde maio de 181H, a

..Assocíaçào .íe Proteçâ.
dado,

a.

Jnfancía

e

à

a MaterrnVelhice

de

Patos de Minas', com sede em Patos
de Minas, Estado de Minas Gerais.

Brasilia, :n de outubro de 19118;
14T! da Jnucpendencía e 80° da.
República.
A. COSTA E- SIL\'A
Luiz Antônio' da Gama e Silva

DECRETO N\' 63.505 -'-

DE

31

DE

OUTUBRO DE 1968

Declara perempta a eorzeesscc outorgada à Rádio GLobo S., A. pelo
Decreto W' 26.497, de 22 de março
de 1949, para, estabelecer uma eetação de
radiodifusão soriorc 'de
treqíicncui mouuaaa,

o Presidente da- República usando

das atnoutcôes uua lhe confere ó ar-.

tig~ 83, .item Ir, da Constituição do
Brasil e tendo em vista c disposto
rio artigo S'?, item XV, letra "a", da
mesma Constituição e o que consta
na Exposição de Motivos nv DO,.719,
de 10 de outubro de 1968, do Ministério das "Comunicações, decr-eta:
Art. ilJ Fica declarada perempta,
nos têrmos do artigo 67, da Lei ':número 4.117, de 27 de agôsto ' de 1962,
alterado pelo Decreto-lei no 236, de
28, de fevereiro de 196,7, combinado
com o artigo 117 do Regulamento
dos Servícos de Radiodifusão, aprovarro pelo" Decreto' no 52.795, de ::n.
de outubro _de 1963, a concessão .ouwrg-ad::t à Rádio Globo S. A., pelo
Decreto nc 26,497, de _22 de março de
Hl49, publicado no Diário OflClat de
23 subseqüente, para estabelecer na
Cidade do Rio de Janeiro, uma estação de _radiodifusão sonora em Ireqüéncia modulada de 500 wattà.
Art. 29 Ó presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publica-

ção.

Brasilia, 31 de outubro de 1968;
Independência e 809 da
República.

147l? da
A.

COSTA E SILVA

Carlos F.

de Simas

1968

OUTTrRlW DE

Regulamento anrovadc pelo Decreto

Prorroga a u:'l/-wessiV) outqrgada
a
Rádio Glóbo S. A. -nara eetaoetecer uma estação' de radiodifusão
sonora, em o:"l.áa curta.. 71a Cidade
do Rio de Janeiro, tsetaao da Guanabara.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 83, item . Il, da' Oonstàtuíçào e
tendo, em vista o <usPO.::i"GO 'no artigo
8.0; item XV" retra "a", ua mesma
Constituição ê l: que consta no c-i ocesso n: 50.130-64, do Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art.
agosto
117 da
to de

1.'J Fica p.l'l)r.'V,\'a(l;;L até ~'i de
de 19'/::l, nos ctêrrnos do artigo
Lei n.v ~"1l7, co 2'/' de ages196:;:l '\t Cmügo Brasileiro
de

Telecomulllcaçóes~,

comnmauo com

0

artigo 177' do Regulamento uos Serviços de Ralth.Juifúsao, a concessao
outorgada à .rlá,üb GLobo S. A., pelo
Decreto n.c 36. !79' cc ua de janeiro
de 1955, para estabelecer na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Ouanacara, 'sem direito d-e' exclusividade
uma estação ue radrcuíiusao sonora.
em onda curta.
Parágrafo mtco . O nõvo contrato

decorrente rtcsta . prorrogaçac obec ecerá às cláusulas' que com êste baixam rubricadas peloSé.;rE:tario-Geral do Mmísterro das Comunícaçóes
- Presidente cio 'Conselho Nacional
de 'I'elecomumcacoes - e deverá ser
assinado dencro ' da sesssnta
I,{jOJ
dias, a contar da <ata da .puohcaçào dêste Decr-ete no Diario O!ZCíal
da Untâc, 50b pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o presente
ato.
Art. 2.9 aste Decreto entrará em
vigor na data -tc sua pubhcaçao, revogadas as' . 1isPOSíÇ.08:S em' contrario.
i

Brasília, ;31 de outubro 'de 1968;
da Independêncín e 80l? da
República.
A,COSTA li: SILV......
147'?

Carlos F.- de Simas'
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DECRETO"l".9 li3.507 OUTUBotO

DE

DE 31 DE

1968

Prorroga a ooncesseo outorgada
(J
Rádio Globo S, A. vara estabelecer - uma e<;taçâo de radiodifusão sonora, em onda média, na Ci-taae do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
das atríbuíçõas que lhe confere o' artig 83, item 11, (la Constituição e
tendo em vista c. disposto no artígt
8.9, item XV,. Ietra "a" da mesma
Constituição e ú que ccnata no Processo n.c 6.423 'C:(~, do Conselho Nacíonal de Telee'mn.u1icaçô88, decreta:
Art. 1.''> Fica prorrogada até 27 ce
agosto de 1972, nos termos do, artígu
117 da Lei n.v ·~,117, de 27 de agosto
de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações), combinado com o
artigo 177 do Reguiamento aos Serviços de Radíodífusào, a
concessão
outorgada à Radtc Globo S. A., pele
Decreto n.c 1.::10'1, de 28 de dezembro de 1936, para estabelecer,
na
Cidade do Rio de .Taneiro,Estado
da Guanabara sem .ííreitc de, excíusrvidade, 'Uma estação de radíodítu-.
são sonora, em onda média, e prorrogada por .tea (10) âncs, pelo Dêereto n.c 26.331, de 9 de fevereiro
de 1949.
Parágrafo úmco. O .môvo contrato
decorrente desta prorrogação obedecerá as cíausuiaa que com êste baixam, rubricadas pelo secretano-rr-;
ral do MinisGé:':a das Comunicações
- Presidente do Conselho Nacional
de 'I'elecomumcaçôes - e deverá, ser
assinado dentro de sessenta
t60)
dias a contar da data da publicação
dêste Decreto no Diário otictai da
Uníãc, sob pena de se' tornar nulo,
de pleno díreíto, o presente ato.
Art.. 25' âate Decreto entrará em
vígef na data de sua publicação, revogadas as áísposíçôes em contrárto ,
Brasilia, '31 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA B SILVA

Carlos F. àe Símcs
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DECRETO N9 63.508 -

DE 21 DE

OUTUBRO DE 1968

Prorroga a coacesseo outorgada à
Rádio' Mundial S.A. para estabelecer uma Estação Radiodifusão Sonora, em Onda Média, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guana..,.
bara.

O Presidente da República, usando das atribuições que the confere
o art. 89, número II, da Constttuíçâo
e tendo em vista o disposto no
art. 89 , item XV, letra "a" da
mesma Constdtuíçâo e orque consta
no Processo no 864-64, do Conselho
Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 1c Fica. prorrogada até 27 de
agôsto de 1972, nos termos do art.
117 da Lei nv 4.117, de 27 de agósro
de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações) combinado com o art.
177 do Regulamento dos Serviços de
Radiodífusâo, a concessão outornada
à Rádio Mundial -S.A., pelo Decreto nv 34.901,' de 6, de janeiro de .1954,
para estabelecer, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara,
sem direito de exclusividade, uma
Estação de Radíodttusâo Sonora, e-n
Onda Média.
Parágrafo único. O nôvo contrato
decorrente desta' prorrogação obedecerá às cláusulas que com êste baixam
rubricadas pelo' Secretárto-Geral do
Ministério das Comunícações _ cresídente do CONTEL - e deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta)
dias, a contar na data da publicação dêste Decreto no Dtáric Oficial
da União, sob pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o presente ato.
Ar t.. 2~ Revogam-se as dieposrçôes
-m contrario.
Brasilia, 31 de outubro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas

DEORETO N9 63.51)9 -

DE 31

DE

OUTUBRO DE 1968

Concede reconhecimento aos Cursos
de Ciências Econômicas e Ciéncuie
Contábeis da Faculdade de cienciae
Econômicas, Contábeis e Awarials
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o item

163

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

II do art. 83 da Constituíçâo, de aoõrdo com o disposto no artigo 23 do
Decreto-lei nc 421, de 11 de maio d'~
1938 e tenco em vista "o que consta
do Processo nc 897'""";68-CFE, do Mímsteria da Educação e Cultura, decreta;
Art. 19 E' concedido reconnecimento aos Cursos de Ciências êconôtmcas
e Ciências Contábeis da Faculdade G:2
Ciências Econômícas, contábeis e
Atuariais' do Rio de Janeiro.
Art. 29 ~te Decreto entrara em VIaor-na data de sua publícacâo.
Brasília, 31 de outubro c,e 1968;
147<1 coa Independência e 809 da
República.
A. COsTA

E Sn;VA

Tarso Dutra

DECRETO N9 63.510
OUTUBRO

IJ.E

-~ DE

31

DE

1968

Extingue, transtorma, 1nuda a denominação, cria e transfere de sede
Organizações' Militares do Bxércüa
fdá outras 'providências.

o

Presidente da Repúolíca usando

das atribuíçôes que o Art. 83, inciso
II, da Constituição lhe confere e de
conformidade com o' disposto no artigo
19 da Lei' nv 2.851, de 25 de agôsto de
1956,' decreta:
Art. 1~ São extintos; o av Esquadrão
de Reconhecimento' Mecanizado, o 6\'
Esquadrão de Reconhecímento Mecamzado, o 39, Regfmentc d'e Cavalaria
Motorizado, 012 Q Regimento de Cavalaria e o 19 Pelotão' do 39 Esquadrão
de Veterinária.
Art. 29 São transformados: a 3~ Divisão de Cavalarta em- 3a' Brigada de
Cavalaria 'Mecanizada;' o Esquadrão d-e
Quartel-Gernoeral' da 2ft Dtvísàc de Ca":
ve.arta em Esquadrão de QUart21-neneral da 3~ Brgada &'IJ Cavalaria Mecanizada; o 99 Regfmentu de Cavalaria (Regimento João Propicio), em 99
Regimento doe
Cavalaria Blindado
tRegrmento João Propícíoj ; 14° Ree-mente de Cavalarra em 149 Regimento de Cavalaria Mecanizado -6 03'?,
Regtmento de Artilharia 7'5 a Cavalo
em 259 Grupo de Artilharia de Campanha.
Art. 39 São mudadas as seguintes
denomínaçôes: a 3~' Companhia Mé-

dia de Manutenção passa a denominar-se 3~ Companhia de Material Berico ~ o 39 Regimento de .i1.econhecimente Mecanizado passa.a denomrner-se 39 Regimento de Cavalaria Mecemzado .

Art. 49 São criados; c 3C pelotão
de Policia do Exército, cem sede em
Bage - RS; .a 3~ Companhia de Intendência, com sede em Bagé - RS e
o Grupamento Logístico da 3~ Brigada
ce Cavalaria, Mecanizada, com sede
em Bage - RS.
Art . 59 Fica o 69 Batalhão de Engenharra de Combate transf-erido de
sua sede atual para 21 cidade de São
Gabriel' - RS.
Art. 69 O Míntstro do Exército regulará, mediante atos complementares,
2. execução pormenorisada e progressiva das disposições deste Decreto.
'Àrt. 79' O·pr-esent{', Decr-eto entra
ar. vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centráno.

areenta, 31 de ouuuo-c de 1968;
da Indopendênola e e0 9 da
R-epública.
147°

A.

COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra TaVaTeS

DECRETO N9 63. 51~ - DE 31
OUTUBRO DE 1968'

DF

Dispõe sobre as condiçóes de juncioiuimento do' Coneesno. ltüerministeruü 'de Preços, instituuíc pelo
Decreto n 9 63.196, de 29 de: agôsto
de 1968, e dá outras. providências,

o Presidente da República, usan-.
do da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constnuícão,
decreta:
Art. 19'0 Plenàrto do Conselho Intermínístertal de. Preços (CIPj, em
atos próprios, proverá as normas para
o exercício de suas atribuições e organização, de acôrdo com o disposto
no Decreto n Q,63.196, de 29 de agosto
de 1968, bem como as da Comissão
Consultiva e as da Secretaria Executiva.
Art. 29 Ficam- ratificados todos os
atos e Resoluções da Comissão Nacional de Estímulo à Estabiüzação
de Preços (CONEP), salvo oa que
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vierem a ser expressamente revogados ou alterados pelo Conselho Intermmistertal de Preços.
Art. 39 Os pedidos de reajuste de
preços, em estudo na Comíssão Nacional de Estabilização de r-recoe
(CONEP), passarão a ser examma-.
dos pelo Conselho Interm.rrístertal
de Preços, após sua instalação sem
solução de continuidade, respeitado
o prazo estabelecido no Decreto
61. 993, de 28 de dezembro de 1967.
Art. 4~ Enquanto não se fizer. ele
forma gradativa, a relação ti que S8
refere o § 2\" do artigo 99 do Decreto
63.196; de 29 de agôsto de 1968 as
emprêsaa, produtos ou serviços que,
à data' daipublícaçâo do aludido de-ereto estavam sujeitas à previa acrevaçâo de aumento de preços, continuarão sujeitas a essa obrigatoriedade.
Parágrafo único. As emurêsas ou
ramos de atividades, cujos-. produtos
já têm os ;::eI18 preços estípuíados
por outros, órgãos da Admmtstração
Federal, ficam -xcluídos da obrigatoriedade prevista neste artigo.
Art. 59 A Secretaria Executava do
Conselho Intermínístertal de Preces
(CIP) funcionará, na forma do dtsposto no artigo 13 do Decreto número 63.196, de 29 de agôsto de 1368,
Art. 69 Os recursos orçamentários
ou adicionais, atribuídos ao Conselho
Intermínísterlal de Preços (CIP)
serão colocados à sua díspostcãc no
Banco do Brasil S.A., em conta especíal à .vísta. no prazo regulamentar, e movimentados por sua Secre.
tarta-Bxecutíva, na qualidade ce ' órgão administrativo e rínanceirc do
Conselho, obedecidas as prescrfcões
legais.
Art. 7~ A Secretaria Executiva
competirá administrar,' de acôrdo
com as normas inscritas no Tlt,ul0
X do Decreto-lei nv 200, dp- ,,2:') de
fevereiro de '1967. os créditos orçamentários ou adíctonaís reterfrtos no
artigo 69, e dêles, após clêncía do
Plenário, prestar contas na torma da
LeI .:

yarágrafo único. O Secretártc Executívo, mensalmente, darávccnhectmenta ao Plenário, dos dispêndios
realizados e do estado das contas.
Art. 89 A requisição dos servidores a que se refere a alínea "b". pa-.
rágraro 29, do art. 13 .:10 Decreto
6:11.96, de 2::' de agosto :t!" 1068,

rar-

'se-á sem prejuízo de seus vencimentos, direitos e vantagens.

Art. 9~O presente Decreto entrará em VIgor na data de sua pubücaçao. revogadas as disposições em
contrario.
Brasília, iH de outubro de 1968;
1479

<la

mdeuendêncía

e

30Ç

da

Repúonca ,
A.

COSTA

E

SILVA

Antõnio Dettera Netto
Ivo Arzua Pereira
Edmundo de Macedo Soares
Helio Bearão

--

DECRETO NQ 63.512 OUTUBRO

DE

DE

31

DE

1968

Expede normas eôõre licença extraordinária, em aditamento ao Dccreto n 9 62.665, de 8 de maio de 1968.
O Presidente da República. uaando da atribuição que lhe confere artigo 83, item .lI, da Constrtutção.
Considerando que o artigo '31 do
Decreto nv 62.665, de 8 de tnaío de
1968, condícíona a concessão da licença I extraordinária à prévia deüníçáo, pelos Ministros de Estado, dos
cargos, funções, setores e tocais de
trabalho em que' houver excesso de
pessoal;
Considerando que essa dertníçâo,
que envolve, em muitos casos, B realização de levantamentos de natureza complexa, ainda não foi ultimada;
Considerando que tal circunstância não deve retardar a solução de
casos que prescindem de -nafa demorado exame;
Constderando que ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP)' compete coordenar a redistribuição' do pessoal excedente, decreta:
Art. 1° Enquanto não se realizar
a definição prevista no artigo2ll do
Decreto no 62.665, de anc maio de
1968 os pedidos de licença, extraordinária deverão ser, no prazo de. dea
dias do seu recebimento" ínetrutnos
c encaminhados, pelos órgãos de pessoal da Administração Direta e ':'1HS
autarquias, diretamente M Departamento Administrativo do Pessoal Civil fDASP), para apreciação e dectsão, dentro de igual prazo
Parágrafo único Na vígêncía aesre
artigo, considerar-se-á aatíafeíto o
requisito do parágrafo único do aI'
tígo 12 do Decreto nv 62.665-S8 com
a declaração de pelo menos, uma
chefia de nível não inferior a Chefe
de Seção.

o
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Art. 29 Não se considera substitutçâo, para os fins do item II do artigo 3(J do Decreto n I" 62. ü65-68, a
simples movimentação rotineu'a
de
pessoal já integrante da Administração Federal. inclusive a relotaçâo
ou redistribuição' de pessoal excedente.
Art. 39 O regime transitório previsto no artigo 1I" prevalecerá pelo
prazo míntmo de noventa dias.
Art. 49 :este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. r-evogadas as disposições em COD trá.no.
Brasília, 31 cc outubro de 1968;
H79 aa Independência e 809 'da
Republíca .
A.

COSTA' .t: SILVA

Luis Antônio da Gama e Suna
Augusto
Hamann
Raâemaker
ç;rune-wald
Aurélio de Lyra Tavares
Jose de Magalhães Pinto
Antônio Dettrm. Netto
Mario David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho
Marcia de Souza e Mello
Leonel Miranda
Henrique Brandão Cavalcanti
Edmundo de Macedo Soares
Hélio B ettrão
Ajonso A. Lima
'Carlos F. de Simas

DECRETO

NI" 63.513 DE
OUTUBRO DE 1963

31

DE

Dispõe sôbre o levantamento das estruturas da Administração Direta
e das Autarquias.

O Presidente da Repúbfíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo' 83, item II, da Constdtuícão; e
Considerando a inexistência de
registro central das estruturas da
Administração Direta e das Autarquias;
Considerando as profundas arterações ocorrtdas ' nessas estruturas,
em .decorrêncía da aplicação -tos princípios da Retorma Admímstratíva,
contados no Decreto-Ieí nc 200, de ~5
de fevereiro de 1967, eda legislação
ímedíatamente anterior, que determmou a extmçâo e a transformação
de numerosos órgãos e entidades da
Admíntstracào Federal;
Considerando a necessidade de co-nhecer com clareza as atuara cstruturas de organízaçâo desses órgãos

e entidades, não só para permitir
melhor identificação do núcleo central, de acôrdc com 'a LeI número
5.363, de 196'], como para prossegutr
na apücaçao dos prlncíptos da. Re-.
forma Admtnístre tíva, decreta:
Art. 1'! O Mnnstérío do Ptarp-jamenta e Coordenação Geral premoverá o levantamento atualizado das
estruturas de organização dos Mimstéríos, dos órgãos diretamente subcrdinados a Presidência da Repubuca
e das Autarquias, contendo, em relação a cada unidade admímatrutíva
a sua localização geográtíca. area de
jurísdíçãc, súmula de atrfbuicoes e
total de servidores de todos os regimes jurídicos, discriminados por \~a
tegortas, classes ou séries de orasses,
incluídos aqueles que percebem retribuíçâo contra-recibo.
Art. 21" O levantamento obedecerá
a plano a ser elaborado, nu prazo
de 60 (sessenta) dias, pelo Escritório da Reforma Administrativa ...
(ERA), em artícutaçâo com o Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP) e com o servico
de Processamento de Dados .... . .
(SERPRO), do Ministério da "[<'a-zenda.
Parágrafo úmco. O plano deverá
referir-se a situação existente em
uma determinada data e mcunr sugestão de
medidas para manter
atuàtízado o registro central D",S estruturas, com as eventuais aiteraçôes
SUbseqüentes.
Art. 39 O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publícação, revogadas as' dísposrções em
contrário.
Brasnía, "n de outubro de 1968;
1470 da Independência € 809 da
República.
e: COST,\ r- Sn.VA
Luis Antônio da Gama e Si'va
Augusto
Hamann
Icaâemaker
Grünewald
Aurelio de Lyra Tavares
José de Magalhães Pinto
Antônio Delfim Netto
Mano David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho
Mareio de Souza e Mello
Leonel Miranda
Henrique Brasuião Ctnxucanti
Edmunao de Macedo Soares
Hélio Bettrao
Afonso A. Lima
Carlos F. de Simas
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DECRETO Nº 63.514 -

ilF,

31

DE

OUTUBRO DE 19·68

Autortza o funcionamento da, Escola
de Engenharia Kenmeau, de Belo
Horizonte _ MG.

a Presidente da República.. usando
da atribuição que lhe confere o item
11, do artigo 83, da Constdtuíçào de
aoôrdo com o' disposto no artigo 2~
do Decreto-lei no 421, de 11 oe maio
de 1935 e tendo em vista o que CüDSta do Processo no 1.412-ti8-C:P'E, do
Ministério da Educação e CULtura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o tuncíona
menta da Escola de Engenharia
Kennedy, da Fundação Educacionaj
de Minas Gerais, sediada em Belo
Horizonte, Estado de Minas qerais.
Art. 29 11:ste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de, 1968;
147'-' ca Independência e 80? da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 63.515 OUTUBRO DE 1968

DE

31 Di

Declara int'erdNa a área l~ncligena que

eiecrimina,

O Presidente da República no \.~SÍ)
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da' Oonsrituiçâo e
tendo em vista o disposto em seus artigos 4°, item IV e 185; constôerando
os fatos deduzidos na Exposição de
Motivos nv 207-68, do Ministro de Estado do Interior, decreta:
Art. I? Fica interditada, temporariam-ente, a área indígena nebítada
pelos índios "Gavião", situada 110 Estado do Maranhão, Munícípío de Imperatriz, adiante caractercaada: ao
Norte, limitada pelo traçado da, ródcvta PA-70;. ao Sul, nrmiada pelo rio
Tocantins, margem direita; a, J.12ste,
limitada pelo meridiano ãc 1b'?, e a
oeste, limitada pelo meridiano de 489
e 20'.
Parágrafo único. A ínterulçâo ora
decretada visa a evitar novos intrusarnentos na área discriminada e
erradicar os já existentes.
Art. 29 Fica facultado, à Ieundaçac
Nacional do índio, no exercic.o do poder de policia conferido peto ertágo
I"', ítem VII, da Lei nv 5.371, de 5 de
dezembro de 1967, requisitar a coope-
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ração da Polícia Federal, no sentido
de que sejam ímpedídos ou restrmgídos o ingresso, o trânsito (}:J. permanência de pessoas ou grupos cujas
atividades sejam julgadas nocivas ou
tnconveníentes ao processo de assistência aos índíos na área ora interditada.
Art. 39 Cessados os motivos determinantes da interdição, a Fundação
Nacional do índio dará, tmedtatamen.,
te, ciência do fato ao .Mtmst.ro do Interior, para que seja providenciada a
desínterdíçâo da área em apreço.
Art. 49 mste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, 'revcgadas as disposições em contraria.
Brasília, 31 de outubro de 1968;
147º de. Independência e 80? da
República.
A. COSTA E Sn.VA

Afonso A. Lima

DECRETO N9 63.516 -------" DE 31
OUTUBRO DE 1968

DE

Aprova as Diretrizes de Relações Públicas do Gouêrno,

O Presidente da República. usando das atribuícôes que lhe contere
o art. 83, item n, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Pícara aprovadas as DH'e~
trizes de Relações Públicas, de acôrdo
com o texto .anexo .
Art. 2? O presente Decreto entrará,
em vigor na data. de sua pubncaçào.
Brasilia, 31 de outubro de 1968;
1479 da Indeuendêncía e 809 da
República.
"

s,

COST,\ .J. SILVA

Luis Antônio da Gama e SHva
Augusto
Hamatm:
Rcuiemalcer

Gríineuxüâ

Aurélio de Lyra Tavares
José de Magalhães Pinto
'Antônio Delfim Netto
Mario David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas,G. Passarinho
Márcio de Souza e Mello
Leonel Miranda
Henrique Brenâéa Cavalcantt
Edmundo de Macedo Soares
Hélio Beltrão
Afonso A. Lima
Carlos F. de Simas

o anexo a que s-e refere o artigo
I? foi publícarín no Diário Oficial
del-H-58.
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51G-A -

DE

31

DE OUTUBRO DE

1968

...U ne à Justiça do Distrito Fedeml e dos Territórios em favor do Tribunal
de Justiça do Distrito Fcaen:.l c credite suplementar de 1-';,'C:.:$ 16.500,00
pam retorça de fiOlaça( consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da, Repúblréa, usando da atribuição que lhe contere o arttgo 83, item I'l. da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, da
Ler nv ~.373, de 6 de dezembro de 19137, decreta:
Art. 19 Fica aba-to ao Poder Judícíário - Justíca do DIstrito Feueral
e d03 -I'ervírortos, em favor do Tribunal de Justiça do Drstrno Federal, o
crédito suplementar de NCl'$ ra.snu.ün (dezesseis mil e qumnentos cruzetros
novos) para refôrço de dotações orçamentárias consignada ao subanexo

4.07.00, a saber:
4.07 . O~ - Tribunal de' Justiça do Distrito Federal
113.2.0167 - Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos .
16.500,00
Art. 2\' A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díscrtmurados:
4.07.01 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Processamento de Causas
3.0.0.0,- Despesas Correntes
3. L O.O - Despesas de Custeio
0.1.1.0 - Pessoa.
3.1.~.1 Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas.................
16.500,00
Art. 3('1 'l!:ste Decrete entrará em vigor na data de sua publicacão.
Brasília, 31 de outubro de 196E,; 1479 da Independência e 809 da
República.

113,.2.0Hi7 -

A. COSTA E SILVA

Luiz Ant'Onio da Gama e Siltla
AntonitJ D(1ljiJn Netto
Helio Bettrão
DECRETO N('I 63.517 KOVEMBRO DE

DE

1

DE

1968

Declara de utilidade pública a i> associaçao Feminina de EstUdo" Socuiis e Unioereítàrias" - AFESU.
com sere em São Paulo, Bstruio de
São Paulo,

o Presidente da Repúbltoa, usanuc
da atr ibuíçâo que lhe confere o 21'-tígo 83, Item n, da Constituição e
tatendendo 80 que consta do ProCllS.'30 M.J. 39.887, de 1967, decreta:
Artago único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do ar-tigo
19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
19~5, combinado com o artigo 29 ÜO
Regulamento aprovado pelo Decreto
ns 50.517, ele 2 de maio de 1961, ao
"Associação Peminina
de
zstuoos

Sociais e Universitários", com sê1e
en, Sào Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 1 de novembro de 1968;
1470 da Independência e BOÇl da
República.
A. COe,TA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva.
DECRETO N('I 63.518- -

Non,M"BRo

DE

DE

1 DE

1968

Declara de utilidade pública a Assoclaçlto de Baucaçae Católica de.
B1"auil, com sede no Estado rJ,rJ.
Guanabam.

o Presidente da República, usando
da atr'íbuiçâo que lhe confere o artrgo 83, item lI, da Constituição e
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'atendendo ao que consta do Processo M.J. 59.423, de 1968, decreta.
Art~go único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmcs do artigo
10 da Lei nc 91, de 28 de agôsto de
1935, eomuínado com .o artigo 29 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação de Educação .Católíca do
Brasil, com sede no Estado da GU:1nabara..
Brasília, 1 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
I

Luis Antônio da Gama e Sílv(l,_

DECRETO NQ 6-3.519 - DE 19
NOoVEMBRO DE 19-68

DE

Altera a redação do artigo primezro
do Decreto n Q 62.764 de 2~ de maio
de 1968. que constituiu comsssão pa._
ra elaborar e apresentar os atos
constztut'lVOs da Emprêsa "'l'ewco_

murncações

Aetotuuuscas

S.

A.

ITASA) .

o Presidente da República. usando
da 'atribuição que lhe confere o' artigo 83. item II da Constitutção, e com
fundamento no artigo' 2Q do Decretolei no 107 de 16 de janeiro de 1967,
decreta:
Art. 19 O artigO primeiro do Decrctonv 6~.764 de 23 de maio de 1968,
passa a VIgorar com a segumte red'3rçâo:
"Art. 19 Fica constituída, junto ao
Ministério da Aeronáutica, uma Comissão composta.' do Diretor-Geral de
Rotas Aéreas e dos, Major-Brigadeiro
R/R Francisco Aurélio de Fteuen-edo
Guedes, Major-Intendente da Aeronáutica Cioero' Pinheiro de Mattos
Filho. Capitão Especialista. de Comu-,
nicacões José Wilmar Tubino e Mario
Nazareth de Souza, para soe a prestdêncía do primeiro, elaborar e apresentar os atos constitutivos da "TeIecomunícações Aeronáuticas S. A.
(TASA)" .
Art. 20 aste Decreto entra em vigor na data de sua publícaçâo.
Brasília, 19 de. novembro de 1968;
1479 da
Independência e 809 da
República.
A. CosTA E SILVA
Márcio de' SOuza e Mello
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DECRETO N9 63.52.0 - Dl!: J.9
NOVEMBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pÚblZca, para fins
de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras de Sanea.menta - D.N.O.S.,. as áreas de
terrce que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituiçao,e nos
têrmos do Decreto-lei ne 3. 3B~ de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956 decreta:
Art. 19 Fica declarada de 'utilidade
pública, para _fins de desapropr-íaçãc
pelo Departamento Nacional de Obras
de Saneamento - ' p.N:O,S., área
de terras' situadas onde está assente
parte da adutora do Rio das Velhas,
na região denominada Taquartl. no
Estado de Minas Gerais, .:1':! propriedade de Jonas Veiga, medindo 80.376
m2 (oitenta mil, trezentos € setenta
e seis metros quadrados), e essim caracterizada: o terreno é o 'constante,
da Planta nc 4.102 - 99 Distrito reederal de Obras de Saneamento e pela
'poligonal de 45 vértices, em anexo,
cuja cópia fica depositada no Arquivo
Técnico do D.N.O.S., sendo as coordenadas referidas een relação à rêde
do Conselho Nacional de Geografia e
Estatistíca.' A área é uma tatxa com
40 m de largura, que acompanha a
Adutora entre as estacas 466
gm
a 539+17m com as seguintes exceções: a) - alargamento entra os vértices de 5 a 13 acompanhanóc o córrego do 'I'aquarfl e formando o a-cesso à bôcá jusante do Túnel do Taquaril nc 2; b) - alargamento entre
os vértices 20. 21 e 22, deíxar.dc uma
praça para cloração do Taquetfl ; c)
- alargamento entre os vénic,es38,
39, 4ü e 4:, devido a desmoronamento e a obras de contenção 0.2 taludes.
Na parte das limitações e confrontecões: o terreno é uma Jatxa incrustada, nos terrenos de propriedade -de
,Jonas Veiga', tendo, portanto, 'duas
conrrontaoões: a prtmeíra, formada
por terrenos do Dr, Antônio Leão,
sendo a divisa nas proxtenírtades d8S
estacas 466 + 6 en, formadas pelo."
vértices 46, 1, 2, 3, -4, 5, 6, 7, 8, 9. e
10 da referida poligonal; a s-egunda
é constituída por terrenos ia Fundação Benjamim Guimarães (antiga jra.,
zenda da Baleia)
nas proximidades

-l-
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da, estaca 539" + 17 m, sendo a divisa
formada pelos vértices 25, 2fl e 27 da
mesma poligonal. A área GOta! do' terreno 'a desapropriar é de 3lJ.376 m2

(oitenta mil, trezentos e setenta e seis
metros quadrados), conforme cálculo
de Coordenadas e Arca em anexo.
cuja cópia também fica depositada
no Arquivo Técnico do D.N .O.S.

Art. 2(l A

desaproprraçao

objeto

dêste Decreto destina-se à construção
de parte da Adutora do' Rio das Ve:-

lhas, no trecho 'I'aquartl-Sao 'Lucas,
para fornecimento de água a. Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 3Q A desaproprlaçâc :1 que se
retere o presente Decreto é considerada de urgência para efeltc do artigo
15 do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de
junho de 1941.

Art. 4Q ltste .Decreto entram em vigor na 'data da sua publicação. revogadas as disposições een contrario.
Brasíhá l'?de novembro de 1968;
147'? da Independência e 80'? da
República.

forme os projetos do D. N. E. R.
aprovados pelo Conselho Rodoviário
Nacional, necessários às obras de .mplantação e pavimentação da refe-

rida estrada,
Art. ·2'? Nos têrmos do art'. 15 do
21.6,1841,
modificado pela Lei nv 2.786, de 21
de maio de 1956, poderá o D.- N,
E. R. alegar urgente a desapropria,
çào para d~;tl de requerer a ímtseac
provisória na posse do bem indicado
no artigo 10 dêste Decreto,
Art. 3'? zste Decreto entrará em
Vigor, a parti. da data de sua pubhcacão, revogadas .as disposições em
contrário.
Brasíha, 1 de novembro de 1968~
1470 da Independência e 801? CiD.
República.
A. COSTA E SILVA
lf1.itrio David Andreazza
Decreto-hei 119 3,365., de

DECRETO NI? 63,522 - DE 1
Nü\'EMBRo DE 1968

DE-

,/lutoriza o 'Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de imóoeis,

em tsamtorém

A. COSTA E EILVA
AfOnso A. Lima

DECRETO N'? 63.521 - DE 1
NOVF,MBRo.DE 1968

EXECUTIVO

. PA. ,.

destinaàOi,~

ao tâmscterío do' Exército.
DE

Declara de utilidade publica, para
fins de aeeapropruiçõa, pelo Deportamento Nacional de Estraà:a3
de. Rodagem, de áreas de terra sttuaMs nu Bstacto de Gctcs ,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, inciso lI, da Constlturcâo,
e de acórdc com' os artigos 1.165 'o
1.180, do Código Civil, decreta:"
Art. I'? F'ú:6, o Serviço do Patrt...
mômc da União autorizado a aceitar
a doação simples, que faz a. Prefeítura Munícípa' de Santarém
I?A,
de '7 (sete) áreas de terras situadas
nas zonas urbana e suburbana do
Município, segundo as dimensõ-e
limites constantes da Lei. Municipal
nv 2,880, ce b de março de 1956 ,;J
Decreto nv 17-68 de, 6 de março de
1968, do Executivo Munícipar.
Art. 29 Os imóveis em aprêço, caracterízaôos no Processo nc 11.457,
ao
de 1968-GAB ME, destmam-se
Ministério cl" Exército.
Art. 3'? O presente- decreto entrara
em vigor E8. data de sua publicação
revogadas as disposições em contra-r-.

o

Presidente da República, mande>
da atribuição que lhe confere o ..artigo 83, Item Il da Constituição e
nos termos 00 Decretc-Ieí nv 3.365
de, 2~ de junho de 1941, modiücadc
pela Lei nv S.786, de 21 de maio (i"
1956, decreta:
Art. F' Ftca declarada a. utiltdade pública par». fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem de tôdae
as
áreas de terras e »enerenonas. Iaaidas de cascalho, areia, pedreira e
aguadas, situadas na faixa de do.
mímo da rodovia
BR-153,
trecho
ánápolis-Oeree,
que
atravessa 0'"
municípios de Anápolis, Pirenóoolis,
São Francisco, .Iaraguá, Ríonápolls e
Ríalma no nsteoc de Goiás, inclusive
dos' subtrechoe
das
Variantes do
"Contôrno de Anápolis","Gar~'an_
ta" c "Contôrno de Jaraguá", con-

no,

Brasília, 1 de novembro de 1968;
147° da Independência e 80'? da
República- .
A"

COST:\ F; SILVA

Aurelio de .Lyra Tavares
Antonio Delfim Netto
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DECRETO N'} 63.523 - DE 1
NOVEMBRO DE 1968
Declara

de

utilidade

pública,

DE

para

tíns de aesanroimaçao, o imónec
que menciona, necessário ao-Iâinistérío do Exército.

o Presidente da República, usando
das a.trfbuíções que lhe confere o artigo 83, inciso II, da Constituição,
decreta:
ArL I'! E' declarado devutilidaue
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo cem o art. 69, combinado
com o art. 5"\ alínea a, do Decretolei nv 3.365, de 21 de junho de 19-11
o imóvel constituído de terreno, COTn
773,7fi m2, e respectivas benfeitorias.
situado na Rua Comendador Carru11\t.:l nv 60, em Pôrto Alegre
as.
de propríecaóe de Carlos
Eduardo
Maciel Guerra e sua mulher.
ArL 29 O 'móvel a que se refere o
artigo autertor destina-se ao Ministerão do Exér cito.
Art 39 Pícn o Ministério do Exército autorrsadr a promover a desa
propriação ern aprêço, correndo as
respectivas despesas à conta Aos r-ecursos próprios - daquele Ministério:
ArL 4'1 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicacâc
revogadas as disposições em contrá;
rio

Brasília, 1 de novembro de 1968:
1179 da Independência e 809 'da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurélio de iLyr.a Tavares

DECRETO N° 63.524
NOVEMBRO DE·

~ DE

1'1

DE

1968

Declara nulo o Decreto n Q 38.074, de
12 de outubro de 1955

o Presidente da República, usan.do da atribuiçoo. que lhe confere o
artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no .artago
89, Hem XV, letra a da mesma Constatuiçâo e o que consta no Processo
nl? 880-64, do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta:
Artigo único :€ declarado nulo, nos
têrmos do artigo 29 do Regulamento
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dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nv 52.795. de 31 de
outubro de- 1963, o Decreto nc 38.074,
de 12 de outubro de 1955 pubhcauo
no Dlario Oticuü de 18 de abril de
1956, que outorgou concessão à' Rádio
Independência Ltda., para estabelecer na cidade de Guarahíra, Estado
da Paraíba, uma estação radiodífusora em onda média.
.
Brasília, 19 de novembro de 1963;
147Ç' da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Carlos F. de Simas

NT 63.525 ~ DE
NOVEMBRO DE 1968

DECRETO

1

DE

Declara de utilidaq,e pública, para
jins de aescprotmação pelo Deportrnnetüo Nacional de 'Portes e
Vias Na,vegaveis. as áreas de terras
e benteitorías que menciona.
O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o '<1,1'tigo 83, item Il, da Constttu.çâo e
nos têrmos alo Decreto-lei no 3.365,
de 21 de Junho de 1941, com as alteracôés da Lei nv 2.786, de 21 de
maiô de 1956, decreta:
Art. 1<:> FlC;>', 'declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, a área de terra e respectivas benfeitorias correspondente aos lotes ns. 112, 113, 114~A,
115-A e 11G-A, no Bairro da Cidade
Nova, na 'Avenida Soares Lopes, na
cidade ele Ilhéus. no Estado da Bahia, todos de propriedade do Senhor
P_edro Catalão Filho.

Parágrafo único. Os terrenos objeto de desapropriação
destinam-se
às tuturas instalações do Pôrto de
M':'llhad-o.
Art. 2Q O Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis, fica autorizado, com seus próprios recursos,
a promover f executar, amigável ou
jud.cialmente, a presente
desapropr.acão, na forma da lei.
Art. 3" A desapropriação a que se
refere êste Decreto deverá ser efetivada na conformidade do Decretolei -nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
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observados os demais dispositivos da
legislação vigente.
parágrafo único. Na forma e para
efeitos do ar tígo 15 do Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941, ê11teraôo pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956, a presente desapropr.açâo é declarada de urgência, para
efeito de imediata imissão- de posse.
DECRETO

N'

63.525-A --'-

EXECUTIVO

Art. 49 gste Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 1 de novembro de 1968.
147" da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Jl,iárto -David Andreazza

DE 1 DE NOVEMBRO DE

1988

Substitui a tabela a que se retere o artiqo 19 do Decreto n9 61.810, de 30
de novembro de 1967, relativo ao Conselho Nacional de pesquisas

,0 Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, Item II, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica subatttuida pela tabela, anexa ao -presente Decreto a _tabela
doe gratificações a que 'se refere' o Decreto ne 61.810" de 30 de novembro.
de 1967, a qual vigorara até -31 de dezembro de 1968.
Art. 2Q OS efeitos dê,5tL~ Decreto terão vigência a partir de 1 de janeiro
de 1968, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de' 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.

a

COSTA E SILVA

Hélio Beltráo

o.

anexo a que se refere o art.. 1P. foi publicado no Diário Ofi-

cial de 20...J11-68.

DECRETO N.9

63.526 na . 196-8

DE

4

DE

NOVEMBRO

Apí'ova as Normas Técnicas Especiais
sôbre o emprêgo de aditivos em alimentos e dá outras providências.

°

Presidente da República, usando
da atrtbuíçãc que lhe .conrere o item
11 (lo art. 83 da Constituição e, de
acôrdo com o item II do art. 53 do
Decreto-Lei n.9 209, de 27 de reverét..
1'0 de 1967, decreta:
Art. 1.9 Ficam aprovadas as Normas Técnicas Especiais do Código
Bra-sileiro de Alimentos,
instituido
pelo Decreto-lei n.9 209, de 27 de fevereiro .de 1967, destinadas a dlscipltnor o emprêgo de aditivos.
Ao:U 2.9 As fórmulas e rótulos dos
aliméntos.vque contenham aditivos
registrados antes da vigência dêste
Decrete e que não atendam ao disposto' nas Normas Técnicas Especiais ora
aprovadas, deverão ser modificados, de

acórdo com as novas exigências. no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 3.9 Continuam em vigor as tabelas anexas ao Decreto n.v 55.871,
de 26 de março de 1965, com as modir'cacões efetuadas pela extinta Comii:'f§O Permanente de Aditivos para
Alimentos (C." P. A. A.), e
com
fI,S alterações introduzidas pela Co.,
missão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos W.N.N.P.A.),
do Departamento Nacional de Saúde
do Ministério da Saúde, até que sejam
fixados os .novos padrões de identidade € qualidade para os 'diferentes tipos
de alimentos.
Art. 4.9 :f:ste Decreto entrará em vigor na data de eira publicação revogadas .as disposições em contrárto.
Brasília, 4 de novembro d-e 1968;
1-17. 9 da Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Leonel Miranda
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NOrmas Técnicas Especiais sôóre. ()
emmréçc de aditivos em alimentos,
aswoiaâoe pelo Decreto n'? 63.526
de 4. de novembro' de 1968.
Al·C. 15' O aditivo aprovado pela
Comíssâc Nacional de Normas. e Padrões para Alimentos (C.N.N.P.A.)
poderá .ser íntencíonalmente empregado em alimentos, desde que observades as seguintes condições:
a)
ser -índispensável à adequada
tecnologia de fabrfcação do produto;
í» ser utilizado na quantidade estritamente necessária à obtenção do
ere-to desejado, e até o limite máximo
ue tolerância fixado pela C.N.N.P .A.
c) estar devidamente registrado no
órgão competente do Ministério da
Saúde, salvo os inscritos na Farma.,
copéív Brasileira ou os que tenham
aído declarados isentos' de registro
pela C.N.N.P.A.;
d) estar o seu emprêgo previsto no
padrão de identidade e qualidade do
alimente fixado pela C.N.N.P.A.
Art .. 2. 9 A C.N.N.P.A., ao aprovar
o aditivo, estabelecerá os tipos 'de
alimentos em que o mesmo poderá
:3Bl' empregado, definirá a ação que
irá exercer e fixará o seu limite máximo de tolerância.
Art. 3.9 Será autorizado o emprêgc,
no mesmo alimento, de mais de um
aditivo da mesma classe, desde que
a soma dos aditivos empregados não
ultrapassem o limite máximo de to-Ierâncía Iixado para aquêle permrttdo em maior teor, e a quantidade
di; cada um, isoladamente, não uttrepasse o seu próprio limite de to-Ierâncía. ressalvadas -, as exceções estabelecidas pelas C. N·. N •P . A.
Art 4.0 Poderão estar presentes nos
alimentos aditivos ajuntados aos seus
componentes ou à sua embalagem,
desde que não excedam, no produto
final, os limites fixados pela C. N . N,
P A" E constem do relatório de fabrlcação.
.
Ar-t. 5.9 Deverão constar do rótulo
dos alimentos a classe e o nome dos
agitivos empregados, facultada a
niençâc do nome, em código, nos casos expressamente estabelecidos pela
C.N.N.P.A.
Art 6.9 Do rótulo do aditivo' deve,
râb constar:
c) o seu nome comum ou o seu
nome científico, quando se tratar
de substância química definida;
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(,) a concentração do aditivo para
o qua- haja limite de' adição fixado,

ouando 'se tratar de mistura;
. c) o nome do fabricante oudistrlbuídcr com o respectivo enderêço;
dJ o número de registro no órgão
competente do Ministério da Saúde.
Art. 7.9 Os aditivos deverão obedecer ao padrão de identidade e pureza fixado pela C.N.N.P.A.
Art·. 8.9 A C.N.N.P.A. pronuncíar.,
se-á sôbre as -diversas classes e tipos
de aditivos através de resoluções, que
estabeleçam ou modifiquem -a lista
dos aditivos permitidos' e disponham
sóbrc o seu registro de métodos de
enS3.JO analítico.
Art. 9.9 O pedido de inclusão de
nevo aditivo nas listas aprovadas pela C.N.N.P.A. deverá ser instruido
com literatura técnico-científica em
que se esclareçam:
a) os nomes comum e cientifico
do aditívo ;
b)

a finalidade

do emprêgo

do

adttívo:

C} e relação dos alimentos em que
vaI ser incorporado;
d) a natureza química do aditivo
e .suas propriedades;
el a documentação científica- comprovando a mocuidade do aditivo,
dentro dos limites em que será em-

pregado:
f) c método' analítico que permita
a Identificação e dosagem do adítí..

no alimento, bem como a verificação do seu grau de pureza.
Art. 10. A C.N.N.P.A. organizará
Estas que estabeleçam os limites máximos de tolerância para os aditivos
uicldentais, presentes nos alimentos
em <J eoorrêncla de:
a). emprêgo de substâncias químícas e, químíoterápícas nas fases antertoree ao fabrico e processamento elos
alimentos:
V \ migração de substâncias empregudes nas respectivas embalagens e
nas utensílios ou equipamentos com
que entre 'em contato;
c) emprêgo de substâncias nas diversae fases de' elaboração. manlpulaçâ», processamento, estocagem, embalagem ou armazenagem dos alimentes. inclusive 'daquelas .empregadas na higienização dos equipamentos ouutensíl1os, locais 'de fabricação e estocagem.
Brasília, 4 de novembro de 1968.
1'0

Leonel Mirànàa

ATOS DO

DECRETO N.Q 63.527 - DE 4
NOVEMBRO DE 1968

PODER

1.Q, da Lei n.c 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo U' do

DE

Declara de utilidade pública o "Bxternato São João", com sede em. Cam-·
pinas, Estado de São Paulo.

o Presidente da Repúbnca, usando
da atribuição que lhe confere o art.tgo
83, item H, da Constituição e atendendo ao que consta do processo M.J.
27 .138, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de utílídade pública, nós têrmos do artágo

DECRETO NQ

EXECUTIVO

Regulamento aprovado pelo Decreto
n.c 50.517, de- 2 de maio de 1961, o
"Externato São João", com s-ede em
Campinas, Estado de São Paulo.
Brasília, 4 de novembro
de 1968;
147.9 da Independência e 80.Ç da

República.
A. COSTA

E SILVA

Luís Antonio. da Gama e' Silva

---

6;~.5ZB

-

DE '4 DE NOVEMBRO DE 1963

A6re ao Ministério do íru.erior em favor do Gabinete do Ministro o c1'éàito
süplementur - de NL'rs .i.. 760,000,00 para retorço de dotaçao ()cn,'?ignada
no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da 'atribuição que lhe confere o artigo 83, item rt, da Constituíçáo, € da autorização contida no artigo 11, da
Let nv i3 373, de 6 de dezembro' de 1967, decreta:
Art 19 Fica 'aberto ao Ministério do. Interfor.. em favor do Gabinete
do- Ministro. o crédito suplementar de NCr$ 1. 760.000,00 (hum milhão, setecentos e s-essenta mil cruzeiros novos), para refôrço da dotação orçamentária consignada ao subanexo
a saber:
6,09.01 -- Gabinete do Ministro
1'11.2,12.6-2 - Assessoria Ministerial
4.0.0.0 - Despesas de Oapltal
4. l.0.0 - Investimentos
4.1.,3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1. 760,000,00
An, 29 A, despesa decorrente da execução do present-e Decreto será
atendld-, mediante contenção de ígual quantia, nos recursos a seguir díscríminados:
5.08.01.05 - Superintendência
da Desenvolvimento da
Bvüâ.üü

Amazônia

.i.14.~.1306 --

Coordenacâo dos gerviços da Superíntondêncta

3.0.0.0·- Despesas "Correntes

°-

3.2.0.0 -- 'I'ransferênc'as Correnteg
3.2 _9.
Dive'.:s8.·s Trunsferéncíaa Correntes
1.760.000,00
Art. 3<) Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubüeacâo.
Brasília, 4 de novembro de }968; 1479 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim: Netto

tieuo seurao

A,Ionso A. Lima

DECRETO N9 63, 529
Abr~ ao Iâinieterio da Educação

~ DE

4 DE NOVEMBRO DE 1968

e Cultura

em favor da Diretoria do Ensino
Industrial o credito suplementar de NCr$ 10.775.500,00 para retorço de
âotaçõe- consignadas ,'lO vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item lI, da Constitr.ícâo e da autorização contida no art. 11, da
Lei n? 5,373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Mir-istério da Educação e Cultura, em favor
da Diretoria do Ensino Industrrar, o crédito suplementar de ...'.... ,.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

173

NCr$ 10.775.500,00 (dez milhões, setecentos e setenta e cinco mil e quinhentos cruzeiros novos) para rerõrco de dotações orçamentárias consignadas no subanexo 5. oi).00, a saber:
5.05.13 256.1.0564 4.0.0.0 4.1.0 0 4.1.2.0 256.1.0565 4.0.0.0 -

4.1.'J O 4.1.2. O _.

Diretoria do Ensino Industrial
Amortdzacão de Financiamento para Reequipamento 'de Esc",las Industriais
Despesas de Capital
Inveatímentos
Serviços em Regime de Programação Especial
Reequípamento de Oficinas e Escolas Técnicas
Mediante Convênio com Organismo Internacional (BID)
Despesas de Capital
Investimentos
Serviços em Regime de programação Especial

9.875.600-,00

900.000,00
10.775.500,00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida .mediante contencàc. de igual quantia nos recursos a seguir discriminados:
NCr$
5.05.13 - Diretoria do Ensine Industrial
256.1.0564 - Amcrtizacãc de Financiamento para Reequipamento "de Escolas Industriais
3.0.0.0 - Despesas Correntes"
3.1.0.0 - Despesas de Custeie
3.1.4.0 - Encargos Diversos
,.............
6.939.500,00
256.2,05824·,;"""""" Auxilíos a Escola., e Ginásios Industriais e
Profissionais, conforme Adendo "F"
:1-.0.0.0 ---.;. Despesas de Capital
4.3.0,0 ~ Transferências ce Capital
4.3.'6.0 - Contribuições Diversas ",', '..................
3.856.000,00
10.775.500,00

Art.. 3Q :E:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA' E SILVA

Antônio Delfim Netto
Tarso Dutra

DECRETO N9 63. 5~'O

-

DE

4

DE NOVEMBRO' DE

1968

Abr~

à Justiça Eteitorcü em teu» do Tribunal Regional Eleitoral do Amazo_
nas o crédito suplementar- de NCT$ 5.000,00 para retórço de .dotação. cemsumoaa no vigente Orçamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
83, item II,da Constituição. e da autorização contida no art. 11, da
Lei no 5.373, de 6 da ríezemcro de 1967, decreta:
ArL 19 Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Régio;
113.1 Eleitoral do Amazonas o crédito suplementar de NCl'$- 5.000,00 <cinco

art
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.mn cruzeiros novos), para refôrço de dotação orçamentária consignada em
subanexo 4.04.00, a saber:
NCr$
4.04.03 _.~- Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
113.2.0075 - Processamento de Causas Eleitorais
3. O.O.O _. Despesas Correntes
3.1.0.'0 ~- Despesas de Custeio
5.000,OG
3.1.2.0 - Metertal de Consumo
.
Art. 29 A despesa decorrente da execucâo do presente Decreto será
atendida mediante ~ contenção ae igual quantia nos recursos a seguir díscrtrrunados:
4.04.03 ---'- 'I'ríbunal Regional Eleitoral do Amazonas
Processamento de Causas Eleitorais
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

113.2.0075 -3.0.0.0 3.1.0.0'3.1.1. O 3.1.1.1' 01.00 -

.

5.0qO,00

Art. 39 E:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de H68; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA TI: SILVA

Luiz Antônio da Gama e Silva
Antônio Deifim Netto
Hélzo Beltrão

DECRETO N9 63.531 -

DE4 DE NOVEMBRO DE

1968

Abre no Iâinistério da Fazenda em tooor da Procuradoria Geral da Foeetuia:
Nacional, o credito s'/ôpleme1âot de NCr$ 15.000,00 para retorço de do.,
tação consignada no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II, da Constituíçâo, e da autorização contida no art. 11, da
Lei no 5.;373, de 6 de' dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o crédito suplementar de NCr$ 15.000,00
(quinze mil cruzeiros novos), para refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.07.00, a saber:
NCrS
5.07.10 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
115.2.1040 - Coordenação dos serviços da Procuradoria
3.0.0.0 -- Despesas Correntes
3,1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 _. Pessoal Civil
15.000,00
01.00 - Vencimentos e Vantagens fixas
.

Al·1. 29 A despesa decorrente da execução do presente
atendida mediante contenção de igual quantia nos recursos
crtminadoa:
5.07.10 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
115.2.1040 - Coordenação dos Serviços da Procuradoria
3.0.e.0 -- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Matelial de Consumo
'
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
,

Decreto será
a seguir dis-,

.
.

3,500,00

8.067,50
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115.1.1041 4.0.0.'04.1.0.0 4.1.3. O 4.1.4.0 -

Reequipamento da Procuradoria
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações . . '.'
Material Permanente

Art. 39 ústc Decreto entrar
Brasília, 4 de novembro de
República.

ê

.

,

.

1.250,00
2.182,50
15.000,00

em vigor na data de sua publicação.
da Independência ·e 80° da

1968; 1479

A. COSTA E SILVA

Antônio Delfim, Netto
Hélio ueitrao

DECRETO N9 63.532 -

DE'4 DE NOVEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério da. L'ducaç6.o e Cultura, em favor do Departamento NacLOnaZ'de Educação o crédito suplementar de NCr$ 3:500.000,00 (três
nuuiões e quinhentos mil cruziJiros novos) para retórço de dotação coasignada no vigente orçamento,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe, confere o
art., 83, item lI, da Constituição, e da autorização contida no art., 11, da
Lei nc 5.373; de 6 de rtezemun- oc 1967, decreta:
Art . 19 Fica aberto ao M'nístérto da Educação e Curtura, em favor do
Departamento jcacional de Educação e Cultura, o crédito suplementar de
~;rr;r$ 3.500.000,00 (três rnilhôes', e quínhentoa mil cruzetrosvnovos) , para
-efôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexc 5.05.00, a saber:
Departamento Nacional de Educação
Programa de Aperfeiçoamento do Magistério
Primário (PAMP) mediante oonvênío
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1. O.O - Investimentos
4.1.2.0- Serviços em Regime de Prognamaçãc 'Especial

NCl"$

5.05.11 268.2. G537 -

3.500.000,00

Art , 29 A despesa . decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia nos recursos a seguir discriminados:
5.05.11 - Departamento Nacional de Educação
268.2.0537 .,...- Programa de Aperfeiçoamento -do Magistério
Primário (PAMP) mediante convênio
3. O.O.O ....;.. Despesas .Correntes
3.1.0.0 -- Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos, .. ,
,....... 3.500.000,00

Art. 3;;. este Decreto 'entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República,
A. COSTA

E

SILVA

Antônio Delfi"'T\ NeUo
Tarso Dutra

Hélio Bettrôo
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DECRETO N" 63. 533

~ DE

4

DE NOVEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério c~as Minas e Energia em favor cW Gabinete do Mints'tro
e do Departamento de Aaniaustraçno, o crédito suplementar de ..;•...
NCr$ 100.000,00 para rciórço de dotações consignadas no vigente Orça-

menta.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II, da Constituição, e da autorização contida no art. 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, -decreta :
Art. 19 Fica aberto "ao Ministério das Minas e Energia, em favor do

Gabinete do Ministro e do Departamento, de Administração, o crédito suplementai: de NCr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros novos), para refôrço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.12.00, a saber:
NCr$
5.12.011 - Gabinete do' Ministro
115.2.1690' - Instaiaçao e Funcionamento da .Inspetor'ia Geral
de Finanças
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.'0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal3.1.1.1 - Pessoal Civil
50.000,00
02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil
.
5.12.Q5 - Departam-nr., de Admtnistracâo
271.2.1727 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3.0.0.0 - Despesas correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
50.000,00
02.00 - Despesas variáveis com Pessoal Civil
.
100.OOO,0Q.

Art. 2Q A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção ao' igual quantia nos recursos a seguir drs-

crlminados :

o, 12.01

NCr$

- -Gabinete do Mrnístrc

111.2.1687 .-:- Assessoria Ministerial
3 0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos

..

100.00Q,90

Art. 3Q ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brastlía, 4 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 80° da
República
A.. COSTA

E SILVA

Antônio Deljnn Netto
Henrique Branàão Cavalcantz
Helio B3ltrão

DECRETO

NÇI

63.534

~- DE

4

DE NOVEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor do Departamento Naciotuü 'de Educação o crédito suplementar de NCr$ 70.600.00 para retôr-:
ço de dotações consignadas no 'vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando 'da atribuição que lhe confere o
art. 83, item Ir, da Constítulção <'da autortzaçâo contida no art. 11, da
Lei nv 5.373 de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. F' Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do
Departamento Nacional de Educação. o crédito suplementar de
.
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NCr$ 70.600,00 '(setenta mil e seiscentos cruzeiros novos), para refôrço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5 05.00 a saber:
NCl'$
5.05.11 -- Departamento Nacíona! de Educação
253.2.0508 - Instalação e Funcionamento das Inspetorias
secc.onais de Educaçãc Física.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 -' Despesas de Custeie
27.600,00
3.1.2.0 - Material de 'Consumo
.
43.000,00
3.1.3. O - servíçoa oe 'I'erceírcs
70.600,00

Art. 2Ç A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção (i.e igual quantia nos recursos a seguir ,.dis-

crlmínados:

NCr$

Departamento Nacional de Educação
Instalação e Funcionamento das Inspetorias
Seccionais de EducfLçâc Física'.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas .de Custeio
3.1.4..0 - Encargos Diversos ., .." . ",',',. ;"""""" ,"

5.05.11 253.2.0508 -

70.600,00

Art. 39 Este .Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
BrasUia, 4 de, novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILvA
Antônio Deljim Netto

Tal'so Dutra
1-1 ilio

B~l.trão

DECRETO'
Retifica

N9 63.1'35 -

o Decreto n 9

DE 4 DE NOVI;N:BRO DE

1968

62.90-6, de 25 de junho de 1968

O Presidente da República,· usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II, da Constãtuíçâo, decreta:
Art. 19 Ffca reríncado o Decreto nc 62.906, de 27 de junho de 1968,
relativo a abertura de Cl'edi+.-o suplementar destinado ao Ministério da Educação e Cultura, na forma a seguir discriminada:
Onde se Iê: 251.1.0501
Leía-se: 252.1. 0501
Onde se lê: 251. 1.0503
t.ete.se: 252.1. 0503
Art. 29 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publi.,
cação.
Brasília, 4 de novembro de 1968; 147° da Independência e 800 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Deljirn Netto
Tarsc Dutra
Hélio eeurõo
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DECRETO N'? 63. fl3G -

DE

EXECUTIVO

4

DE NOVENIBRO DE

1968

Abre ao Ministério da Educarão e Cultura" em favor do Departamento.
Naciona! de Educaçao, o Ócréâíto suplementar de NCr$ 22.000.000,00
para retõrçc -de dotação concíçnaâa no vigente Orçamento.

O Presidente, da 'e.epúblíca, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 83, item TI,. da Consttturcão,

f' da autorização contida 110 artigo 11, da
Ler no. 5.373,u€ 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Ftcavaberto ao Mínlstérto da Educação e Cultura, em favor
do Departamento Nacional de Educação, o crédito suplementar "e NC!$
22.000.000,00 (vinte e dois mffhõee de cruzeiros novos}, para refôrço -de

dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.05.00, a saber:

5.05.11 252.1.0504 -

NCr$

Departamento Nacional de, Educação
Expansão e Aperfeiçoamento progressivo da
rêde nacional de ensino primário através de
convênios diretos com os Estados, Distrrto
Federal e Territórios para atendimento aos
Estados, Mumcípíos, entidades públicas t' excepclonalmente, com entidades privadas de
ensino gratuito
;
.

:a.200000.00

Acre
','"
Alagoas
.
Amapá
.
Amazonas
.
Bahia . .
.
Ceará
.
Dsitríto Federal ............•'•..............
Espírito Santo
.
Goiás
.
Guanabara . .
',"
Maranhão . . . .. .
_
.
Ma to Grosso
"
.
.
Minas Gerais
Pará.
.
, .
Paraíba . .

.

Paraná . .
.
Pernambuco . .
.
Piauí . .
.
Rio de Janeiro ."
..
Rio Grande do Norte
.
Rio Grande do Bul : .......................•
Rondônia
.
Roraima. .
.
Santa Catarina
.
São Paulo
.
Sergipe .

71.280,00
525.591,00
61.824.00
295.416,00
2.032,767,00
1.566.17800
;:;57.657,00

458 667,00
d71. 9fl2,OO'
1. 046.529,00
I. 240.668,00
330.16500
2.163.843,00
521.235.00
821. 790,00
1.710522,00
1.334.520,00
590.703,00
895.554,00
J'78.972.00
1.576.882,00
H9 544,00
:'32.904,(;0
408 ~lG,OO
2.138.)03,00
269.3'19,00

4.0 0.0 ,- Despe-as de Capital

4.1.0.0 4.1.2. O -

rnvestímencos

Serviços em
pecíul

.

Regime de

Programação gs.

22.200.000,00
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Art. 29 A despesa decorrente de execução do presente Decreto será
mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir dís-

aten~iida

crímínadoa:

5 05.11 -- Departamento Nacional de Educação
252.1.0504 - Expansão e Aperrelcoamento progressivo da
rêde nacional de eueinc primário atra vés de
convênios diretos com os Estados, Dlstrtto
Federal, e 'rerrnõrtoe para atendimento aos
Estados, Municípios, entidades públicas e excepcionalmente, com entidades privadas de
ensino gratuito
Acre .
Alagoas . .
Amapá

22.200.000,00
72.000,00
00
17.600.00
'MI8.400,W
2.l'53. 300 no
L 602 2011,00
0"4.300,00
463.30(',00
880.'00.00
1.1l57.10e,00
1.253.~OO 00
333.500',00
2.185.70",00
526.500.00
830 100,00
1.727.8UO,00

,., '.. ' ..........•..•••......

530.9~0

.................•.••....•..........

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

Amazonas

Bahia . ..
" ..•.••..•.......•....
Ceará . . ...............••..••...••...•...••
Distrito Federal .........•....•...•.........
Espírito Santo .............•...........•....
Goiá...<;
'
.
Guanabara . , .............•. ',' ..•..........
Maranhão .................................•.
Mato Grosso .........................•....•
Minas .Geraís
.

Pará

Paraíba

.

.

. .......•....................••....

Paraná .•. ' ....................••••.........
Pernambuco . .
, ................•.......
Piauí . .
.
Rio de Janeiro
,
.
.
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul .......................•
Rondônia, . .
.
Roraima . . ...............................••
Santa Catarina ...........................•
São paulo
.
Sergipe . . ................••.••.•.•..... ; .

1.34~_OuO,OO

b96.70iJ,OO
904.6UO.fJO
382.80000
1.591 800,00
17.000,00
17 6VO,00
412.400.00
2.159 ~lJO,üO
27;2.100,On

--'-

3.0,0.0 -~ Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências correntes
3.2.1.0 - Subvenções SOCIais ... ... ...••..............

22.200.000,00

Art. gv aetc Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâc.
Brasília, 4 de novembro de 1968; 147'l da Independência e 80'! da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
'I'orso
HI!Bo

outra
Beitrão

DECRETO N? 6:). 5;n -

DE

4

DE NOVEMBRO DE

1968

4]Jre ao Ministério da Eaucação e CUltura em favor do Serviço Nacional co
, Teatro o créüitc suntemevtor de NGr$ 40.000,00 para retôrço ae dotações
ccmstçtuuias no vigente Orçaanet-io,
O Presidente da. Repúblrca, usando da atribuição que :110 confere, G artigo 83, item II, da Conaütulçâo, e-da autoriaaçào contida. no artigo .11, da
Lei' nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967,d€cr€lta:
ArL 19 Fica aberto ao Mírrísterío da Educação e Cultuts-, em ravor do
Serviço Nacional do Teatro, o créditc suplementar de NCr$- 4.0, Oall,Oll rqua-

ATOS ,DO . PODER ExECUTIVO

tenta mil cruzeiros novos), para rerõrço de dotações consignadas. ao suba-

nexo 5. 05 ~ 00, a sabere
5.05.20 - serviço Nacional do' Teatro
259.2.0799 - Coordenação do Desenvolvimento do Teatro
Brasilefrc
3,0.0:0 - Despesas Correntes
3.1. o. O - Despesas de Custeío
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.0 :..-. Serviços cc Terceiros...................
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.,9..0 Diversas Transrerênctas Correntes

5.00a.ao
5.000,00
30.000,1)0
40.000,00

Art. 2Q A despesa c.ec.ü1)'{·>):1~..e. da. execução do presente Decrete será
atendida mediante contenção de, igual quantia, nos recursos .'}, seguir díscríminados:
5.05.20- Serviço-Nacional do 'Teatro
259.2.0799 - Coordenacâo do' Deeenvolvímento do Teatro
Brasileiro
3.0.0.,0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas deCU'5,teio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Clvrl
02.00 - Despesas' Variáveis
.
40.000,00
Art. 3Q nste Decreto entrará em vigor na data de sua pubitcaçâo.

Brasília, 4 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 801(
República.

da

A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim r.ietto
Tarso Dutra
Hélio BeUrão

DECRETO N9 63.538 -

DE

4· DE NOVEMBRO DE 1968

A,bre ao Ministério da Agricultura em favor do Gabinete do Ministro o cre-:
dito suplementar de NCr$ 50.00(},OO (cinqüenta mil cruzeiros novos)
para retôrço ele dotaçao c.onf>z(/1Iada no vigenteOrçamenco.

O Presidente da Repúbltca, usando da atribuição que the confere o arItem 11, da Oonstatuicac, e da autorização contida no artigo 11,
da Lei nc 5.373, de fi de dezembro de 1967,. decreta:

~.IgO" lj~,

Art. Lc Fica aberto ao Mtnístérto da Agricultura, em favo!' de Gabinete
do Ministro, o crédito suplementar de NCr$ 50:000,00 (cmqüenta mil cruzeiros novos), para refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.03.00, a saber:
5.03.01 - Gabinete do Ministre
111.2.0274 - ' AssBSS01'ia Ministerial
3.1.1.1 - Pessoal Orvã
02.00 - Despesas Variáveis ... ,.......................
50.000,00
Art'. 2Q A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de Igual quantia, nos recursos as-eguü discriminados:
5.03.05 - Departamento de Administração
131.'2.0292 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveis
,
',"
50.000,00
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Art. ao .êste Decreto entrará em vigor na data de sua pub'tícação.
Brasília, 4, de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A

COSTA E SILVA

Antonic, Delfim: Netto
Ivo Arzua l'eteita
Hélio Bettrãc

DECRETO' NQ 63,539
NOVEMBRO DE

-"7

DE 4 DE

1968

Estabelece normas para totaçao do
pessoal do Ministério da Fazenda
e dá outras proniâéncias,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, TI da Constituição e considerando
o disposto nÇ)S Oapituloa I e II do Titulo 'XI no artigo 12 do Decreto-lei
nv 200, de 25 de tevcrcíro de 1967, decretá:
Art. 19 Os runcrouãnos do Quadro de Pessoal do Mirüstérto da Fazenda são considerados integrantes
de lotação única, podendo ser redistribuídos mediante atos do Ministro
de Estado ou de autorfdade a quem
delegue competência.
Art. 29 No prazo de 1aô (cento e
oitenta) dias, será processado o levantamento do pessoal necessário aos
serviços dos órgãos do Mlnrstérío da
Fazenda,
Arü. 39 As lotações numéricas, e
nominal serão fixadas, por unidade
administrativa, ou em conjunto para
todo o Mínistérro. por ato d) Ministro. de Estado
Art. 49 No pertudo dos trabalhos de
levantamento' a que se refere o ar tí-.
go 21?, não' serão incluídos funcionários no Quad!e de Pessoal do Mínlstérto da Fazenda por transferéncía
ou aproveitamento.
'
Art. 51? É concedido ao DASP o
prazo de 90 (noventa) dias, a contar -da publicação dêste decreto, para
submeter à Prestdêncla -da Repúblfca o projeto de decreto de revisão
do enquadramento definitivo do' PesSoCaI do Ministério ca Fazenda, no
Plano de Classificação de Cargos. do
Serviço Civil do Poder Executívo .

Art. 69 ~ste Decreto entrará em
vigor na data do sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

A.

COSTA E SlLV!\

Antônio Delfim Netto
Hélio Bettréc,

DECRErO

N9 63.540

NOVEMBRO. DE

-

DE 4" DE

1968

Dispõe sóbre medidas reioetonoaae ao
encerramento do exerCÍcio financeiro
cte 1968 edá outras provictências,
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, deereta:
Art. 19 A emissão de empenho de
despesa de qualquer natureza, no corrente .exercícío, será limitada a 20
de novembro.
Parágrafo único, Não se compreendem na limitação as seguintes despesas, cujos empenhos poderão efetivar-se até 20 de dezembro:
I_· as despesas de pessoal; a qualquer titulo;
II - as despesas com . a aquísiçâó
de -gêneros alímentícios e material ou
medicamentos por parte de estabelecimentos hospitalares, penitenciários,
de detenção;' industriais e outros que,
de qualquer forma, dependam de tais
suprrmentos para seu regular runctonamento;
III - as despesas decorrentes de
medíçôes de obras públicas, material
em, viagem, encargos contratuais e
subvenções sociais;
IV - a aquisição de material ou
serviço por parte dos órgãos responsáveis pela segurança nacional;

1B2
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v - a aplicação do remanescente
do crédito especial autorizado pelo
art. 94 da Lei nc 5.010, de 30 de
maio de 1,966.
Art. 2º A juízo dos Ministros de

Estado ou dirigentes de órgãos diretamente subordinados à Prestdêncía
da República, os casos de absoluta
urgência e essencialidade poderão excepcionalmente admitir a emissão de
empenho de outras despesas, além
das previstas no artigo anterior, até
o prazo' máximo de 20 de dezembro.
Parágrafo único. O documento reIatcvo

ao

empenho da despesa, na, hi-

pótese dêste artigo, consignará a autoràzação exarada, textualmente,' pelas autoridades aqui referidas.
Art. 3i? Sob nenhum pretexto I?o~
derá o' empenho da despesavadmítrr
a ,aquisição ou o fornecimento de
material de consumo em quantidades
que excedam as necessidades do primelro. trimestre do exercício de 196!:1.
Art. 49 :É: vedada a utilização, no
corrente exercício, de recursos orçamentários, de qualquer natureza, para
atender a despesas, com a aquisição
de material ou o fornecimento de serviços que se refiram a necessidades
ou compromissos a partir do segundo
trimestre do próximo exercício financeiro de 1969, devendo tais' dispêndios
ser amparados pelos futuros, recursos
próprios.
Art. 59' Os Ministérios Civis e Ml~
Iitares, bem assim os dirigentes de
órgãos diretamente subordinados &
Presidência da República, deverão
comunicar ao Mínistéaío da FaZienda,
a-té 2 de janeiro de 19-89:
U) data e número do último empenho emitido no exercício de 1968;
b) os empenhos emitidos em favor
de credores individualizados e não
pagos até 31 de dezembro, indicando
o respectivo total;
C) os valôrea relacionados para inscrição em conta de restos apagar,
dísorímínando:
I as somas por elementos de
despesa e por programas;
II - o fundamento legal que autoriza a inscrição;
TIl - os credores cujos. empenhos
sâo objeto do relacionamento, índícando-se o total das importâncias;
IV -'- os saldos de dotações, orçamentárias que, por expressa determí-

nação legal, devam ser inscritos em
restos a pagar, independentemente de
empenho da despesa.
et) os saldos disponíveis, em poder
de estabelecimentos bancários e em
caixa, em 31 de dezembro;
e) Os cheques emitidos e não entregues aos benefrcíártos, até 31' de
dezembro indicando número, data.
banco sacado, credor e valor;
j) os cheques em circulação na
mesma data, entregues em _ pagamen~
mas não acusados pelos. estabelecimentos sacados, indicando número,
data da emissão e do pagamento, favorecido e valor.
Art. 69 Serão ainda comunicados
ao Ministério da Pazenda, no mesmo
prazo objeto do artigo anterior, os
saldos credores da conta de "Depósitos de Diversas Origens", ou semelhante em 30 de novembro e em 31
de dezembro de 1968, demonstrando-se
a origem dos créditos feitos. nessa
conta durante o mês de dezembro.
Art. 7~ Os elementos Informativos
a que se referem os arts. 59 e 6~
dês te decreto serão consolidados _pelas Inspetorias Gerais de' Finanças
dos Ministérios Civis e pelos órgãos
equivalentes dos Ministérios !,,!!litares e dos subordinados à presidência
da República, antes de seu encaminhamento ao Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. A consolidação
menoaonada neste artigo será cumprida até cinco (5) de janeiro
de 1969.

Art. 8~ Os recursos a serem creditados a quaisquer órgãos da União,
no decorrer do exercício de. 196&,
como conseqüência de programação
financeira estabelecida ainda no corrente exercício, somente poderão ser
utilizados para liquidação de resíduos
passiv-os de 1968, desde que regularmente ínscrttos, ressalvada a condição prevista no inciso IV, letra "c"
do art. 5~.
Parágrafo único. :É: vedado, na hipótese dêste artigo, o relacionamento
de despesas em conta de restos a
pagar, sem que as dotações orçall1:entartaa respectivas estejam etetívamente _empenhadas.
Art. 9Çl O disposto neste decreto
aplica-se, no que coub~r,aDs órgãos
da Administração Indireta e desde
que recebam, a qualquer título, trans-
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ferêncías à conta do Orçamento da

trmac,

Art. 10. zste decreto entrará em
vigor na data de sua .publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.'

Brasíha, 4de novembro de 19i38;
1470 da Independência e' 809 da
República.
A.

COSTA -1'.: Sn.VA

Luis Antônio da Gamá e Silva
Augusto namasm. R a d e m ak e r
Grünewald
Aurélio ae Lyra Tavares
José Cie Magalhães Pinto
Antonio Delfim Netto
Mário Daoiâ Atuireaeza
Ivo 'Arzua Pere~ra
'l·arso Dutra
Jarbas G. Passarinho
M arcio de Souza e M elZo
Henrzque BranCiâo Cavalcanti
Leonel Miranda
lf;Cimundo de Macedo Soares
Hélio tieurao
Afonso A. Lzma
carlos F. de Símae

DECRETO N9 63. 541
NOVEMBRO

~ DE

DE 1968

5

"to""

Declara de interésse social, para fins
de âesupropriaçãc, os imóveis si'tuadas no Municípío de ESjJU111.OsQ,
no Estado do Rio . Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
das ,atribuições que lhe confere o ar."
tigo 83, item H, combinado com o
artigo 15.7" item IH, §§ -i-, 3:::1 e 4<.'
da Constituição e nos têrmos dos arü.,
gos18, 20 e 22 da Lei nv 4,504, de 30
de novembro de 1964, decreta:
Art. 19 E' declarada de interêsse
sacia} para fins de desapropriação, e
por este ato desapropriada, duas áreas
de' terras integrantes do imóvel denominado Fazenda Bela Vista, SItuada -no Município de' Espumoso, no
Estado do Rio Grande do Sul, tidas
como de propriedade da sucessâo de
J01;\é Baggío, e com as seguintes con-

f'!'op. tações:

a) Quinhão Dois, coma área de
110,94 ha aproximadamente,confron-tendo-se ao Norte-, com
rio Jacuí;
ao Sul, com terras de Sebastião Slpp,
Adolfo Schímonho, Felipe Sipp, , WÜIíbaldo Sipp e Jorge Sipp; a Leste
e Oeste, pelo .no Jacuí ;
ó

183

b) Quinhão Dez, com
a área .oe
227,80 -ha aproximadamente, Iímitando-s-e ao Norte, com terras de Júlio
Provenaí, o rio Jacuí, terras de João
Camilo e Tranquilo Massarotc: ao
Sul, com terras de Angelo Provensi:
a Leste, com a estrada que .vaí de
Espumoso à Bela Vista; e 8. Oeste,
com o 1"10 Jacui.

Art. 2-~ A presente desapropriação
é declarada de urgência para efeito
de imissão na posse dos imóveis objeto dêste Decreto, nos têrmos do artigo 15, do Decreto---lei ne .) 365;· de
21 de junho de '1941, modificada pela Lei nv 2.786, de. 21 de maio de
1956, em seu artigo 2 9 e respectivos
parágrafos.
Art. 39 O Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária-IBRA, fica autorizado a dar execução a êste Decreto.
promovendo as medidas amigáveia
e judiciais necessárias, e incorporando ao seu patrimônio os imóveis desaproprrados, a fim de dar-lhes destinação social nos têrmos da Lei número 4.504-64.
Art. 4ll astc Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.

Brasíha, 5 de' novembro de 1968;
147ll da Independência e 809 da
República.
A,

GOSTA 'E ,SILVA

Ivo Arzua Pereira

DECRETO Nll 63. 542
NOVEMBRO DE

~

DE

5

DB

1968

Delega competência ao Gooenuuior
do rperritório Federal de .Roraima
para conduzir, nos termos da LeI
ns 5.476, de 24 de julho de 1968. as
medidas administrativas aecess« .
Tias à constituição, inettüaoóo e
funcionamento do Banco de Rorazcma S. A.

O Presidente da República, no . uso
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item I'I, da Constátutcâo, Lendo em vista o que dispõe o Decreto
nv 62.460, de 25 de março de 1968,
que regulamenta o Capitulo IV, do
Titulo lI, do Decreto---lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica delegada competência ao Governador do Território Fe-

lR4
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deral de Roraima para, sob a supervisão do Ministro de Estado-do Interior, conduzir, nos têrmos da Lei nu
5'.476, de' 24 ue julho de 1968, as medídas .admínlstratdvas necessárias à

constítuíçâo, ínstalaçâo e' funcionemenho do Banco de RoraimaS.A.
Art. 2Q astc Decreto entrará em vieor da data da sua publicação, re~ogadas' as dlspoeíções em con traria.
Brasília, 5 de novembro de 1968;
147 Q da' Independência
República.
A.

e

80'~da

Art. 39

Q

disposto neste Decreto

não homologa" situação que, em vir-

tude de sindicância,' inquérito administrativo - ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às .normas legais
ou administrativas aplicáveis à es-.
pécíe.
Art. 49 :€ste Decreto entrará em
vigor na data de sua, publicação, revogadastas dísposíções . em contrário.
Brasüía, 5 de novembro de 1968;
147," da Independência e 80Q da

República.

A. COSTA E SILVA

COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavares

Afonso A. Lima.

Mário David Andreazza
DECRETO NQ 63.543 NOVEMBRO' DE

DE

5

DE

1968

Redistriqui, com o respectivo ocupamte para o Quadro de Pessoal
Párte gspecuü - do Ministério do
Exército, cargo criqituuío da extinta Companhia Nacional d.e Navegação Costeira- Autarqu1a Federal, e dá outras providências.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item H, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29 do Deereto-leí nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Àrt.
19 Fica redistrfbuído,
no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
~ do Ministério do Exército, com' o
respectivo cargo, integrante- do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar
do Ministério dos Transportes, o servidor autárquico watcrêmar da Rocha Martins, Oficial .de Administração, nível 12 (Decreto nv 62.938, de
2 de julho de 1968).
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoa]
do Ministério do Exército, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste decreto o assenta.nento individual do funcíonárío movimentado por" fôrça do disposto nesto ato.
Parágrafo
único. O servidor de
que se trata' continuará sendo pago,
no corrente exercício, a conta dos recursos orçamentários próprios existentes para êsse fim no Ministério
dos Transportes.

DECRETO

N9

63.544 - LlE
DE 1968

:)

n.:::

NOVEM:BRO

Concede I permissão, em caráter permanente, a V~'lcan Matenal,Pla.<.:tico S. A., conieeae no Beuuic da
Guanabara, para funcionar aos, do-mingos e nos feriados ~ivis e ren-:
giosos, nas Seçôee queÓmencicma
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere" o ar.,
tigO 83, item H, da Constítuíçâo e
nos -têrmos do artigo 79. do Decreto
n» 27,048, de 12 de agosto de 1949,
decreta:
Art. 19' Fica autot-ízada a Juncionar, em caráter permanente, aos derníngos e feriados civis" e . veltgiosns,
em, suas Seções de Calandra, de Vulcapiso e de Espumas de Latáces. a
empresa, Vulcan Material Plástico
S. A.. com sede no Estado da Guanabara, observando as disposições legais vigentes sobretudo as de proteção ao trabalho:
a) Seção de Calandra:
b) Seção de vutcaníso:
c) Seção de Espumas de Látlces .
Art. 2'! O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas .as disposições em contrário.
Brasília, 5 de' novembro de 1968;
1479 da Independência e :,,\00' da
República.
A. COSTA E SILVA
Jarbas G.

Passarinho.
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DECRETO N.9 63.545 NOVEMBRO

DE 5 DE

DE 1968

Concede autorização' a Sociedade se,
çuraâora Estrangeira para aumentar
o capital de suas operações no
Brasil.

o Presidente da República, Usando
das atribuições que lhe confere o ar.,
tígo . 83, item II, da Constiuiçâo, decreta:
Art. 1.9 E' concedida autorrzaçáo a
Gúardían Assurance Company Luruted, com sede em Londres...ngtaterra,
para aumentar o capítar destmado as
suas operações de seguro, no Brasu
de NCr$ 41.982,00 (quarenta e um
mil, novecentos e oitenta e dois cruzeiros ,novos)
para NCr$ 92.200,00
(noventa e' dois mil e duzentos. cru-c
zeíros novos), conforme delíberaçâo
de sua Dtretorta ..
Art. 29 :íl::ste Decreto entrará em VI_
gor na data de sua pubhcaçãc , revogadas . as disposições em contrário.
Brasílta. 5 de novembro de 1968;
da Independência e 80. 9 da
República.

'147.9

A.

COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo Soares
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e

O' reclassificado na forma do artigo
99 da Lei nv 4.345. de 26 de junho
de 1964. tem os efeitos financeiros' a
partir, respectivamente, de 15 de [unhotde 1962; e 21 de junho de 1964.

Art. 39. A reclassificação prevista
no artigo 99 da Lei nc 4.345, de 26
de junho de, 1964, prevalecerá, exceto
quanto aos efeitos financeiros, a partir de 29 de junho de 1964.
Art. 49 O órgão de pessoal do Hospital dos Servidores do Estado apostiIará os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto, ou os expedirá aos que não os possuírem, observando o disposto no artigo 188 da
Lei nv 1. 711" de '28 de outubro de
1952.
~Art. 59 A despesa com a. -execuçâo
deste Decreto será atendida com os
recursos financeiros próprios do Hospital dos Servidoreg dó Estado.

Art. 69 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, -revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 5 de novembro de 1968;
da Independêneía e 80?-' da

1479

República.

A. COSTA

E

Jarbas G.

DECRETO N9 63.546 NOVEMBRO

SILVA

Passarinho

DE 5 DÊ

DE 1968

Retifica o Quadro Especial do nospitaldos Servidores do Estado.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe -confere o artigo 83, item H, da Constituição e
tendo em vista o artigo 56 ·da Lei
n» 3.780, de 12 de julho de 19,60,
combinado com o Decreto nv 48.923,
de 8 de setembro de 1960, o parágrafo único do artdgo 23, da Lei número 4. OS9, 'de 11 de .junho de 1962
e o artigo 99 da Lei nc 4.345. de 26
de junho de 1964. decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
.dns anexos que constituem parte
integrante, dêste Decreto o Quadro
Especial do Hospital dos Servidores
do Estado, 'aprovado pelo Decreto,
nv 55.565. de lá .de janeiro de 1965
e alterado pelo Decreto nv 61.121, de
1 de agôsto de 1967.
Art. 29 O pessoal amparado pela
Lei nc 4.069, de 11 de junho de 1962,

Os anexos 8; que se ref~~'e o artigo

1_0 roram p1,lbllCados no Dzario Oficial

de 8-11-68.

DECRETO N.9 63.547 NOVEMBR9

DE 5DE

DE 1968

Mantém a concessão outorgada à DL
tusorà Ouro Verde Ltda. para estu_
belecer uma estação de radiodifusão
sonora, em onda média, na cida-de
de Curitiba. Estado .ao Paraná,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lheconfere o artigo 83, item H. da Constítuieâo e
tendo, em vista o disposto no artigo
8.9. item XV. letra e.da mesma Constituição' eo que consta no Processo
n,v 1.970-63. do Conselho Nacional
de Telecomunicações, decreta:
Art. 1.9 Fica mantida até 27" de
agôsto de 1972, . nós têrmos do artigo
117 da Lei n.c 4.117, de 27 de agôs-to de 1962 (Código Brasileiro de 'I'e.,

1ó6
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Iecomunicações) combinado com o
artigo 177 do Regulamento dos Serviços. de Radiodifusão, a concessão
outorgada à Difusora OUro V-erde
Ltda., pelo Decreto

n.c

38.245 . de 10

de novembro de 1955, para estabele.,
cer na cidade de Curitiba, 'Estado do
Paraná, Sem direito de 'exclusividade,
uma estação de radíodífuaâo sonora,
em onda média.
Parágrafo único..0 novo contrato
decorreu te da concessão mautida pelo presente ato. obedecerá as cláusulas que, com êste baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral do Ministé-

rio das Comunícacões .:....- Presidente do
CONTEL -r- e deverá ser, assinado
dentro de 60 (sessenta) dias; a contar da data da publicação dêste De-,
ereto DO Diário Oficial da União, sob

pena de sua nulidade de pleno direito.
Art. 25'Revogam-se as diepoalções
em contrário'.
Brasília 5de novembro de 1968:
147.9 da Independência e 80,9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. âe Simas

DECRETO N9 63.548 - DE
NoVEMBRo DE 196&

5

I)E

Declara de utilidade pública a Fuv,dação Porphyria e José Máximo de
Magalhães, com sede em Barbacena, Estado de Minas Gerais.

o presidente da República, usando
da atribuição' que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e
atendendo ao 'que consta do Processo
M. J. 10.974, de 1968, decreta:
Artigo único. E' declarada, de utilidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com' o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n 9,50.517, de 2 de maio de 19~1, a
Fundação Porphyria 'e José Maxímo
de Magalhães, com sede em Barbacena, Estado de Minas Gerais,
Brasília," 5 de novembro de 1968;
1479 da Independência e SOl? da
República.
A.

COSTA

E SILVA

.Luis Antônio da Gama e' Silva

DECRETO N9 63.549 -'- DE 5· DE
.~oVE~BRo DE 1968
E:rdui aos ejeitos do Decreto núme:ro
62.234, de 7 de fevereiro de 1968,
três cargos de Trabalhador, UL402.1, eom 08 respectivós ocupantes, que eeueonca,

o

das

Presidente da República, usando
atribUições que lhe confere o

artigo !:l3, item lI, da Constiturçâo e

tendo em vista o que consca
dJl'
processos números 3.292 e 3.990, de
1968, do Departamento Admlnistrative do Pessoal Civil, decreta:

Art. 1Q Ficam exclotcos dos efeitos
do Decreto no 62.234, de 7. de fevereiro de 1968, QS cargos de Trabalhador, GL-402.1, do Q~adro de Pessoal - Parte Especial, do Ministério
da Agricultura, ocupados por Manoel
José de Araújo.. Armmdo vnennno
Pereira Nina e Franctsco Assis da
Fonseca, e 'restaneiecrdo. em conseqüencia, o respectivo enquadramento ,provisório constante da relação
ncmmal aprovada pela Resolução
Especial nv 174, de 3{) de agôsto de
1963, da antiga Comíssân vâe Classmcacão de. Cargos, publicada no
Diário Ojiczal de 6 de setembro de
1963, efetuado nos têrmos do ' Darágrafo único do artigo 23· da Lei número 4.069,. de 11 de [unno . de 1962,
com as ressalvas contidas no Decreto nv 49.160, de H de novembro de
1960.
Art. 29 aste Decreto entrará em "igor na data de sUa pubhcacâo, r Bvoge.das as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de i968·
147° da Independência e 80"· dà
República.
A. COSTA E SILVA
Ivo Arzua .Pereira

DECRETO N9 63.550 - DE 5 DE
NOVEMBRO DE 1968
Regulamenta os artigos 19, 2°, 3", 5°
e gc da Lei nQ 5,444, de 30 de maio
de 1968, e aá outras prcnnaéncuxe,

O Presidente da República, . usa- do
da atribuição que lhe confere u ar-

tigo 83, item II, da ~(~n~tituição e
tendo em: vista a auto.neacâo contida
no artigo 71? da Lei QV 5 444, de 30
de maio de 1968, decreta :
Art. 19 Os fabricantes de produtos.
manufaturados constantes da tabela
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anexa ao Decreto nv 61.514, de 12 de
outubro, de 1967, ficam au'onaaôos a
creditar, em sua escrita fiscal, a ímportâncla . correspondente ao impôs o
sôbre produtos 'nduetrialtzados calculado, como 'se devido rôsse, sôbre o
valor FOB das suas v-e-ndas para o
exterior, em moeda nacionalc medíante a aphcaçâo da metane da alíquota
respectiva.
§ 19' No caso de produtos de alíquotas superiores 'a 20%, o,estlmuJo
de que trata êste artigo será calculado mediante a aplicação da caxa
fixa de '10%.
§ 29 O crédito ora concedido se
refere às vendas feitas a partir de
-4 de, junho de 1968 e somente po-
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derá ser lançado à vista de dccumentacáo que Icomprove o embarque efetivo da mercadoria.
§ 39' O Mlnístro da Fazenda, me"diante Portaria, poderáF'.stender' 0S
beneficios de que trata' êste artigo,
fixando as alíquotas respectivas para
efeito -de cálculo, aos arodutos industrializados constantes dos capítulos
37 'e 82 a 89 da Tabela anexa ao
Decreto n» 61.514, e que ali figu.rem
como -nâo tributados.
ArL 29 Os favores previstos no artigo anterior não se aplicam às seguintes manufaturas, constantes da
tabela anexa ao Decreto nc 61.514,
de 12 de outubro de 1967:'
•

Produtor,

POSição
t
t

'Café torrado, moído ou descafeínado .
1
Cacau. em massa ou em pães (pasta de cacau) ,I
mesmo desengordurado
.
J
Manteiga de _r:acau ....
1
Cícórta torrada e outros sucedâneos torrados dei
!
café, e seus extratos .
'Extratos ou essências de café
1
'Madeira em bruto, mesmo descascada ou símplesmen-]
te, desbastada . ..'.....
.
··1
:Madeira simplesmente esquadríada
,
,.. 1
Madeira simplesmente serrada Iongitudinalmente.]
cortada em fôlhas ou desenrotadas, de espessura!
superior a 5 (cinco) milímetros
I
o

o

••••••••

o

••••

,

-

••••••••••••

• • • • • •, . ,• • • • • • • • • • • • •

•••••

o

o' • • • • • • • • • • • • • •

09.01

rncíeo

1

18.03
18.04
21.01
21.02
44.03
44.04
44.05

I
Art. 39 Quando o vala!" das exportações efetuadas durante o exercício
financeiro exceder, em têrmos reais,
o valor das exportações do ano anterior, o crédito poderá ser calculado mediante aplicação de até 100%
da alíquota respectiva sôbre parcelas
de exportação _excedentes. '
§ 19 Na hipótese dêste artigo, será
de 20% a taxa máxima a _ser ccncedida para cálculo do crédito permissível.
§ 29, O crédit-o fiscal efetivado na
forma dêste artigo poderá ser feito
mensal, trimestral' ou semestralmente, a critério da emprêsa, com base
no montante das exportações veríficartas em igual, período do exercício
anterior, devendo a emprêsa, no curso do ]9 trimestre de cada exerclcao
e com base no total das exportações

efetivadas no exercício
precedente,
compensar os créditos eventualmente registrados em excesso.
§ 39 O disposto neste artigo aplrca-se às emprêsas que estejam iniciando ou venham a imclar suas atívidades exportadoras, ou às que não
tenham exportado no exercício anterior.
'
Art. 49 Além das onerações normais de exportação, serão objeto dia
concessão do estimulo fiscal de que
trata. êste Decreto:
a) as remessas de produtos manufaturados para feiras e exposições' nu

.extenor: .

or as exportações de produtos manufaturados, em consignação;
c) as vendas de produtos manuraturados. no mercado in terno, pelos
fabricantes, contra pagamento de di-
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visas conversíveis, resultantes de financíamento a longo prazo, a ínsututcões financeiras internacionais ou
entidades governamentais estrangeiras, nos têrmos do artigo 5Ç1, â 29, da
Lei nc 4.663, de 3 ue junho de 1965.
§ 19 Nas- exportações referidas nas

alíneas "a" e "b" dêste artígo, desde
que comprovada a.. liquidação das
cambiais, as emprêsas poderão cousíderar, para efeito de" cálculo do
crédito Iíscal, o valor final da venda no exterior.
§ 29 O Ministro da Fazenda poderá
incluir
outros tipos de exportação
nos benefícios fiscais concedidos na
forma dêste Decreto.
Art. 59 As empresas de capital nacional que
realizaram exportações
para SUll..S -filiais no exterior, poderão
acrescentar . ao valor FOB da exportaçâo, para' efeito do crédito fiscal,
o lucro obtido cem a ocmereiahzacão da mercadoria no pais importador, desde que comprovada a entrada de divisas correspon ten tes ,
Ar~. 69 Quande a exportação fôr
efetuada por. estabelecimento comercial, que opere normalmente no mercado interno, poderá o exportador
adquirir mercadorras de empresas mduatriaís, com suspensão de ímpôsto
.sôore produtosinctll1stria!izados 03.1té
o valor equivalente ao crédito a que
teria direito se se tratasse de exportador industrial.
Parágrafo único. O, Ministério da
-Fazenda. baixará instruções complementares para contrôle : do disposto
neste artigo.
Art. ,79 Mediante autorizaçâo ex~
pressa do .Mímstrc da Fazenda Q~
créditos sem compensacáo, eventualmente
existentes no fim de cada
exercício, poderão ser "ransferídos
para:
a) o exercício seguinte;
b) a escrita de estacelecimentcs
industriais que mantenham com o exportador relação de tnterdependénela, atendida a conceituacão do artigo 21, § 2!?, do RIPI, baixado .com
o Decreto nv 61.514, de 12 de outubro de 1967.
Art. 89 As disposições dêste Decreto aplicam-se às emprêsas índus-:
tríaís mesmo quando as exportações
sejam reaüzadas através de firmas
especializadas em aomérc!c exterior,
de cooperativas, de associações ou
consórcios de exportação.

EXECUTIVO

Art. 99 O inciso X do artigo ,8°, do,
regulamento sôbre
produtos .Industnalizados a que se -refere- o Decreto.
no .'61.514, de 12 de outubro .ce 1967."
passa a ter a seguinte redação:
"X

-

os prcrtutoa vemetaãos pOI

estabelecimento vndustrrat a fim _de
serem exportados para u exterior:
a)
às emprêsas comê-oíatg
que
operem no comércíc exterior;
t» aos armazéns gerais a.Iandegaaos e entrepostos aduaneiros;
C) aos entrepostos índustrraís (Ato
Complementar nv 35, de 1967)".
Art. '10. As emprêsas que se bene-ficiem dos favores dêste Decreto
remeterão até o dia 15 de cada mês,
demonstrativo do valor do crédito
lançado em sua escrita fiscal, Com
relação ao mês anterior. à Delegac.ia
Regional de Rendas Internas do seu
domicílio fiscal.
Parágrafo único. A falta de cumprimento do disposto neste artigo,
implicará na glosa do crédito lançado, que será considerado como índe-.
vida, só podendo ser restabelecido
através de aplícaeão élo disposto no
artigo' 153 do RIPI, baixado com o'
Decreto- nc 61. 514, de 12 de outubro
de 1967.
Art. 11. De posse do demonstrativo referido ·no artigo anterior, as Delegacias Regionais atravésvdas Inspetorias Fiscais competentes determinarão que se comprove á legitimidade dos créditos feitos ..
Art , 12. Para os fins previstos no.
artigo 811 da Lei 11(,1 5 H4, de 30 de
maio de 1968, o Departamento
de
Rendas Internas promoverá a eraboração de relatório semestral com.
a avaliação dos resultados dá aplícação dos favores ora dererídos. dis-.
crtmínandc as empresas beneficiadas
com os estímulos fiscais previstos no
presente decreto, o valor doa benefícios utilizados e as rarfacôes ocorridas em seu movimento de exportação de manufaturas.
Parágrafo único . Com exclusão domovimento relativo ao último semestre de 1968, o relatório de que trata
êste
artigo sempre incluirá, para
fins de avaliação o movimento d08-.
dois últimos semestres.
Art. 13. Fica o Minlstrn da Fazenda autorizado a nroceder modificações quanto aos produtos referidos
no artigo 211 dêste Decre;o. atendidas.
as conveniências da política flnan-.
ceíra governamental.
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Art..: 14. _ ~te Decreto entrará em
'vlgor na data de sua ncmícaçâo, re.vogadas as disposições em centrá.rio.
Brasília. 5 de novembro de 1968;
1479

da

Independêneja

e

809

da

"República.
A. COSTA E .sILVA
Antõnio Delfim Netto

DECRETO N9 63.551 - DE 5 DE
NOVEMBRO DE 1968
-Cría a Embaixada ~ Brasil no SUdão

OPresi'dente da República usando

.da - atribuição que lhe confe~e o -ar~
tígo 83, ns. II e VII, da Constituição
e tendo 'em vista o disposto ~10 ar-

tigo 21, parágrafo único, da Leí nú.mero 3.917, de 14 de julho de 1961,
decreta:
Art. 1Q Fica .críada a Embaixada do
.Brasil na República do Sudâo .
Art. 29 Inicialmente, enquanto a
.necessidade do serviço não aconselhar a designação de um titular próprio, a Missão diplomática de que
trata o artigo anterior será .cumulativa com a Embaixada do Brasil no

-cerro.

Art. 3'? ãate Decreto entrará em
vlgor na data de sua publicação.
_ Brasília, 5 de novembro de 1968;
t47'? da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E Sn.VA
JOsé de Magalhães Pinto

DECRETO

N.9 63.552 --,- DE 5 DE
NOVEMBRO DE 1968

Determina a inclusão de um Representante do Ministério dos Trams .
portes na Comissão Nacional para
Assuntos da Associação LatinoAmericana de Livre Comércio.
O Presidente da República, usando
-das atribuições que lhe confere o ar.tígo 83, item II da Constituição, de'ereta:
Artigo 1.0 Fica incluído um repre-.
sentante do Ministério dos Transportes entre os membros da Comissão Nacional para Assuntos da Associação
Latino-Americana de Livre Comércio,
especificados 'pelo artigo 3.9. do Decreto n.c 60.987. de 11 de julho de 1967.

Art. 2.9 f::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas 'as disposições em contrárío.
Brasília, 5 de novembro de 1968;
147,Q da Independência e 80. 9 da
República.
Á. COSTA E SILVA
JOse de Magalhães Pinto
Mario David A ndreazza
DEORJETO

NQ 63.553 DE
NOVEMBRO DE 1968

6

DE

Inclui O Banco do Brasil S. A. entre
Os órgãos ccm/ponentes do Conselho
DeZibenitivó da Superintendê'ncia
do
Desenvolvimento
da
Pesca
(SUDEPE) , criado pelo Decreto
-ns 62.759, de 22-5-68.

o Presidente da. República; no uso
da atribuição . que lhe .conrere o
art. 83, item n, <1'.3. consttutcêo e
:tendo em visa' o que dispõem o
art. 99, da Lei Delegada n» la, de
1'1-10-62, _oD~creto-Iei nv 200~ de
25-2...:67" _o Decreto no 62.163, 'de
23--'1-68, e o Decreto no 62.759, de
22"':5-68, decreta:
Art. 1'? Fic-a incluído o nanco do
Brasil S. A. entre os órgãos que constituem o Conselho Deliberativo da
Superintendência do Desenvolvimento
da Pesca (SUDEPE), de que traa o
ar, 39, do Decr,eto nv 62.759, de
22"5-68'Art. 39, rsste Decreto entrará em

vigor' na data de sua publicação,
revogadas as disposições. em contrárío.
Brasíha, Q d-e novembro de 1968;
1479 da Independência e 80'? aà Repúblíce..

A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Ivo Arzua Pereira

DECRETO N'? 63.554 - DE 6
NOVEMBRO DE 1968

DE

Redistribui,
com
OS
respectivos
ocupantes, para o Quadro de pessoal - Parte' Especial - da Caixa
sconõmsca Peaerat do Rio de Janeiro, cargos originários dos extintos Lloyd Brasileiro - Patrimônio
Nacional e compa11:hia Nacional de
Navegação Costeira. , - Autarquia
Federal, e dá outras providências.

O Presidente d'a República, usando
da atribuição que lhe confere o a-r-
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tago 83, item II, da Constttuiçâc e
tendo em vista o disposto no art. 99,
§ 2(J, do Decr-eto-lei ne 200, de 25 de
fevereiro de 1967,' decreta:
Art. 1Q Ficam redístríbuídos no
Qua;dro de Pessoal - Parte. Especial
da Caixa. Econômica. Federal do
Rio de Janeiro, com os respectivos
ca.rgos do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar do Ministério dos Transportes (Decreto nc 60"339, de 8 de
março de 1967) os servidores,
,I - originários do. extinto Lloyd
Brasileiro - ' patrimônio Nacional:
Tesoureiro-Auxílíar de l.a Categoria
1. Antônio Rodrigues Lourenço
2. Aurora Parva
3. Carlos Augusto Lago
4. Cezar 'ravctra Filho
5. Dinhai Batista de Brito.
6. Fernando Carlos Lobato de Far-ia
Barrdelra
7. Flávio Fernandes Viei,Toa
8. Maria Rita de Oliveira Lima
9'. Nilton Avila
10. Sofia Malta santos
11. .ou Barbosa Pimenta.
rI - O rigínáríos da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira
Tesoureiro-iàuxüíar de l.a categoria
1. Ed.wvino Antônio .Vaa Ferreira
2. Maria Ste'lla. Barros de Oliveira
3. W-alter Alves Ribeiró
'Art. 21? O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal da
Caixa Econômica Federal do Rio de
Janeiro, no prazo de 30.. (trinta) dias
a contar da publicação. dêste Decreto,
Os assentamentos individuais dos run-,
cíonárros movimentados por fôrça do
disposto neste Decreto.
p3Irágrafo único. Os servidores ãe
que trata continuarão sendo pagos, no
corrente exercício, à conta dos recursos orçamentários próprios existentes
para êsse fim no Ministério dos
Transportes.
Art. 31? O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de s'ndícâncía, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula
negatou contrária a nOrm03S Iegals ou
administrativas aplicáveis a espécie.

EXECUTIVO

Ar-t: 49. Este Decreto entrará rem
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de. novembro de 1963;
1479 da Independência e 80Q da República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Mario David Anâreazzu

DECRETO Nº 63.555 - DE
NOVEMBRO DE 1968

6 l)e

Reclassifíca cargos do Grupo Ocupacional P-'1. 700, 'da Caixa Econômica
Federal de São Paulo, e dá outras
providências.
o

Presidente da República, usando

das atribuições' que lhe confere o

art. 83, item II, da Constltuíçâo e
tendo em vista o disposto no Decretolei ne 299, de 28 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Ficam reclassírrcados.vna
forma d(Jsamexos, os cargos das
classes "de Prático de Farmácia,
F-1. 71,2, e de Atendente, F-1. 703, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da Caixa Econômica Federal
de São Paulo, de acôrdo com o disposto no Decreto-lei nv 299, de 28 de
fevereiro de 1967.
'Parágrafo único. Os cargos ora
reclassificados continuam preenchidos
'pelos seus atuais ocupantes, na forma
da relação nominal anexa..
Art.29 O o'tsposto neste Decreto
não homologa situações que, em virtude de sindicâncias, devassas ou in....
quérlto adminístratívo, venham a ser
consideeades .nulas, ilegais ou con...
tránas às normas administrativas em
vigor.
.Art. 31? As vantagens financeiras
decorrentes dêste Decr-eto vigoram a
partir ele 28 de feverlro de 1967.
A'rt. 4Q :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-.
vogedas as disposições em contrário.
Brasil'e , 6 de novembro de 1968,
1470 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Os anexos a que se refere o artigo
19 foram publicados no Diário Oficial de' 11-11"-68.
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DECREl'O NQ 63,556 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1968

"Casa de Saúde camplnas'< com sede
em Campinas, Estado de São Paulo.

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação' de imóvel,
em Manaus ' - 'AM, aeetmaao ao
Iâímeterío dO Exército.

Brasília, . 6 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República,
A,

COSTA E

SILVA

Luis AntOnio da Gama e Silva

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ertd ...
go 83, inciso lI, da Constituição e / de
acôrdo com Os artigos 1.165 e., 1.180 do
Código Civil, decreta:
Art. 19. Pica o Serviço do Patrimônio da Urnão autorizado a" aceitar a
doação simples, que faz o Govêrno do
Estado do Amazonas, de uma área de
terras com 618.750.000 mã. localizada
no Mumcipic de Manaus, região do
Puraquequara. entre a Rodovia AM
0-10" e o cio Amazonas. segundo Os limites .espectücados na Lei Estadual
nc 672. de ~1 de novembro de .19$7.
Art. 29. O imóvel em aprêçc caracterizado no Processo nv 11.'133·68
- GAB ME, 'destana-se ao Ministério
do Exército.
Art. 3°. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubttcacao,
revogadas as disposições em 'contrã.
rio.
Brasília, 6 de novembro de 1968;
147Çl da Independência. e 809 da
República,
A, COSTA

E SILVA

Aurélio de Lyra, Tavares
Antonio Delfim Netto

DECRETO 1\';9 63.557 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1968
Declara de utilidade públlca a Casa
de Saúde campinas, com sede 'em
Campinas, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição \ que lhe" confere o
artigo 83, item lI, da Constituição e
-âtendendo ao que consta do Processo
M. J, nc 11).633, de 1960, decreta;
Artigo único. f: declarada de utilidade pública, _lOS têrmos do artigo 19
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado como' artigo I'? do Regulamento .aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2de 'maio de 1961, a

DECRETO N° 63.558 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1'968
Auioriza o Serviço do patrimônio da
União a aceUar doação de imóvel,
em Cambarà - PR, destinado co
Ministério do Exército.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, inciso II, da Constituição
e de acôrdo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil. decreta:
Art. I'? Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação simples que faz a Prefeitura
Municipal de' Cambará PR, de
acôrdo com a Lei Municipal. nv 389,
de 16 de dezembro de 1966, de uma
área de terreno com 8.000 m2, sttuaõa
na Rua Marques Ladeira, Vila Rubím,
naquele Município.
Art. 29 O imóvel em aprêço, caracterizado no Processo nv 14.467~66
G!-\.B ME, destina-se ao Ministério do
Exército.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1968;
1479 da Indepen-dência e 80\" da
República.
A. COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavares
Antonio Delfim Netto

DECRETO N\" 63.559 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1968
Redistribui,
COm
os respectivos
ocupantes, para o Quadro de pessoal - parte Especial - do Ministério- da Fazenda, cargos originários
do extinto Lloyd Brasileiro ,_ patrimônio NaciOnal e dá outras providências.

O Presídenté da República, usando
da atribuição que lhe confere o
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artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 2Çl, do Decreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art, 19 Ficam redistribuídos, no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério da Fazenda com os
respectivos cargos, integrantes doQuadro de Pessoal - Parte Suplementar ~- do Ministério dos Transportes (Decreto n Q 60.339, de 8 de
março de 1967), os servidores autárquicos:
Técnico de
Administração
em
Transporte Marítimo - nível 18:
1. João' Amália' Noguez
2. Heitor Almendros campos
Oficial de Administração --'" nível 16
1. Daniel de Oliveira Godoy
Oficial de Administração - nível 12
1. Lydia Inês Specíalskí Escobar
2. Emílio Rodolfo Gassan
Art. 2Q o Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de pessoal
do Ministério da Fazenda,' no prazo
de 30 (trinta dias), a cantar da publícação dêste Decreto os assentamentos
individuais dos funcionárloa movimentados por fôrça do disposto neste'
ato.
Parágrafo üntco.. Os servidores de
que se trata continuarão sendo pagos,
no corrente exercício, à conta dos reCurS03 - orçamentár.os próprios, existentes para êsse fim no Ministério
dos Transportes.
Art. 39 O diSposto neste Decreto
não homologa situação que, em . virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
Ilegal ou contrária as normas legais
ou adminísbratívas aplicáveis à espécie.
'
Art. 49 astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dlspcslçõea em contrário,
Brasilia, 6 de novembro .de 1968;
147Çl da Independência e '80Q da
República.
A. COSTA E Sn.VA

Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza

DECRETO ,N9 63.560 - 'DE 6
NOVEMBRO DE 1968

DE

Resiistríinu, com o _respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal parte EsPeczal :- da caixa, Econômica Federal do Rio Grande do Sul,
cargo originário da extinta companhia Nactotuü de Navegaçã v Coso.
teira --:- A.F., e dá outras -prootaén-:

cioc,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o'
artigo 83, item lI, da Constdttnçâo e
tendo em vista' o disposto nos artigos
17, § 1Q, da Lei nv 4.863, de 29 de
novembro de 1965, e 99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de -25 de revereíro de
1967, decreta:
Art,19 Fica redístríbuído, no Qua-'
dro de Pessoal - Parte Especial da Caixa Econômica Federal do 'Rio
Grande do Sul, com o respectivo cargo, integrante do Quadro' de Pessoal
- Parte Suplementar - do Mrníatério dos Transportes .mecretc número
60.339, de 8 de março de 1967), o servidor autárquico Edwino Antônio Vaz
Ferreira. Tesoureiro-Ailxiliar, de ll!Categoria.
Art. 2Çl O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal da
Caixa Econômica Federal do Rio
Grande do Sul, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publrcação
dêste Decreto o assentamento índívídual do funcionário movimentado por
fôrça do disposto neste ato.
Parágrafo único. O servidor de que
trata continuará sendo pago, no corrente exercício, à conta dos recursos
orçamentários próprios existentes para
êsse fim no Ministério dos Transportes.
Art.3Q O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admt-'
mstrabívo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula:
ilegal ou contrária a normas legais
ou administrativas aplicáveis a, espécie,
Art. 4Q :tste Decreto entrará em
vigor na data de sua, publicação, re-:
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1968;
147'? da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Antônio Delfim Netto
Mario David Anãreaeza
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NOVEMBRO DE 1968

DO PODER
DE

Cede ã "Companh)a paulista de Estradas de Ferro", faixa de terra
que especifica, no Município de
Avaí, Estado de São ea-ao. e da Outras promaéncuie,

o Presíden te da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item H, da Ccnstituícâo,
e tendo em vista o disposto nos ai,tigos 125 e 126 do Decreto-lei nc 9.760.
de 5-9-46, e artigo 19 e seu parágrafo
único, do Decreto-lei nv 178, de 16 de
fevereiro de 1967, cecrcta:
Art. 19 A União cede à Companhia.
Paulista de Estradas de Ferro' uma
faixa de terra, ocupada pelos silvícolas, correspondente a 140.644 m2
(cento' e quarenta' _mil, seiscentos e
quarenta e quatro-metros quadradcsj ,
encravada na área do Pôsto Indígena
"Capitão Iakrt", no Munícípír, de
~ vaí,. Estado de São Paulo, cem a
fínalidads de construção à:e um trecho da Variante Ferrovíárfa BauruGarça.

Art, 29 A referida faixa de terra
possuí as seguintes características e
confrontações: sem benfeitorias, começa na estaca 1.590 + 11.10 m e
segue com 60.00m (sessenta metros)
de largura, 30.00 m (trinta metros)
de cada lado do eixo da variante de
Bauru a Garça, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, até a estaca 1.678; desta estaca até a estaca
1.682, a largura é de 80.'00 m (oitenta metros), . 40.{)0 m (quarenta .metrosj , àe cada lado do referido eixo;
da estaca 1. 682 até o final, na estaca
1.706 -l- 8,50 m~ a largura é de 60. nn
metros (sessenta metros) , sendo 30. OU
metros (trinta metros) de cada lado
do eixo, fechando uma área de
14. ha 6 a 44 ce (quatorze hectares,
seis ares e quarenta e quatro centia-.
res); confronta no comêço com Manoel Antônio Afonso e outros. no fim
com Manoel Gonçalves .Sebastião. nos
lados esquerdo e direito com o remanescente das terras do Pôsto Indígena
"Oãpitâo Iakri".
Art. 39 A Companhia Paulista

oe

Estradas de Ferro se obriga a construir, por sua próprra conta, na faixa

de terra objeto da cessão, duas passagens superiores de concreto armado
com 3,60 m, carroçáveís, e uma passagem inferior para. gado, de 2 m de
largura por- 2,50 .mde altura em 10-
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cais a serem estabelecidos no contrato de cessão.
Art. 49 A cessão será tormalíza-ía
através de contrato a ser firmado pêlã
Fundação Nacional do índio, como
delegada da União e. gestora do patrimônio indígena, e a Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, convencionando-se, nesse instrumento, a
compensação que aquela haverá desta
pelo uso da posse indígena.
Art. 59 A cessão será por tempo indeterminado, devendo a Companhia
Paulista de Estradas de Ferro concretizar a destinação prevista no
artigo 19 e as benfeítorfas estabelecidas no artigo 3°, dentro de 2 (dois)
anos da assinatura do contrato de

cessão.

Art. 69 :Êste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1968;
1479 da .Independêncla e 80° da
República.
A. GOSTA E Sn.VA

Antônio Delfim Netto
Mario David Andreazza
Afonso A, Lima

DECRETO N9 63.562 - DE 6,
NOVEMBRO DE 1968

DE

,

Autoriza a Companhia de MineraçãO
Nonaõmense a lavrar minério de
Jerro, nos municiinoe de Rio Acima
e Nova Lima, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição e
nos termos do Decreto-Ieí nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Míneraçâoi , alterado pelo Decreto-lei
n 9 318, de 14 de março de, 1967, decreta:
Art , 19 Fica autorizada a Companhia de Mineração Novalímensr, a
lavrar minério de ferro, em terrenos
de propriedade de St. John deI Rey
Mining Company Limited (Companhia do Morro Velho) nos lugares
Mata dos Trovões, Córrego Sêco do
Ceará e Retiro do Hermenegildc. dis.trttos de Rio Acima e Nova Lima,
munícfpíos de Rio Acima. e Nova
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Lima, Estado de Minas Gerais, numa
área de quatrocentos e noventa hectares (490 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um "vértdce
no marco geodésico do ponto mais
alto da Serra das Abóboras e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeíroa:
mil cento e quinze metros (1.115 m i ,
sessenta e deis graus e quarenta e
quatro minutos sudoeste (62 9 44' SW);
mil quátrocentcs e trinta metros
0.430 m) , trinta e oito graus e quarenta e seis minutos noroeste (38° 46'
NW) ;, mil novecentos e oitenta metrós (1.980 m) . cinqüenta e oito graus
e quatorze minutos nordeste (58? 14'
NE); mil
duzentos e dez metros
(1,210 m) , trinta e: dois graus e dezessets minutos sudeste (32 9 16' SEl;
mil seiscentos e cinqüenta metros
(1,65'0 mj , trinta e quatro graus e
um minuto sudeste (349 01' SE); dois
mil quatrocentos e quarenta metros
(2.440 m) , seis graus e um minuto
sudeste (69 01' SE) ; três mtl quinherrtos e sessenta metros (3.560 m) , vinte
e sete graus e dezesseis minutos noroeste (279 16' NW}. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes dos artigos, 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mineracão. além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto,
Parágrafo único. A execucão da presente autorização fica sujeita às esttpulacôes "do

Reaulamento

aprovado

pelo Decreto no 1)1.7<)fl.- np 19 no:> fevereiro de 1963 e da Resolução n? 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Eneraia Nuclear,
Art. 29 O concesslonárto da autortzacâo fíea obrtsado a recolher aOS
cofres públicos. na forma da Let.. OS
trfbutns aue forem devidos à Un'âo;
no Estado e no munlcípío em cumprimento do disposto na Lei nv 4.425, de
8 de outubro de 1964,
Art. 39 Se o concessionário da autorfaacão não cumprir qualquer das
obrtgacões que lhe Incumbem a autotlzacãc de lavra será declarada caduca ou nula. na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As proprtedodes vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 0'0 Código de Mineração.
Art. 5° A autcrfaacâc de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das

Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as dtsposfções
em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1968;
da Independência e 809 da
República.

1479

A,

COSTA E SILVA

Henrique Bmndão cavalcanti

DECRETO NÇI 63.563 -

DE 6 DE

HO\'EMBRO DE 1968
Regula a cceceseac de ajuda de custo
aos tunciorórtos da carreira, de Diplomata.
O Presidente da República. usando
da atríbuiçãc que lhe confere o artigo
8'3. Inciso II da. Constituição, e nos
têrmos do artigo 19 do Decreto-Ieí nv
7.410, de 23 de março de 1945, e do
artigo 19 d~' Decreto n9 2 de' 21 de
setembro de 1961, decreta:
Art.. 19 A ajuda de custo a que se
referem os artigos 19 e 39 do Decreto
nc 28.959, (:,<- 11 de dezembro de '1950,
será concecrda 'em quantia equivalente a duas vezes o valor da remuneração mensal a que fará jus o diplomano pôstc para o qual estiver sendo removido.
~ 19 Se a remoção se verificar cren,
tro do mesmo país, a ajuda de custo
sofrerá uma redução de 50 % . tcín.,
qüenta por cento) .
§ 29 Quando! se tratar de remoçao
para a Secretaria de Estado o. carculo
será feito 8. base da remuneração a
que faria jus o diplomata em seu último pôsto.
Art. 29 E:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçàc, revo,
gadas -as disposições
contrário.
Brasília, 6 de novembro de 19611:
1479 da Independência e 809 da
República.

em

A. Ceara E

SILVA

Jose ilê Magalhães Pinto
Antônto Delfim Netto
Marcus ViniclUS Pratini de MoraeS
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DECRETO N° f.3. 564 - DE 6 DE
NOVEMBFO DE 1968
Autoriza o Seroíco ào patrimônio da
União a aceita-r doação de imóvel,
em Manaus - AM, destinado ao
Ministério do 'EJ:ércíto.

O Presidente da República, usando
das atrtbuícôes que lhe confere o art.
83, inciso FI, da Constituição e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180 do
Código Civil decreta:
Art. 1Q Fica o Serviço do Patrímôn.o Cita Umâo "autorrzado a acé,tara
doação simples. (lU4=' faz o Governo do
Estado do Amazonas, de acôrdo com a
Lei Estadual nv 650, de 16 de outubro

DECRETO No? 63.565 -

de 1967. de uma área de terreno com
53. 588,OOnl2. locanzada na Esti'acta da

Pont.a Negra, 'no Z"luni~ípio de Manaus
- AM.
Are. 29 O ímóvcr em' aprêço, caraçterízado no' Processo nv ,11.062_68
GAB ME, dertína-se ao Ministério dO
Exercito.
.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na da.ta de sua publicação,
i-evcg adag as -t.srostções em contrarIO.
Brasiha, 6 de novembro de 1968:
1470 da Indeo[:nàêncLa,.-' e 80° da
República.
A. CesTA E bILVA
Aurélw de- L,y7a Tavares
Antônio Delfim Netto
DE

6

DE NOVEMBRO DE

1968

Abre ao õâínisterio da Educaçao e Cultura em favor da Universidade Fe'aeral Rural do Rio GTa71ae -do Sul o créaito suplementar ae .7:'/(,'1'$
110.000,00 para retorço de dotações consiçnsuiae no vigente '.Jrçamcn~o.

o Presidente da República, usando da' atribuição que lhe confere o
artigo 83, item n, da Constituição e da autorização contida no artigo 11
da Lei nc 5'.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
.
Aru. 19 'Píca aberto ao Mímsterlo da Educação - e Cultura, em .favor da
Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, o crédito suplemsmar
de NCr$ 110.000,00 (cento e daz mil cruzeiros novos), para refôrço de
dotações orçamentárias constgnacas ao subanexo 5.05.00, a saber:
5.05.16
.:...... Dn-etorta do Ensine Superior
5.05.16.28 - Umversidade Federal Rural do Rio Grande do Sul
254.2.0779
-- Acmíntstraçâo e Manutenção ·do Ensino
3.0.0.0
-- Despes.as Correntes
3.2.0.0
3.2.9.0

254.1.0780
4.0.0.0
4.3.0.0
4.3.4.0

-- 'I'ransferêncíag Correntes
- Diversas' Transferências Correntes

Serviços de Terceiros
,
.
Reequipamento da Universidade
Despesas - de Capital
Transferências deCapitaI
Auxilio para .Material Permanente

-

-

90. JOO,OO

.

20.000,00
110.000,00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir (118-

crrmínados:
Diretoria do Ensino Superior
Universidade Federal Rural de- Rio Grande do Sul
Administração e Manutenção do Ensino
-- Despesas de Capital
-- 'I'ransrerência-s-r de Capital

5.05.16
5.05.16.28 -

254.1.0779
4.0.0:0
4.3.0.0
4.3.6.0

-

Contràbuíçôes Dívérsas

.. '

un.euu.co

Art. 39 1l::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de novembro de 1968; 1479 da Independência e ~OÇl da.
República.
'
A' COSTA E SILVA
AntOnio Deltlm Netto
rooormc Bastos 112 ()1'eio
Marcus VimclUs Pratmi de Moraes

1Ç>6
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DECRETO

N9 '63.565
NOVEMBRO DE

- DE
19-58

DG PODER

6 DE

Dispõe sàbre o enquadramento dos
servidores do Ministério da Marinha, beneficiados peZo art. 23, parágrafo umicc., da Lei n9 4.059, de
11 de junho. de 1952, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 23 .da Ui número 4'.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta dos Processos números 11.252-67,,_ 11.588-67 e 776-68, do
Departamento .Adminiatratávo do pesscal Civil, decreta:
1\rt. 19 Fica aprovado; na forma
das r-elações constantes dos, anexos,
o enquadramento dos. servidores do
Minístérro da Marinha amparados
pelo parágrafo único do' art. 23 da
Lei n'! 4.069, de 11 de junho de 1962k
Art. 2(> Os valôres -dos níveis dos
cargos constantes' dos anexos a êste
Decreto são os previstos no Anexo I
da Lei no 4.0'59, de 11 de junho de
19'62, reajustados por leis. posteriores.
Art. 30 São reclassífícados, a partir de 29 de junho de -1964, de acôrdo
com o art. 99 da Lei nv 4.345, de 25
de junho de 1964, os cargos:
a) de Astrônomo CTC-201.17. A), .de
Arquiteto (TC-60l.17 .A), de Engenheiro 'I'ecnologísta (TO-605 .17 ~ A) , e
de Médico (TO-801.17.A),' no nível
21 (vinte e um);
b) de Cirurgião-Dentista .... '
, ..
(TC-90~.17.A), de Enfermeiro
.
(TC-1201.17.A)'e de Assistente Social (TC-130l.17.A), no nível 20
(vinte); e
C) de Professor de Ensino Industrial Básico (EC-51.O .16) e de r-rores:SOl' de Práticas Educativas rEducacâo
Física) Código EC-511.16, no nível ~ 19
(dezenove) .
§ 19 São, igualmente, reclassíficados de acôrdo com o art. 49, § 19 da
cit~da Lei nl? '4.345, de 1964, no nivel 22, os cargos de Professor de Ensino Superior CEC-502.18) e, no nível 19, os de Professor de Ensino Se'cunoérto (EC-507 .16. A) .
§ .29 Os dois cargos de Professor de
Ensino Superior (EC-502), nível 22,
são reclassificados a partir de 14 de
junho de 1965, de acôrdo com a Lei
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nv 4.723, de 9 de julho de ,19-55, como
Pesquisador (TO-150l. 20. A) .
§ 39 É consid-erado por enquadrar,
a partir de 22 de outubro de 1964,
data da respectiva naturalização,
Henry Augusta Cotting, que, a partil' de 28 de agôsto de 1968, fica enquadrado no cargo de Instrutor de
Paraquedísmo (EC-515.19), Incluído
no Anexo I da Ui nv 3.7S0, de 12
de julho de 1960, por fôrça da Lei
nc 5.48<5, de 27 de agosto de 19-5S.'
Art. 49 De acôrdo com o disposto
no Decreto-lei no 299, de 28 de fevereiro de 1967, ficam a série de classes ele Auxiliar .de Enfermagem .....
(P-1702.S.A) e a classe singular de
Enfermeiro- Auxiliar (P-17(}5. 8)
1'eclassificadas respectivamente, na séue de classes de Auxiliar de Enfermagem.r..... -170l), no nível 13 (treze i :
de Prático de Farmácia (P-1712.S),
na classe de Prático de Farmácia ....
(P-1702), no nível 10 (dez); Parteira
Prática (P-1711. 8), na classe de Parteira (P-1703), no nível 1.1. A (onze)'
e de Protético (P-1713.S), na classe
de Protético (P-17ü7), no nível 9.,A
(nove) .
Parágrafo único. Ficam ainda 1'eclassirícadce os cargos d-e Aténdente
(P-1703,7), de acôrdo com o art. 29,
§ 19 do Decreto-lei nc 299, de 28 de
fevereiro de 1967, na classe extinta
de Atendente CP-1709.9), e na de Escrevente-datilógrafo (AF-204), nonJvel 7 (sete), mediante apostila nos
respectivos títulos de provimento, pelo
órgão de pessoal.
Art. 59. O enquadramento do pessoal, das classes de Aprendiz e Mensageiro obedecerá ao disposto no artigo 62 da Lei nc 3.780, de, 11 de junho de 1960, até que seus ocupantes
completem 18 anos.
Art. -/30 O pessoal excluído do presente enquadramento por não preencher os requisitos do parágrafo único
do art. 23 da Lei nc 4.069, de 11 de
junho de 1962, é mantido temporàrramente na condição em que se encontra, até que tenha examinada a respectiva situação em face -do ert: 177,
§ 20 da Constituição FederaL
Art. 7° O enquadramento ora aprovado não homologa situações que, em
virtude de sindicâncias ou inquérito
administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias
às normas admirüstratlvas em vigor,'
Art. 81? O órgão de, pessoal respectivo aposbilará os títulos dos servido-
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res abrangidos por êste decreto, observando o disposto no art. 188 da
Lei nv 1.711, de 28 de outubro de
19,52. e expedirá os atos declaratórios de vacância' da Lei nc 4.069, d"
11 de junho de 196.2.
Art. 99 Passam a in legrar o Quadro e Parte mencionados' no art.
Os ex-empregados da. Comissão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana, indicados na relação anexa e aproveitados de acôrdo com os Decretos números 52.043, de 22 de maio de 19,63, e
52.588-A, de 30 de setembro de 1963.
Art. 10, Fica aproveitado na 'forma
do art. 61 da Lei nv 4,242, de 17 de
julho de 1963 e da Lei nv 4.925, de
23 de dezembro de 13,55, o pessoal
constante do anexo IV.

F"

Art.ll. As vantagens tínanccíras
decorrentes da execução dêste Decreto vigoram a partir de 15 de junhode 1962, excetuando-se:
a) os naturalizados, cujo enquadramento vigora a partir da data de naturalízação. indicada na relação nominal anexa;
b) o -pessoal de que, trata o art. 10,
cujo aproveitamento, doe acôrdo corri
o art. 46; da Lei nv 3.780, de 12 de
julho de 1960, vigora a partir da data
da publicação dêste Decreto;
C) os beneficiados com a aplicação
do art. 9l? da Lei nv 4.34'5, de 26 de
junho de 1964, indicados no art. 39
e seu § 10 dêste Decreto, cuja nova
classificação vigora 'a partir de,29 de
junho de 1964, com efeitos financeiros a partir de 1 de junho de 1964:
d) os mencionados nos §§ 29 e 39
do art. gc dêste Decreto nas datas
que são indicadas;
,
e) o pessoal a que se refere o artigo 4'), cuja nova classifícacão vigora
a partir da vigência do Decreto-lei
ne 299, de 28 de fevereiro de 1967,.
Art. 12. aste Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.

Brasília. 6 de novembro de 19138;
147l? da Independência e 80'? da
República.
A. ·-COSTA E SILVA
Augusto Hamann R a
Griinewald

â

em a k er -

Os anexos a que f,8 refere o artígo 19 foram publicados no D. O. de
28-11-68.

EXECUTIVO
DECRETO' N9 63.567 NOVEMBRO DE 1968

197
DE

6

m~

Dispõe sôbre a cessao de domínio
pleno de imóveis 'da União Federal
ao Bane'] do Brasil

o Presidente da República,. usando
das atribuições que lhe confere o <11'tígo 83, item II, da Constatuíçâo e de
conformidade com o disposto na Ler
nv 2.597, de 12 de setembro de 19"55,
e no art. 125 do Decreto-lei nc 9.76G,
de 5- de setembro de 1946, decreta:
Art. 1". Fica autortzada _a cessão
do domínio pleno ao _Banco do BrasIl
S A. dos lotes constantes do Plano
Diretor de Tabatinga (projeto
.
P-Ol-57), elaborado pela Diretoria de
Obras e Fortificações do ~ Ministério
do Exército, que. os destinará à, construção da. Agência Bancária local e
à moradia de seus funcaonários ,
No Centro urbano: lote destinado à
Agência Bancária.
Na Quadra 1G: .lotes 23 e 24 da rua
Oito,
Na Quadr:t 3-A: lotes i e' 2 da rua
Doze.
Número
total de lotes: ,5 (cinco)
lotes.
Parágrafo único. O- prazo máximo
para que se concretiaa a destmaçâo
prevista neste artigo será de 5 anos,
contados da data da lavratura do têrmo mencionado no art. 29.
Art. 29. A transferência' dos ímóveis de que trata o presente Decreto
efetívar.se-à mediante têrmo a ser
assinado na Delegacia do Serviço do
Patrrmônío da União no Estado, na
forma dêate Decreto.
Parágrafo único. Dó termo de trans..
como escritura
pública, constarão OS elementos necessários a sua transcrição no' Registro
Geral de Imóveis.
Art. 39 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de suapubl1cação, revogadas as disposições em contrário.

ferênoia, que valerá

Brasília, 6 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 80l? da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Antônio Delfim Netto
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NOVEMBRO DE 1968

DO
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DE

Reâistríous, com o reeoecuoo ocupante, para o Quadro de Pessoal
- Parte Especial - do Ministério
da Justiça, cargo
oriçmório
do
Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional e dâ outras providências.

o Presiden te da República- usando
ela atribuição que lhe confere o artigo 83, item - II, da Constítuiçào e
tendo em vista o disposto _no artigo
99,
29, do -Decreto-leí nv 200. de 25
de fevereiro de 1967, decreta:

*

Art. Iv-F'ica redístrfbutdo, no Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Justiça, com o respectivo cargo, integrante do Quadro

de Pessoal -

Parte, Supíemeutar -

do Mímsterto dos Transportee (Decreto nv 60.339, de 8 de março de
1967). o servidor Walthay Athayde,
Otfcial de Acmtnistraçâo, nível 16.

Art. 29 0 Ministério dos 'I'ranspor-.
tes remetera ao órgão do Pessoal do
Ministério da Justiça, no prazo de
30 t trtnta) dias, a contar da publícaçao deste Decreto, o assentimento
tndrvíduat do runctonànó movimen-.
tado por torça do disposto neste-ato.
Parágrafo único. Oservido[, de que
trata continuará sendo pago, no corrente exercício, à contá dos reClESOS
orçamentários
próprios
existentes
para esse fim no Ministério dos
'Transportes,
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vlr-.
tude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão do enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas legais
ou administrativas aplicáveis a es-.

EXECUTIVO

DECRETO N9 63.569
"HWEMBRO DE

~ DE 7 DE
1366

Altera a classificação dos cargos de
nivel supazor dó
Mírustéria da
Justiça, aprovada pelo Decreto, número 58.242, de '20 de aora de !f166,
e õispóe sõore o enquadramento de
seus atuais ocupantes.
o Presidente da Repúbtíca, usando
da atribuição qúe lhe confere o artigo 83, ítem II, da Constituição e de
acôrdo com o artigo 99 da Lei, número 4.345, de 26 de junho de 1964,
decreta:
Art.
Fica alterada, na forma dos
anexos, a classaf'lcaçâo dosi;qrg'os de
nível superior do Quadro de Pessoal
~ Parte Permanente ~ dó Ministério, da Justiça, assim como a relação
nominal dos respectivos ocupantes.
Art., 2 9 O órgão de pessoal competente apostilará os titulas dos servídores vabrangtdos por êste Decreto,
ou expedirá portaria declaratórta aos
que não. os possuírem.

r"

Art. 39 A retificação prevista neste Decreto prevalecerá a partir de
29 de junho de 19?4.
Art , 4° As vantagens financeiras
decorrentes da execução do presente
Decreto vigoram a partir de 19 de
junho de 1964,_ salvo quanto às 1'8adaptações efetuadas posteriormente
a essa data.
Art . 59 aste Decreto entrará em
vigor na data de 'suá publicacào. -revogadas as disposições em contrárão .
Brasília, 7 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
Repúblíca .
A,

COSTA' E

SILVA-

Luis. Antônio da Gama e Silva

Os anexos a que se refere o a.rt.. 19
foram pubhcadosno Ir.O, de 12-11~68.

pecíe .

Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.

DECRETO N.9 63.570 . .,. .--- DE 7 DE
NOVEMBRO DE 1968

Brasília, 7 de novembro de 1968;
da Independência e 809 da
Repúblíca .

Concede à sociedade Bates do. Brasil
'S. A. cutcrização para continuar a
funcionar na República FederatiVa
do Brasil, sob a nova denominação
social Bates do Brasil Ltd.

1479

A. _COSTA'

E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva
Már~o

David Andreazza

O Presidente da República, usando
da atribuição qu-e. lhe contere o artigo
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83, item II, da Constituição' e nos termos do Decreto-lei n.c 2.627, d-e 26 de

setembro d-e 1940, decreta:

Brastha, 7 de novembro de 1968:
147.0
da Independência e 80,9 da
República.
A,COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo soares

NOVEMBRO DE

parágrafo único, alínea Q, do Decretalei no 200, de 25 de fevereiro de 19õ,;,.
decretar

Artigo único, E' conc-edida à socreôade Bates do Brasil S ,A., com sede
na cidade d-e Wílmington, Condado
de New Castle, Estado' de Delaware,
Estados' Unidos da América do Norte.
autorizada a funcionar através úe
Decretos Federais, o último dos quais
sob o nc 62,288, de 21 de fevereiro de
1968, autorização para continua-r a
funcionar na República Federativa do
Brasil, sob a nova denominação social Bates do Brasil Ltda.. consoante
resolução adotada pela Dir-etoria, -m
reunião realizada a 12 de julho de
1968, CDm o capital destinado às operaçôes da filial brasileira, elevado de
NCrs 6.824.333,9-9 (seis milhões, oitocentos e vinte e quatro .mu, trezentos
e trinta e três cruzeiros novos e noventa e nove centavos) para NCrs
11.527.441,01 (onze milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos
e quarenta e um cruzeiros novos e um
centavo), por meio de correção monetária dos valôres do Ativo imobilizado,
nos têrmos- da Lei n.c 4,357, de 16 de
julho de 1964, consoante resoluções
apr-ovadas pela Diretoria, em reumôes
realizadas a 19 de abril de 196'i e 29
de maro de 1968,mediante as cláusulas
que a este acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indust.na
e do Comércio, obrrgando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
Jeís e regulamentos m vigor ou que
venham a vigorar, sôbre o objeto da
pres-ente autorização .

DECRETO N9 63.571 -

199

DE

7

DE

19-68

4jt"era a composição e o quorum d:J
Conselho Nacional de Seguros Privados.

o Presidente da República' no uso
da atríbuíçâo que lhe confe{'e o artigo 83, item II, da Constituição e de
acôrdo com o disposto no art. 146,

Art. 19 O Conselho Nacional ~·.e Seguros Privados <CNSP) será integrado:
I - pelos seguintes Ministros de
Estado, ou seus representantes:'
U) Ministro' da Indústria e do Comércio, que o presidirá:
IJ) Ministro da' Fazenda;
C)
Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral;
à) Ministro dos Transportes;
e)
Mmístro do Trabalho e' Previdência Social;
J) Ministro da Saúde:
g) Ministro da Agricultura.
lI· - pelo superintendente da Superintendência de seguros privados,
ou seu substituto legal;
III - pelo Presidente do Instituto
de Resseguros do Brasil, ou seu SUl)Stituto legal;
IV ~. por 3 (três) representantes
da iniciativa privada, nomeados pele
Presidente da B,epública,. medlame
escolha dentre brasileiros dotados das
quannoações pessoais necessárias, C0T~Y
mandato de dois anos, podendo ser
reconduzidos, e três suplentes, que
sausracam as mesmas condições, também nomeados por dois anos,
~ 19 Nas faltas e ímpedímentos de
MinIstro da Indústria e do Comércio.
o Conselho será presidido por um 11'>3
Ministros presentes, na ordem das'
alíneas do item I dêste artigo; não
havendo Ministro pres-ente, a Presrdencia será exercida pelo representante do Ministro da Indústria e do
Comercio e, na ausência dês te, per
Um dos representantes de Ministros.
na ord-em das alíneas do item I dêste
artigo,
~ 2° Em suas faltas e impedimentos, o Presidente será substituído, nas
atribuições exercidas fora das sessões.
por s-eu representante.
§ 39 0, CNSP só poderá tratar de
assunto que interesse diretamente a
alguma das Pastas mencionadas nas
alíneas do inciso I dêste artigo, se
estiver presente o Ministro de Estado
correspondente ou seu representante:
todavia. se qualquer matéria permanecer na pauta de duas sessões sucessivas, ordinárias ou não, sem l{Je
tal comparecimento se verifique, será
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objeto de deliberação na sessão imediata, sem outra exigência, além da
existência de quorum normal.
§ 49 Qualquer dos membros a que
se refere o .ítem IV deste artigo perderá seu mandato, se deixar de comparecer, sem motivo justificado, a 3
(três) sessões ordinárias consecutivas
ou a 6 (seis) interpoladas, durante
Um exercício.
Art. 2° O CNSPdeliberará por
maioria de votos, com o quorum :IlJrumo de 7 (sete) membros:
Art. 39 A SUSEP proverá os serviços de Secretaria do CNSP, sob o
contrôle dês te.
Art. 49 O presente .decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centráno.
Brasília, 7 de novembro de 1958·
1479 da Independência e 809 d~
República,
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Mario- David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Jarbas G. Passarinho
Leonel Miranda
Ectmundo de Macedo Soaree
Marcus Vinicius Pratnu de Moraes

DECRETO, N.9 63.572 NOVEMBRO DE

DE

7

DE

1968

Dispõe sóbre a inscrição no Reçístrc
Civil das Pessoas Jurídicas da Uníversidade_ Reçíoruü do Nordeste e
dá' outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 83, item lI, da Constituição, de~
ereta:
Art. 1,° Fica autorizada a Inscr-ição
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da Universidade Regional do Nordeste sob a jurisdição administrativa da
Fundação do mesmo nome, instituida pelo Município de Campina Grande, no Estado da Paraíba, por Lei
Municipal n.v 23, de 15 de março
de 1966 e 201, de 20 de março de
1968.
Art. 2.9 A Universidade Regional
do Nordeste,' organizar-se-á com estrutura e métodos de funcionamento
que preservem a unidade das suas

EXECUTIVO

runcõcs de ensino e pesc-nsa.c assegurem a plena utilização dos seus recursos materiais e humanos, vedada
a duplicação de meios para fins id(311ticos ou equivalentes.
Art. 3.9 A Universidade Regional
do Nordeste está constituída das seguintes unidades: Instituto Central
de Ciências .Báslcas ; Instituto Central de Letras: Instituto Central de
Ciências Humanas: Instituto Centrai
de Artes; Faculdade da Educacâo:
Faculdade de Direito; Faculdade de
Administração; Faculdade de Ouímí-

ca.
Parágrafo único. Integram as unjdades mencionadas neste artigo seus
respectivos órgãos Complementares,
em funcionamento na data dêste Decreto.
Art. 4,9 Mediante anuência e autorizacão dos órgãos competentes. poderão integrar-se ou agregar-se à
Universidade Regional do Nordeste
novos estabelecimentos de ensino ou
institutos de pesquisa.
Art 5.'1 Suplementando os meios
próprios da Fundacâo Universidade
Regional do Nordeste, a União poderá destinar recursos de manutenção
e expansão para as respectivas unidades de ensino e pesquisa.
Art. 6.° Extinta a Fundação Universidade Regional do Nordeste, ::'8verterá ao patrimônio da União o
acervo federal que se tiver íntegrado nesta Fundação.
Art. 7.9 astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,. !'.e·c
vogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 7 de novembro de 1963:
147.0 da. Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA

Favorino Bastos M ércio
Marcus Vinícius Pratini de Mo:"

raes
DECRETO N9 63.573
NOVE\IiIBRO DIo.

~~DÉ

7

DE

1988

Transforma, cria e muda a âenonunação de Oraanizaçôee Militares e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atríbutções que lhe confere o artigo 83, inciso ~ Il da Constatutcao e
de conformidade com o disposto no
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art. 19 àa Lei nv 2.851, de 25 de
agôstc de 1956, decreta:
Art. 10 São transformados:
- o Núcleo da Divisão Aeroterreatr e em Brigada Aer oterrestre:
- o Quartel-General do Núcleo da
Divisão Aeroterrestre em Quartel-General da Brigada Aeroterrestre:
- a Companhia de ouarter-oeneral do Núcleo da Divisão Aeroterrestre em Companhia do Quartel-General da Brigada Aeroterrestre, e
- o Regímenro de Infantaria Aeroterrestre - Regimento Santos- Dumont em 19 Batalhão de Infantaria
Aeroterrestre - Batalhão Santos Dumonto
Art. 29 São criados:
-os 2° e 39 Batalhões de Infantaria Ael'oterrestre;
-- o Grupamento de Unidades de
Apoio' Aeroterrestre, e
- o Grupamento de Saúde .õeroterrestre.
Art. 39, O Grupo de Obuses 105
Aeroterrestre passa a denomínar-se
19 Grupo de ArtilharIa Aeroterrestre
(19 G A Aet) .
Art. 49 O Ministro

do Exército, regulará, mediante atos complementáres, a execução pormenorizada e progressíva das disposições dêste decreto,
inclusive quanto à nova subordínaçuo
das Organizações Militares que constituíam .o Núcleo da Divisão Aeroterrestre.
Art. 59 O presente Decreto entrara
em vigor a partir de 1. de .janeíro de
-1969, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1968:
1479 da Independência e 809 da
República.
li. COSTA E SILVA
A urélio de Lyra Tavares

DECRETO N.9 63.574 -

DE 7 DE

EXECUTIVO

201

para distribuição da energia eléta-íca na legislação especial em vigor;
considerando a necessidade de serem respeitados os prívilégíos outorgados de conformidade com o Código
de Águas e leis subseqüentes;
considerando, porém, que interêsses públicos relevantes aconselham,
em casos exoepcionaís, sejam autorizados c-oncessionários de produção e
transmissão a realizarem fornecimentos diretos a consumidores industriais situados em sua área de
suprimento, decreta:
Art. 1.9 O artigo 1.9 e seus parágrafos do Decreto n.v 37.584 de 11 de
julho de 1955, alterados pelo Decreto
n.c 54.160, de 20 de' agôsto de 19ô4,
passam a, ter, a seguinte redação:
"Art. 1.° A Companhia Hídro Elé:trtca do São Francisco, só poderá
efetuar fornecimento direto de energia elétrica a' consumidores industriais
tocalízados em sua área de suprímento, em caráter excepcional, ouvido o
concessionário local de distribuição -e
mediante autorização do Poder Concedente. através do Departamento Na-cional de Águas e Energia do Ministério das Minas e Energia.
Parágrafo único. Os consumidores
atualmente ligados diretamente ao
sistema da Companhia Hídro Elétrica
do São Francisco passarão a integrar
o mercado consumidor dos concessionários locais de distribuição, de forma que não haja solução de ~O~lti
nuídade nos respectrvos fornecimentos."
Art. 29 &te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em, contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1968;
147.9 da Independência e 805' da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Henrique Brandão Cavalcanti'

NOVEMBRO DE 1968

Da, nova redação ao artigo 1.9 e seus
parágrafos do Decreto n.9 37,58'i,
de 11 de julho de 1955, alterado pelo
artigo 25' do Decreto n5' 54 .160, de
20 de agôsto de 1964.

DECRETO N9 63.575 -r- DE 7 DE
NOVEMBRO DE 1968

O PresIdente' da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar-

Extingue concessão anterior e outorga
à CEMIG concessão para distribuir
energia ao Município ~e ltabiritc,
e a Empreendimentos Itabirito
Ltda. concessão do aproveitamento
hidráulico existente no rio Ltabira ;

considerando que a exclusividade é
característdca precípua da concessão

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

ügo ' 83; item II, da Constituição; e
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tigo 83, item lI, da Constituição e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas, decreta:
Art. 1<;> E' declarada extinta, por
desistência de seu titular, a COncessão outorgada à Companhia Energia
Elétrica Itabirito, em virtude do Decreto nv 941, de 1 de julho de ~ 9'3G,
para 'produzir, transmitir e distr-íbuuenergia elétrica no Município de Itabírrto, Estado de Minas Gerais, mediante aproveitamento do desnível
existente no rio Itabira.
Art. 2'? E' outorgada à CEMIG
concessão, pelo prazo de trinta. (30)
anos, para distribuir energia elétréca
no Munícípío de Itabírfto, proveniente de seu sistema gerador, através ela
rêde de distribuição que instalar.
Art. 39 E' conferida a Empreendimentos Itabirito Ltda. concessão, destinada a uso exclusivo, para produzir energia elétrica, mediante aproveitamento da corredeira existente no
rio Itabira e utilização da usina
Agostinho Rodrigues, pertencente ao
antigo titular da concessão. de que
desistiu e foi declarada extinta.
Parágrafo único'. A concessionária
não poderá fornecer energia a terceiros. ainda que a título eratutto, não
compreendida nesta proibição a ilumtnacâo e ligação para fíns domésíãmos de vilas operárias em terrenos de
sua propriedade.
Art _ 49- ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1968;
147'1 da Independência € 800::> da
República.
A. COSTA E. SILVA
Henrique -Branâão Cavalcanti

DECRETO N9 63.5.76 -

DE

7

DE

NOVEMBRO DE 1988

Autoriza o Ministério das Comunicações e da Fazenda a negociar e
contratar fimamcíamento externo
iiara aquisição de equipamentos de
tetecomamicaçõee 'destinados ao Departamento dos Correios e' Telégrafos.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe. confere o
artigo 83, item II da Constituição

EXECUTIVO

de 24 de janeiro de 1967 e com
base no que dispõem as Leis .vúmeros 1.518, de 24 de _dezembro de 1951
e 4.4'57, de 6 de novembro de 1964
B o Decreto nc 62.700" de 15 de maio
de 19·58. decreta:
Art. 1° Ficam os Ministros das comunicações e da Fazenda autoriza:"
dos a negociar e contratar, mediante
hcitaçáo, a aquisição, através de financiamento externo e direto de fornecedores, de equipamentos de telecomunicações destinados à ampliação
das rêdes do Departamento dos Correios e Telégrafos até o limite de
US$ 5.000.000,00 (cinc-o milhões de
dólares) .
Art. 29 O prazo de validade de autorização constante do art. 1<;> será
de 12 (doze) "meses, a contar da nata
de publicação dêste. decreto.
Art. 3\1 f:s'te decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrárfo.
Brasília, 7 de novembro de 1963'
147\1 da Independência e 809 di
República..
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Carlos F. de Simas

DECRETO N9 63.577 NOVEMBRO

DE

8

DE

DE 1968

Fixa a nova estrutura da Universidade
Federal do Espirito Santo:
'

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o 31'-'
tígo 83. item II, da Constituição. e
tendo em vista- o disposto nos .Decretos-leis ns. 53, de 18 de novembro de
1966 e 252, de 28 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1'1 A Universidade Federal do
Espírito Santo passa a constituir-se
das seguintes unidades:
a) Centro de Estudos Gerais;
b) Centro de Artes;
c) Centro TecnológIco;
d) Centro Agropecuário;
e) Centro Bio-Médico;
f) Centro de Educação Física e nes,
portos:
g) Centro de Ciências Jur-ídicas e
Econômícas e
h) Centro pedagógico.
§ 19 Na forma do disposto no artigo 19 do Decreto-lei no 252 de 28

ATOS DO PODER EXECUTIVO
de fevereiro de 1967" as unidades referidas neste artigo se subdividirão em
Depart.amentos ,
§ 29 As Unidades acima citadas
concentrarão tôdas as atividades d~
ensino e pesquisa nos correspondentes
setores de estudo.
Art. 2\1 O sistema comum a que
se refere o artigo 2\1, inciso II, do
Decreto-lei n« 53, de 18 de novembro
d-e 1966. será formado pelos Centros
de Estudos, Gerais' e de Artes.
§ 19 O centro de Estudos Gerare
e o Centro de Artes concentrarão as
disciplinas relativas aos setores basicos do conhecimento humano, de
acôrdo com a definição contida no
artigo 39 , parágrafo único, do Deereto-lei no 252, de 28 de fevereiro
de 1967.
§ 2'? O· Centro de. EstudosiGerats

resultará da fusão
Filosofia, Ciências
setores básicos das
universitárias, que
transferidos.

da Faculdade de
e Letras com os
demais unidades
-para êle serão

~ 39 A atual Escola de, Belas Artes
passa a constituir o. Centro de Artes.

Art. 39 Observado O' disposto no
artigo 39 do Decreto-lei nv 53, de 18
de novembro de _1966, o ensino e a
pesquisa de aplicação serão concentrados nas (6) seis unidades índlca'das, a partir da letra, c, do 'artigo te
dêste Decreto.
1',) A atual Escola Politécnicapassa a constituir o· Centro, Tecnológico.
§ 29 O, centro Agropecuário 'esultará da reunião de tôdas as disciplinas e dos recursos materiais' e
humanos existentes ou que venha dis,
por a' Universidade nesse campo de
estude.
§ 39 O Centro' Blo-Médico resultara da fusão das atuais Faculdades de
Medicina e Odontologia.
~ 4° A atual Escola de Educação
Física passa a constituir o Centro de
Educação Física e Desportos.
§ 59 O Centro de Ciências Jurfdt.cas e Econômicas resultará 'da fusão
das atuais Faculdades de Direito e
Ciências Econômicas.
§ fi'? O Centro Pedagógico constítulr-se-:-á pela reunião, em Unidade
própria, . dos . estudos de Educaç.ão
atualmente feitos na Faculdade d-e

*
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Filosofia, Ciências e Letras, de acôrdo com o disposto no artigo 49, § 2~,
do Decretc-Ieí nv 252 de 2(1 de everetro de 1967.
Art. 49 A -Universídade terá ÕJ....
gâos suplementares na forma do que
dispõe o artago 6<'> do Decreto-lei numero 252, de 28 de fevereiro de:, 1967,
os quais serão ~ criados ou extintos
pelo Conselho Universitário e integrados nas unidades correspondentes,
inclusive na Reitoria, conforme a sua
natureza e finalidades.
Art. 59 A atribuição de encargos
de ensino .e pesquisa ao pessoal de
magistério' -far-se-á nos têrmos dó
artigo 2<'>, § 3<'>, do Decreto-lei- 11'" 252,
de 2ã de fevereiro de 1967.
Art. 6° O Estatuto da Universidade
Federal do Espírito Santo fixará normas de transição que pr·ececla~ma plena . implantaçã-o da' nova estrutura
unlversítárfa.
Art. . 79 A incorporação de uma
unidade ou parte dela qualquer que
seta o seu nome. a outra -untdade. em
observância ao que dispõem os artigos
4'1 e '6° do Decreto-lei n'' 53, de 18 de
novembro ôe 1966. importara sempre
em transferência dos correspondentes
recursos matertaís e human os.
Art. 8\1 Os cargos em comissão,
símbolo 5-C, respectivamente. de D~
reter e Chefe de Secretaria das atuais
Faculdades de Filosofia, Ciências e
Letras, de Medicina, de Odontologia.
Direito e de .Ciências' Econômicas,
bem como as Escolas de Belas "rtcs.
Politécnica e Educação Física, passarão automàtícamente aos Centros
enumerados no artigo 19 observado. o
disposto no artigo 6\' dêste Decreto.
Ar-t. 99 1l:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 8 de novembro de 1968:
147\' da' Independência e 809 da
República.'
í

A. COSTA E SILVA
Faocríno Bastos Mercio

DECRETO N'? 63.578 - DE 8 DE
NOVEMBRO DE 1968
Declara sem efeito o Decreto 'númz-rn
57.332, de 24 de novembro d:;! 1965.

O .Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, nos

ATOS
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PODER EXECUTIVO

termos do Decrete-ler nv 227, de 2.8
de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçâoi , alterado pelo de nc 318, de
14 de março. de 1967 e tendo em vista
o que consta do processo DNP~VI2. 9'26-65, do Ministério das Minas e

tigo 83, item II, da Constátuíçâo c
tendo em vista o que consta do Pi'Ocesso nv 83,335-67, do CONTEL, de-'
ereta:
Art. 1<:' Fica retificada a relação
nem n3.1 que acompanhou o Decreto
nv 61.246, de 29 de agosto de 1967, a
tim de excluir Suzanne Jeanns Elisabeth -de Níemeyeu-, Oficial de Administração, Código .AF-201.16.C.

Orfsutila Itaberaba Mineração S. _'L a

Art 2 J
aste Decreto entrará em
vigor n.r data de sua pubhcaçáo. revcgadas as disposições em contrário.

Energia, decr-eta:
Artigo umco. FICa declarado sem
efeito o Decreto nv 57.332, de 24 de
novembro de- 1965. que autorizou a

Juncícnar como empresa de míncraçâo, tendo em vista haver sido delí-.
berado a liquidação da sociedade pela
aasembléta geral extraordinária realizada em 30 de dezembro de 1967;' pubhcadc no, DZa7Io OjZetal do E::.J:ad()
da 'Bahia de 19 de julho de 19ô8,

Brasília, 8 de novembro de 1908·;
147° da
Independência e 809
da
República,

'A.

F.. d>e

simo»,

DECRETO N ,0 63,581 -'- DE 11
NüVEMB.R,a DE' 1968

A. COSTA E SILvA

Henrique Braniuio Cavalcanti

DECRETO N9 63, 579 ~ DE 8
NOVEMBRO DE 1968

COSTll E SILVA

carto«

Brasília, 8 de novembro de 1968;
147° da
Independência e
3D'? da
República.

DE

prcrrcça o prazo ticaaa no artigo 39
do Decreto 63.235, de 12-9-68.

DE

Outorga concesséo à Radio Clube de
Conquist'a Ltda" para instalar U1n[l,
estaçfto de mdiodijusão sonora na
cidade de vuóTza da Conqiueta, Es-tudo da Bahia,

O Presidente da República, usan-'
O Presidente da República, usando
da atribuição cqu., lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição decreta:
'
~I\rtigo. único. Fica prorrogado, por
trmta dias, o prazo fixado no artigo

39 do Decreto nv 63.235, de 12 1e
setembro de 1968, para conclusão dos
€stUU()S e, projetos a cargo do Grupo
da Trabalho
instituído pelo mesmo'
ato, para estudar a reforma e atualtz·açao das instituições culturais.
Brasília, 8 de novembro de J 968:
da Independência e 8(}9 da
República.
'
147'?

A, COSTA E SILVA
FaVOrzno Bastos Mercib

DECRETO N° 63, 58Ú - DE 8
~OVEMBRO DE 1968'

DE:

Retifica Telaçáo ncrmituü anexa aO
Decrete nv 61.246, de 29 de a;;ó.';tr)
de 1967, que incluiu seTvidores no
Quaaro de Pessoal do con802lho Na'.....
cionai de Teteconunucaçôes,

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o' ar-

do da atribuição que lhe contere o
artigo 8a, item II da Constttuiçáo e
tenoo em vista o disposto no a.rt.íge.
85', item XV. letra a da mesma Constituição ~ o que- co-nsta no processo-

n,9

494-63. do Conselho Nacional de
'j'ejeoomumcações. decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada ooncessâo a.
Rádio Clube de Conquista Ltca.. r..o:'>
têrmcs do artigo 28 do Regulamento
dos serviços de Radioaítusao, para
estabelecer, na cídade de vnorta da
Conqu.sta, Estado da Bama, sem cnrei to de exclusividade, uma estação
da
radtodiíusâo
sonora
em .mda
média,

Parágrafo único, O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo secretario-Geral do Ministério das Comunicações e Presid:"mte do CONTEL e deverá ser assmarto
dentro do prazo' de 60 (sessenta) dias
a contar da data da pubt.cação deste
decreto no Diário Ojicial da União,
sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito o ato da outorga.
Art. 2.'? Fica revogado o Decreto.
n.v 1.183, de 15 de junho de 1962.._

ATOS

DO

Art. 35' Revogam-se as disposições
.em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1963:
Independência e 80. 0 da
República "
147.9 da
A.

COSTA E SILVA

Carlos F.' de Simas

DECRETO N't 63.582 NOVEMBR"Ç'
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PODER EXECUTIVO

DE 11 DÊ

DE 1968

Autoriza o funcionamento da "Faculdade de Direito de Cruz Alta -- RS,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
II do art. 83 da Constituíçâo, de
acôrdo com o disposto no art. 23 do
'Decreto-lei nc 421, de 11 de maio de
19-38 e tendo em vista o que consta
do Processo nc 2.322-68, do Mínlstério da Educação e Cultura, decretn :
Art.' 19 Fica autorizado o runcionamento da Faculdade de Direito de
-Cruz Alta, situada na mesma cidad e
do Estado do Rio Grande do Sul.
Art.. 29 nste decreto .entrará em
vigor' na data de. sua publicação.
Brasüía, 11 de .novembro de~196B;
1479 da Independência e S09 da
República,

DECRETO N'? 63 . 584 NOVEMBRO DE

DE 11 nz
1968

Reconhecimento do Curso de A.dminístração Pública da Faculdade de
Cümczas Econômicas da tjninereidade Federal da Paraiba.

O Presidente da. República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere' o rtern
II do art. 83 da- Constituição, de
acôrdo com o' disposto no art. ~?3 do
Decreto-lei no 421, de 11 de maio de
1938 e tendo em vista 0- que consta
do Processo no CFE-80S-68 do Minlsterto da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Ê concedido reconhecimento
ao Curso de Administração Pública
da Faculdade de Ciências Econômicas
da~ universidade Federal .da Paraíba.
Art. 29 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1963;
1479 da Independência' e ~O'-) da
República.

A..

COSTA E SILVA

Favorino Bastos M ereto

A. COSTA E SILVA
Faoorinc Bastos Mercio
DECRETO N9 63.583 - DE 11 m:
NOVEMBRO DE 1968

DECRETo W) $3.585 NOVEMBRO DE

DE 11 DE
19-68

4utOriza o funcionamento da Facuiaaae
Filosofia, Ciências e Letras de Palmas - PRo

Declara de utilidade pública a "Escola salesiana São José", com seae
em Campinas, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, asando
da atribuição Que lhe confere o ítem
II do art. 83 da Constítuíçâo, de
acôrdo com o disposto no a-rt. 23 nu
Decreto-lei nv 421, de '11 de maio de
1938 e tendo. em vista o que consta
do Processo nc .68~939-67 do Ministério da Educação e Cultura" decreta:
Art. 19 Fica autorizado o runcícnamento da Faculdade de wüosoüa.
Ciências e Letras de palmas, Estado
:do Paraná.
Art. 29 este 'decreto- entrará em
vigor na data de sua publícaçâo..
Brastlía, 11 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 80'? da
República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .oonrere o 13,.:;"tcgo 83, item II da -Constdtutçãc e
atendendo ao que consta do Pl'Oc'8~;SO
M.J, 13.972-68, decreta:
Artigo único. :Ê declarada de utilidade pública, nos termos do art.. 19
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
193&, combinado com o art. 10 do
Regulamento aprovado pelo 'Decreto
nv 50.517, de 2 de maio de 19'61, a
"Escola Salesiana São José" com sede
em campinas, Estado de São pàuJo.
Brasília, 11 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da

ae

A.

COSTA E SILVA

_Favortno Bastos tâercío

República.
A. CoSTA E SILVA
Luis Antônio da Gam-a e

Sil~a
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DECRETO

N~9

no PODER EXECUTIVO

63.586 -

DE

11

DE NOVEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério da Fazenda em favor da Delegacia do Tesouro Braeileiro no Bxterior ~'NY) o crédito ewplementar de' NCrS 550.000,00 (quinhentos e cmquetiui mil cruzeiros novos) para rejôrço de dotações
consignadas 1~O uiçente orçamento.
o Presidente da República, usando da atríbulção que lhe confere o
artigo 83, item II da Constituição, e da autortzaçâo contida no artigo 11, da
Lei n.c ,5.373, de 6 ce dezembro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica uncrto ao Ministério da Fazenda, em favor da Delegacia
do Tesouro Brasileira "no Exterior (NY), o crédito suplementar de
.
NCr$ '550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros novos), para, reJôrço de dotações orçamentárias oonsígnadas ao subanexo 5,07.13, a saoer:

5.07.13
115.2.1045
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.3.0

~
~

-

Delegacia do-Tesouro Braaíleiro no Exterior
Coordenação dos Serviços da Delegacia
Despeaa, Correntes
Desj.ec.as de Custeio

550.000,00
Serviços de Terceiros
..... , ... " . " ' .. " ' . ' . , "
Art. 25' A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendidr mediante contenção de igual quantia, nos recursos a 'seguir 'discriminados.
5.07.13 - Delegacia do 'Tesouro Brasileiro rio Exterior
1152.1047 - Am.u tízaçâo da Divida Pública
4.0.0.0 ~ Despesas dé Capital
4.3.0.0 - Transferências de Capital
4.3.1.0 - Amor tízaçâo da Divida Pública
550.000,Q()
Art. 3.Q f:ste. Decreto entrará em. vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1968; 147.° da Independência e 80. Q da

B:er: úblíca .

A. COSTA r; SILVA
Antônio Delfim: Netto
Mat·cus Vmicius Pratimi de Moraes

DECRETO N 5' 63.587 -

DE

11

DE NOVEMBRO DE

1968

Abre ao Poder Le!í.i'slativo em favor da Câmara dos' Deputados, o crédito
suplementar de NCr$ 7.530.000,00 (sete milhões, qutnhentos e trinta:
mil cruzeiros íLúVqS) para retorço de dotação consignada no oiqenie
Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere oartigo 83 item TI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11,
da Lei n.c 5.373. de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1.9 }<'ica aberto ao Poder Legislativo, em favor da Câmara dos
Deputados o crente suplementar de NCr$ 7.530.000,00 (sete milhões, quinhentos e trinta mil cruzeiros novos), para refôrço de dotação orçame»tárra consignada ao subanexo 3. ar.00, a saber;
3.00.00 _ .. Poder Legislativo
3.01.00 ~ Câmara dos Deputados
112.1.0003 - Reequipamentn da Câmara
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Eqtupamentos e' Instalações
.
500,000,00
4.1.4.1) -- Material Permanente .. ,
.
30.000,00

ATOS DO PODER EXECUTIVO
293. 1..0004
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0

--
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Construção de Residências em Brasília

Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas

:

.

7.000.000,00
NCr$ 7.530.000,00

Art. 2.° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
aténdída medíante contenção de Igual quantia, nos recursos a seguir díscríminadós:
30.0.0 3.01.00 112.2.0001 3.0.0.0 --3.1. O.O 3. 1. 1. O 3.1. 1. 1 -

Poder Legislativo
Câmara dos Deputados
Atividades Legislativas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens fixas
3.1.2.0 -~ .Material de Consumo
3.1.3.0 -. Serviços de- Terceiros
:
:
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
3.2.0.0
Transferências Correntes
3.2.3. 0,-- Inaztvos
.
ü1./},) -

,.,
, .
.

NCr$
2.830.000,00
700.000.00
2.000.000.00
1. 000.000,00

_'o

1.000.000,00
7.530.000,00

Art. 3.0 este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1968;, 147.9 da Independência e ae.v ue
República.
A.

COSTA :E SILVA

Antônio Delfim Netto
Maí'cus íli:nici'1!s Pratini de Moraes

DECRETO N.º 63.588 -

DE

11

DE.

NOVEMBRO

DE

1968

Abre ao Jl,ÚiiistéTlO da Fazénda em' favor do Superior Tribunal Militar e
Au.ditorias àa Justiça Militar o crédito suplementar de NCr$ 1.819.215,00
pare: retõrçc de dotações consignadas, no vigente Orçamento.
O President.e da República, usando' da atribuição que lhe confere- o
artigo 83, item r'r, da Conrtdtuíçâo, e tendo em vista-a autorização contida
no artigo 9.º da Lei n.c 5.368, de 1.9 de dezembro de 1967, combinado com
o art. 11, da Lei n.o 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Arr, 1.9 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Superior
'I'ríbunal Militar e Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar de
NCr$ 1.819.215,00 (hum milhão, oitocentos e dezenove mil e duzentos e
qutnae cruzeiros novos), para "refôrço de dotações consignadas. no vigente
Orçamento, em decorrência da aplicação da Lei n.s 5.368, de-L? de-dezembro d'~ 1967 a saber:

4.03.00 4.03.02 113.2.0019 3.0.0.0 3.1. O.O 3. 1. 1. O 3.1.1.1 01.00 --:-

JUSTIÇA MILITAR
SUPERIOR TRIBpNAL MILJ:TAR

Processamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal

Pessoal Civil
vencimentos e vantagens Fixas

02.00 ,- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil

.

376.315,00
14.400,00

20~
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3.2.0.0 -- Transferências Correntes
3.2.3.0 3.2.5.0 -

Lo ativos . . '

.

Salário-Família
3.2.9.0 - Diversas 'I'ransferéncias Correntes
4.03.02 - AUDITORIA DE CORREIÇAO
113.2.0024 - Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3 1.0.0'- Despesas de Custeio
3.1.1.9 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Cívll
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00, - Despesas' Variáveis com o Pessoal Civil
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inatívoa '
3.2.5.0 -

3.2.9.0 4.03:03 -113;2.0026 3.0.0.0 3.1. O.O -

Salárío-Pam.Ita

.

.

.
.

329.500.00
157.000,00
2.000,00

.
.

22.000.00
1. 500,00

.

17.000,00
2.00000
1. 000,00

.

Diversas Transferências Correntes
.
1.\!- AUDITORIA DA AERONAUTICA
Processamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
:J.1.1~O Pessoa]
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens FÍXas
.
02.00. - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
.
3.2. 0.0 ':- Tr aneferéncias Correntes
3.2.3.0 - Inativos
.......••...........,
.
3.~.5.0 -- Salário-Família
..
3.2.9. O - Diversas Transferências Correntes
.
4~03.04 2.~ AODITORIA DA AERONAUTICA
113.2.0028 - Processamento de Causas
3.'LO.0 - Despesas Correntes
3. 1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1. D - Pessoal
3.1.1.1 .:.- Pessoal Civil
01.00 ~ Vencimentos e Vantagens Fixas
;
.
.
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
3.2. O.O -- Transferências Correntes
3.2.3.!1 - Inativos.
. ................•..........
3.2.5. O - Salártc-Famílía, . . . .
_
.
3.2.9.0 -- Diversas Transferências Correntes
.
4.03.05 - l.~ l-),UDITORIA DE GUERRA DA 1.~ REGIAO MILITAR
113.2.0030 - Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.11.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.0e. - Vencimentos e vantagens Fixas .....' ... '....
02.0ü -- Despesas Variáv-eis com Pessoal Civil
3.2.0.0 - 'rrunsferêncías Correntes
3.2.3.0 -- Inativos, . . . . . .
..
.
3.2.5.0 -- Salário-Família
.
3.2.9.0 -- Diversas Transferências Correntes
.
4.03.06 - 2.1). P..UDI'I'üRIA DE GUERRA DA 1.~ REGIAO MILITAR
113.2.0032 - Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas ... , ..

29.000,00
9.000,00
18.000,00
2.500,1j0
1. 000,00

26.000,00
9.500.00

25:000.00
1.500.00
1.000.00

25.000,00
9.000.00
24.000.00
2.000,00
1. 000,00

25.000,00
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02.00 3.2. O.O 3.2.3.0 3.2.5.0 3.2.9.0 4.03.07 -

Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
Transferências Correntes
Inativos. ' _

.

Salárto-Familia

.

Diversas Transferências Correntes
3:'!- AUDITORIA DE GUERRA DA
GIÃO MILITAR

9.000,00
21.000.00
2.000.00
1.000,00

.
l.~

RE-

113.2.0034. - Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoa!
3.1.1.1 - Pessoa] Civil
.
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
.
3.2.0.0 - Transferências correntes
3.2.3.0 - Inativos
~
;
.
3.2.5.0...,- Salár ío-Famílla . _
.
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
.
4.03.08 - l' AUDITORIA Dl', GUERRA DA 2' RE-

26.000.00
9.000,0"
35.000.00
2.000.00
1.000,00

GIãO M1LITAR
113.2.0036 - Processamento de Causas
3.0.0.0 ~ Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
.
Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos
.
3.2.5.0 - Salário-Família
.
3.2.9.0 -- Diversas Transferências Correntes
:
.
4.03.09 - 2.~ AUDITORIA DE GUERRA DA 2.~ RE-

3. 1. 1. (; 3.1.1.1 01.00 02.00 3.2. O,O -

13.000,00
10.000,00
17.000,00
1.500.00
1.000,00

GI!\O MILITAR

Processamento de Causas
Despesas Correntes
3.1.0.·0 - Despesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas ;
02.00 - Despe-sas vartávets com O Pessoal Civil
3.2.0.0 -- 'I'ransrerêncías Correntes
3.2.3.0 - Inativos.
.
,
3.2.5.0 - Salário-Família
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes

113.2.0038 -

3.0.0.0 -

4.03.10 -

.
.

18.000,00
8.000,00

.
.
.

12.00000
1.500,00
1.000,00

1.' AUDITORIA DE GUERRA DA 3.' REGIÃO MILITAR

113.2.0040 3.0.0.0 3.1.0.0 3. 1.1. O 3.1.1.1 -

Processamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
r'essc.ai civn
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 -- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
3.2. O. O - Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos

.
.

21.000,00
8.000,00

.

12.000.00
2.000,00
1.000,00

3~2.5.0·-

Salário-Família . . '.'

3.2.9.0 -

Diversas Transferências Correntes .........••

.

21Q
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4.03.11 ,...-

2.~

...lI...UDITORIA DE GUERRA DA
GrAO MILITAR

3.~

RE-

113.2. 0042 ~ Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio

3.1.1.0 3.1.1.1 -

Pessoal
Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 -- Despesas variáveis com o Pessoal Civil
3.2.0.0 - Transferências 'Correntes
3.2.3. O - Inatavos
Saláríc-Famílía

3.2.5.0 3.'2.9.0 -

Diversas Transferências Correntes

4.03.12 -

3.~

113.2.0044 3.0.0.0 -

.
.

18.500,00
8.000,00

.

11.500,00
2.000,00
1.000,00

.

.

AUDITORIA DE GUERRA DA 3.1).
GIAO MILITAR
Processamento de Causas

RE~

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
01.00 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas variáveis com o Pessoal Civil
3.2.0.0 - 'I'ransrerêncías Correntes
3.2.3.0 - Inativos

'3.1 . O,O 3.1.1.0 3.1.1.1 -

3.2.5.0 -

Salárío-Familía

3.2.9. J' -

Diversas Transferências Correntes

~

4.03.13

.
.

17.500,00
8.000,00

.

13.500,ÚO
2.000,00
1.000,00

.

"

.

AUDITORIA DE GUERRA DA 4." REGIAO
MILITAR.

113.2.0046 -. Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.0.e
3.1.1.0
3:1.1.1
01.00
02.00
3.2.0.0
3.2.3.0

-

Despesas de Custeio
Pessoal
- Pessoal Civil
-. Vencimentos e vantagens Fixas
~- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
- Transferências Correntes '
~- Inatrvos
3.2.5.0 - Salário--Família
3.2.9. O - Diversas Transferências Correntes
,~.-

4.03.14 -

.
.

17.500,00
8.000,0.0

.
.
.

11.500,00
1.500,00
1.000,00

AUDITORIA DE GUERRA DA 5.' REGIAO
MILITAR.

113.2.0048-3.0.0.0 3.1. O. O 3. 1.1. O 3.1.1.1 .-

Processamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
01.00 -- vencimentos e Vantagens Fixas
.
02.00 - Despesas variáveis com o Pessoal Cívil.,
.
3.2. O. O - Transferências Correntes
3.2.3.0 -- Inativos.' .......•........................
3.2.5.0 - Salárto-Familta
.
3.2.9. O - Diversas Transferências Correntes
.
4.03.15 -

16.000,00
8.000,00
10.000,00
1.500,00
1.000,00

AUDITORIA DE GUERRA DA 6.' REGIAO
MILI.TAR.

Processamento de Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 ,...- Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil

113.2.0050 -

°.

.
.

15.500,00
8.000,00
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3.2. o. O 3.2.3.0 ..,.-'3.2.5.0 3.2.9.0 4.03.16 113.2.0052 3. O.O.O -

Transferêncías Correntes
Inativos

,

Salárfo-Família

_ .
,.

.

Diversas Transferências Correntes .... , .. ; .
AUD::ITORIA DE GUERRA DA
MILITAR.

7.~

.
.

18.000.00
8.000,00

.

9.50000
1. 500,00
1. 000,00

.

.

AUDITORIA DE GUERRA DA 8.' REGIãO
MILITAR'

113.2.0055 - Processamento de Causas
3.0.0.0 ~- Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal' Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas ..........•...
02.00 - Despesas Var iàveís com o Pessoal civil
.
3.2. O.O - Transferências Correntes
3"2.3.0 - Inativos
.
3.2.5.0 - Salário-Família
.
3.2.9.0 - Diversas 'I'ransferêncías Correntes .
'.'
4.03.13 -

11. 500.00
1.500;00
1.000.00

REGIãO

Processamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Venc'mentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
Transferências Correntes
Inativos

3.1.0.0,3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 02.00 -3.2.0.0 - 3.2.3.0 3.2:5.0 - Salárlo-Famiha
3.2.9.0 - Diversas 'I'ranaferências X'orrentes
4.03.17 -

.

16.000.00
8.000,00
12.000,00
1.500,00
1. 000,00

AUDITORIA DE GUERRA DA 9.' REGIAO
MILITAR

113.2.0058 3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.1. O -

Processamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas ...........•
02.00 - Despesas Variáveis com, O Pessoal Civil ....
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos
.
3.2.5.0 - Salárto-Familía
.
3.2.9. O - Diversas Transferências Correntes .........•
4.03.19 -

18.000,00
8.000,00
9.000.00
2.000,00
1.000,00

AUDITORIA DE GUERRA DA 10.' REGIAO
MILITAR

Processamento de Causas
Despesas coerentes
Despesas de CUsteio
Pessoal
Pessoal Civll
01.00 ..,.-'- Vencimentos e Vantagens Flx~ ......••...•
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil .....•
3.2. O'. O -- Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Pamíüa .....•......................
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
.

113.2.0060 -

3.0.0.0 3.1. O.O 3.1.1.0 -3.1.1.1 --

13.500,00
6.000,00
1.000.00

r.ooo.cc'

ATOS

4.03.20 -

:'lo

PODER EXECUTIVO

AUDITORIA DE GUERRA DA

n»

REGIAO

MILITAR

113.2.0063 -

Processamento-de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio

3. O.O,O 3.1.0.0 -

3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01.00·- Vencimentos e Vantagens Fixas

4.03.21 -

".~

2.500.00

AUDITOb'.IA DA MARINHA
113.2.0064 - Processamento de Causas
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1, O.O - Despesas de Custeio
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01. 00 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil
.
3.2.0.0 - 'I'ransferêncías Correntes
3.2.3.0 - Inativos
,
- , ..
3.2.5.0 - Salário-FamÍlia.
.
.
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
.
4.03,22 - 2.~ AUDITORIA DA MARINHA
113.2.0066 - Processamento de 'Causas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3. 1 ~ O. I) - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02.00 -- Despesas Variáveis com o Pessoal CiviI
.
3,2. O.,0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos
'.. '"
3.2.5.0 - Salário-Família
'
.
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
.
1.:).

19.000,00
9.000,00
22.000.00
1.500,00
1.000,00

22.000.00
9.000,00
29.000.no
1.500,00
1.000,llO
1. 819.215.00

A despesa decorrente da execução do presente Decreto será

Art. 2.!;,t

coberta com a arrecadação decorrente da elevação das alíquotas de que
trata o art. 8.9 e seu parágrafo único, da Lei n.c 5.368, de 1.Q de dezembro
de 1967.

Art. 3.(1 mstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1968; 147.Q da Independência e 80.Q da

República
A. COSTA E Sn.VA

Luís Antônio da Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
;1farcus Vznicius Pratini de Moraes

DECRETO N. ÇI 63.589 -

DE

11

DE NOVEMBRO 'DE

1968

Abre ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de, NCr$ 4.7-91.000,00
para retórçc cc dotaçâo consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item rr, da, Constituição e da autorização contida no artigo 11,
da Lei n.o 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1.(,1 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, o crédito suplementar
de NCr$ 4. i91. COO,OO (quatro "milhões, setecentos e noventa e um mil Cl'UY

ATOS
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-zeíroa novos), para. reforço de dotação
subanexo 5.07.00, a saber .
5.07.01 -- GABINETE DO MINISTRO
111.2.1027 - Assessoria Ministerial
3. O.O.O-Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3._0··- Serviços de Terceiros

orçamentária consignada

ao

4.791.000.00

Art. 2.9 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida com os recursos de 'que trata o item II do § 1.9, do artigo 43, da
Lei n.v 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3.l? :E:stê Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1968; 147.0;> da Independência e 805' da
República.
A. COSTA

I:

SILVA

Antõnío Delfim Netto
Marcus Th1dcius Pratini de MOraes

DECRETO Nl?· 63.590 --

DE

11

DE NOVEMBRO 'DE'

1968

Abre Ü Presidência da República. em javór do Serviço Nacional de Informações o crédito s71plemenfa1' de NCr$ 455.000,00 para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83. item lI, da Constdtuíçâc e- da autorização contida no artigo 11,
da Lei 'ns 5.373, de 6 de dezembro de '1967, decreta:
Art. 1? Fica aberto à Presidência da República, em favor do serviço
Nacional de Jnformaçôes, o crédito suplementar de NCr$455.00_0,OO I.quatrocentos e cinqüenta e cinco mil cruzeiros novos), para refôrço de datação orçamentária consignada
subanexo 5.01.00, a saber:
NCr$
5.01.09 - Serviço Nacional de Informações
237.1.0234 - Reequípamento do Serviço,
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1. 4.
Material Permanente
-. . . . . . . . . . . . . . . .
455. OGO,CO

ao

°"-

Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto s-rã
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
NCr$
5.01.09- Serviço Nacional da Informações
237.2.0233 - Serviço. de Informações e Contra .Inrormações
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
360.000,00
02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal CiviL ....
12.000,00
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros ..•...................
7.uCO,GG
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
237.1.0234 - Reequípamento do Serviço
4. O.O.O - Despesas de Capital
4.1. O.O - Investimentos
.76.000,00
4,,1.3~0 - Equipamentos e Instalações
.
455.000,00
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Art. 3° :E:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 1968; 1479 da Independência e B09 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antôniq Delfim Netto
Mdrcus Vinicius Prai:ini

DECRETO

Nv

a»

63.591 -

Moraes

DE 11 DE

NOVEMBRO

DE 1968

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de
NC1'$ 7.359.350,QQ para rctcrço df~ dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constltuíção, e da autorização .conttda no artigo 11,
da 'Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1Q 'Fica aberto ao· Mmístérlo das Relações Exteriores o crédito
suplementar de NCr$ ri .359.350,00 (sete milhões, trezentos e cinqüenta e
nove mil e trezentos e cinqüenta cruzeiros novos). para rerôrço de dota-ções orçamentárias-o consignadas ao subanexo 5.13.00, a saber:
5.13.01 - Secretaria de Estado
237.2.1754 ~ Serviço de Caráter Reservado
3. O.O.O -'--- Despesas Correntes
3.1. O.O '- Despesas- de Custeio
3.1.1 . O - Encargos Diversos
259.2.1750 ....,-Intercâmbio Científico e Cultural
3.'0. O.O -,- Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes
3. 2 ~9:0
Diversas' Tranaterêncías "Correntes

.

810.000,00

.
Execução da Pofrnca Exterior
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1. O.!)"'- Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material deColi.sumo
.
3.1. 3. O - serviços de' 'I'erceíros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
331.1.1763 - Construção '. do Edificio Sede em Brasília
4.0.0.0 -Despesas de Capital
4.1.0.0.- Investimentos
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
331.1.1766 - Reequípamento 'da SEcretaria
4.0.0.0 -c-rresnesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e .Instalações
.
333.2.1768 - Participação do Brasil em Org . Internacionais
3.0:0.0 - Despesas Correntes
3.2. O,O - 'I'ransferências't Correntes
3.2.1. O - Subvencêes Sociais
.
3:::3.2.1769 - Ccntríbuíçôes p:'Ag'ências de 'Ihstituições de
Cooperação Jnternacíonal
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0:0 - Transferências Correntes
3. ~.1. O - Subvenções -Socíais
; ......•
5.13.02 -.Missões ,DiplomátitBs e Repartições Consulares
195.2.1773 =- Promoção Comercial do Brasil no Exterior.
3.0.0.0 -'- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de' Custeio
.3.1. 4. O -Encargos Diversos
.

54.000,00

331.2.1762' -

94 500.00
640.000.00
350,000,00

1. 875. 000,00

150.000,00

270.úOO,OO

50.000,00

135,000,00
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332.1.1776 4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.1.0 4.2.0.0 4.2.1.0 332.1.1777 4.0.0.0 4.1.0.0:4.1.3.0 -

Aquisição e conste. de Imóveis no Exterior
Despesas de Capital
Investimentos
Obras Públicas
','"
Inversões Financeiras
Aquisição de Jmóveís
.
Reequípamentos das Missões e Repartições
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações
.

215

162.000,00
2.700.000.00

68.850.00
7.359.350,00

Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.13.01 - Secretaria de Estado
331.2.1762 .....,.. Execução da Política Exterior
3-. O.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeio
3.1.1.0 - Pessoal_
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos '8 vantagens Fixas
.
3.093.350,00
5.13.02 - Missões Diplomáticas· e Repartições Consulares
331.2.1775 - Atividades Drprcmát lcas no Exterior
3 .O.O.O - Despesas correntes
3.1.,0. O - Despesas de Cust~io
1. 566.000,00
3.1.3.0 - Serviços de 'Terceiros
.
2.100.000.flO
3.1.4.0 - Encargos Diversos
,
..
7.359.350,00

Art. 30;0 astc Decreto entrará em vigor na data d-a- sua publicaçao •
Brasília, 11 de novembro de 1968-;.1479 da .Independêncía e 80'? da
República.
A. COSTA. E SILVA
José- de Magalhães Pinto
Antônio Delfim Netto
Marcus Vinic~ius Fratmi de Moraes

DECRETO NÇI 63.592 -

---tes

DE 11 »a

NOVEMBRO DE 1968

Cria um Grupo de Trabalho para estudare propor a sistematização jurídica das emissoras pertencentes.
incorporadas ou administradas neto
Govêrno da União.

o Presidente da República, usando

da; atribuição que lhe confere o ar-

tigo 83, item II da Constituição, decreta:
Art. H Fica instituído um Grupo
de Trabalho c-om
finalidade de estudar e propor a sistematização [urídtca das emissoras de. radiodifusão
de sons (radiodifusão sonora) e:lc
sons e ímagens Xtelevlaâo) pertencanâ

ao Govêrnotda União OU- por êle
Incorporadas ou' administradas.
Art. 29 O Grupo de Trabalho; .ob
a supervisão da .Assessorta Especial
de Relações públicas' da Presidência
da. República (l),ERP), constituir-se-á
de um representante de cada- um 'íos
seguintes órgãos,' indicados pelo Ministro de Estado a que estejam subordinados ou vinculados:
- Conselho Nacional de TelecJIUUmeações - CONTEL;
- Departamento Nacional de Tele-comunicações - DENTEL;
- Agência Nacional;
- R.ádio Nacional do Rio de Janeiro;
- TV e Rádio Nacional de Brasília;
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-

Rádio Ministério da Educação e
Rádio Educadora de Brasília;
- Fundação Rádio Mauá;
- Rádio Rural Brasileira;
- Fundação "Centro Brasileiro :::e
TV Educativa".
Parágrafo único. Por soltcltação de
seu representante, Os órgãos a que 58
refere êste artigo poderão designar
assessôres para colaborarem no exame
de assuntos técnicos.
Art. 3\1 O Grupo de Trabalho tuncionaráno Estado da Guanabara, cabendo á Assessoria Especial de ~e~a
ções Públicas da- presidência da República (AERP) -realízar a coordenação das providências para sua instalação e funcionamento, dentro de .o
(dez) dias. a contar da data da publícação dêste decreto, bem como fixar o seu, regime de trabalho.
Art. 49 Além da medida preconizada no art. F>, o Grupo de 'I'rabaDECRETO

N9

63.593 _.

lho deverá sugerir, em seu relatório
conclusivo, medidas referentes aos
serviços de radiodifusão de sons e de
sons e imagens (televisão) que possilitem melhor aproveitamento dos
mesmos.
Art. 59 O Grupo de Trabalho deverá concluir sua missão no ..-aao
máximo de 90 (noventa) dias, a partil' da 'data de sua instalação.
Art. 69 ãste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo.
Brasüía, 11 de novembro de 19ô8;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E SILVA

Antonio Deljim Netto
Ivo Arzua Pereira
Favorino Bastos M creio
Jarbas G. passarinho
Carlos F. de Simas
DE

11

DE NOVEMBRO DE

1968

Pv,bltea os tndices de .atuancaçac monetária aos saÚirws aos últimos 24
cointe e quatro) znescs, na formo estabelecida ná Lei n 9 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá 'autras providencias.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, inciso Ir, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 29
do art. 19 da Lei nv 5.451, de 12 de junho de 1968, decreta:
Art. 19 Pala, reconstituição dOR salários reais médios dos Últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme. estabelecido no § 29,. art. 19. da Leí
n s 5.451, de 12 de junho de 1968" serão utilizados os seguintes coeficientes.
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, paraosacõrdos coletivos de trabalho ou decisões da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine
no mês de novembro de 1968.
Coeficiente
Mês
1,53~ ................•......
Novembro de 1966
1,51
Dezembro de 1966
,. '.'
.
1,45
Janeiro de' 1967 ,
;
'
,
1,43
Fevereiro de 1967
,. ,:
.
1,39
Março de 1967
,
.
1,35
.Abríl de 1967
'
,
.
1,31
Maio de 1967
,
.
1,30
.runho de 1967 .'
,
_
.
1,27
Julho de 1967
"
'
.
1,26
Agôsto de 1967
'
',
,
.
1,25
Setembro de 1967
'
'.'
123
Outubro de 1967
_
.
1:22
Novembro de 1967
.
1,21
Dezembro de 19157
'
,
.
1,13
Janeiro de 1968'
_
'.'
~
.
1,16
Fevereiro .de 1968 .'......... .
.
1,15
Março de 1968
~
.
1,12
Abril de 1968
;
.
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Coe-ficiente
Mês
Maio de 1968
1,10
Junho de 1968
1,36
Julho de 1968
1,05
Agosto de 1968
"""'-.... . . . . . . . . .
1,03
Setembro de 1968 .,.........................................
1,02
Outubro de 1968
I,Of)

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a média arttmétíca dos valõres obtidos pela aplicação -dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 29 este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília,
de novembro de 1968; 1479 da Independência e aOÇ! da
República.

tl

A. COSTA E SILVA
Jarüas ·G. Passarinho

DECRETO NÇ! 63.59-4 - DE 12
NOVEMBRO DE 1968.

--DE

Dispõf:i sôbre .J horário de trticotno
dos Açennzs Fiscais de Rendas internas, do tmoóeto de Renda: ao
Impôsto Aduaneiro, .dos Fiscais
Auxiliares de Impostos tntcrnos e
dos Guardas Aanumeíros, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item Il, da Ccnsbituíçâo,
Considerando que a política salarial. específica adotada pela Admínístraçâo 'Federal em relação' aos
funcionários das séries de classes de
Agente Fiscal de Rendas Internas,
do Imposto de Renda, do Impôato
'Aduaneiro bem como da classe de
Ptscal Auxiliar de Impostos rnte-;
nos c. Guarda Aduaneiro; tem' por
base a dedicação total dêsses servidores às tarefas de fiscalização dos tributos federais' e outras com elas f..Stritamentc relacionadas;
Considerando que o regime de remuneração a qus os mesmos funcionários' e~tão suieítos, na conformidade do artigo 120 da Lei nc J .'711. de
lft52,_ se con-títuf em estímulo ao aumento de produtividade 'devendo, por
isso, ser utilizado como instrumento
de .obtenção de maior efícíêncta do
apárefhr, fiscal-arrecadador da União,
decreta:
Art. 19 Os ocupantes de cargos
das Séries 'de Classes de Agente P'scal de Rendas Internas, Agente Fiscal do rmpõstc de Renda Agente }""15_
cal do Imóôsto Aduaneiro. bem-como
das classes de Fiscal Auxiliar de nupostos Internos e Guarda Aduaneiro,

ficam obrtgados à prestação míntma
de quarenta (40) horas semanais de
trabalho, podendo a jornada de trabalho diurna ou noturna, se estender àos sábados, domingos e feriados, conforme o Interêsse do 'Pesouro Nacional,' tendo em VIsta o V;)1Ume e urgência dasati'vidades 2s;,lecífícas dos órgãos da -Admín.straçêo
piscai lncluaíve para tarefas de' asseEsorÍa, treinamento e. planejamento.
Art. 29 Nos casos de repartições
com deficiência de. pessoal, as Che-fias poderâx designar runcicnrmos
de que trata o. artigo 1Q, para prestação de serviços burocráticos, correlacionados com as suas atãvídades
principais, por' tempo não auperior a
cinqüenta por cento '(50%) da jorüada· de trabalho indicada no mesmo
artigo 1C!, na forma fixada' em instruções do 'Ministro da Fazenda OU de
autoridade a quem êste del-egar CDm··
petência..
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se a.plica, em situações
excepcionais, devendo as autoridades
fazendárias' tomar as providências,
dentro dos prínctp'os da Reforma
Admtnistr s tiva (Decreto-Lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967), no sentido de sanar as deficiências qualitativas e quantitativas que lhes d€ram origem.
Art. 3Ç! ltste Decreto entrai-á em
v'aor- na' data da sua. publtcacâo. revogadas as disposições em contrár!o ,
Brasília, 12 de novembro de 19$R;
147\1 da Independência e 809 da
República,
A.

CoSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

2:8

Nros

DECRETO N9 63.595 - DE 12
NOVEMBRO DE 1968

DO PODER

'DE

Dispõe eôore órgãos locais de' ere,
ceçco, vzgildncia e fiscalização da
Secretaria aa Receita Feeteral do
Ministério da Fazenda, e dá outras
providencias.

o Presidente da Repúbêca, usando
da a.tnbutçao que lhe confere o artigo 8,3, item rt, da Constátuíção, e
de acordo com o dtspostó no artigo
145 do Decreto-lei nv 37 di: 18 de novembro d-e 1966, decreta:

Art. I?

Ficam organizados sob a

forma de Alfândegas, os seguintes órgãos locais de execução, vigilância e
físcalízaçáo

de, tributos federais da

Secret a na da Rec-eita. Federal, roca,
Iízados em:
1 2 -

Aceguá (RS)
Angra dos Reis (RJ)

3 -

Aracaju <SE)

4 - Bela Vista (MT)
5 - .Belém (PA)

6 7

8 -

B€'lo Horrzonts CrJlG)
Boa Vista (RB)

Brasüéía CAR)

9 .....-- Brasília (DF)
10 - Cabecíeío '(PB)
11 -

campinas

(SP)

12 - Capacete CAM)
13 - Corumbá (MT)
14 - Curítdba (PR)
15 - Frorranc.pohs ~SC)
16 - Fortaleza CCE)
1'1
Foz do Iguaçu (PR)
18
"Guajarà-Mmm (RD)

19 -

Dhéus (BA)

20 - Imbituha (SC)
21 - jtajat (SC)
22 - Itaqui CRS)
23 - Jaguaráo (RS)

24

Laguna (SC)

2,5

Livramento CRS)
Macapa (AP)

26

27

Maceió .CAL)

23
29

Manaus (AM)
NaIal CRN)
Niterói CRJ)

30

31
Paranaguá(PR)
32
Parnaíba (PI)
,33
Pelotas (RS)
34
PODta Porá (MT)
35
Pôrto Alegre <R.q)
3ú' - Porto Maua (RS)
37
Porto Murtinho (MT)
38 - ' Porto- Xavier <RS)
39 - Quarai cFi.s)
40 41 -

Recife (PE)

Rio de Janeiro (GB)

EXECUTIVO

42 - Rio Grand·e (RS)
43 - SaJvar:i')r I.BA)
44

45

santos

~f::P)

sao Luís

46

(M..'\)
São Patno :S-P)

47

sao Francísco do Sul (SC)

48
49
50
51

Sebastaao (BFl
tfruguaiana (RS)
vitor.a ,ES)
xui lffi:1)

aao

Parágrafo ÚYUc.o. O Laboratório Nacíonru _d-e Anáuses exercerá suas atí-.
vrdades em:

1 - Belém -(PA)
:,] - Porto Alegre (RS)
3
Recife IFE)
4 -.. Rio de Janeiro CGE)
5 -

Santos CSP)

Art. 2Q • Ficam extíntcs as Alfán_

degas, M-esas d-e Renda, Agencias Aduaneiras, Registros

Piscais,

Serviços

de. Repressão ao oontraoanuo.vastaçào Aduaneira de Import.açao Aérea,
Serviços de Importação Aereae Postos Fiscais nào compreendidos nas
disposições 'do artigo anterior.
Art. 3\1. O secretário da Receita
Federal disporá sõbre o acervo das
repartições ora extintas, bem' como

sobre a localízação dos' seus .íuncioI

nanes.
Art. 4\1. O Ministro da Fazenda po,
derá. vem caráter excepcionar, autonzar -a ínstafação de Postos Aduaneiros
em jocandactes:onde nau existe órgão
da Secretaria da .Reoeica r-eceras.
§ 19 Aos Postos Aduaneiros podarão ser atribuídas, no todo ou em
parte, em ,::h18,W1"náo permanen.e, as
runçôes de execução," vigilância e fÍS'~
calízação que terem -cometidas em
ato regímental às Alfândegas, 'àe acôr-,
do cem as necessidades do serviço e
cem as possíbüidades humanas e materiais locais.
§ 2Q Idêntico critério aplicar-se-á
às atrtbuieões dos Admímau-adores de
Postos Aduaneiros, -em relação às 'cometidas aos Administradores de, Alfândegas.
Art. 5Q As Alfândegas toealtzartaa
fora das Capítaís . dos Estados e, dos
Territórios Federaísvterâo por juns.,
díçâc territorial a área do 'respectivo
Munícípío e a dos nmítrores.
Art. 69. ,As Alfândegas .Iocalizadas
nas Capitais dos Estados e dos Ter=rítórtos Federais teráo .por jurtsdlçãc

?,19
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territorial a respectiva área geográflca, estendendo-se pena 'dos Munící-.
pios não ccmpreenotdosina jurrsdíçao
de outros órgãos fiscais.
Art. 79. Nos Estados e nos Territó_
rios Pederaís em que haja apenas uma
repartição fi..twa,~, a jurfectíçáo cesta
vompreenrterá tôda a área geográfica do . -especavo Estado Oil Territófio Federal.
A~t, <;\-1.
""lea c Secretárro da Receita Federal autortzado "; alterar f.'
\:~isd.~~à0 dos órgãos nscats bem como a cetabeleoer regras gerais e, €Speciaís para solução de conflitos positivos ou negativos de jurisdição,
Art. fjQ. P'ste 'Decreto en t?:6:'á em
vigor na' data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto,
Brasílía, '12 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

Social, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação dêste decreto
o assentamento individual do funcionarro movimentado por fôrça do dísposto neste ato.
Parágrafo único. O servidor de que
trata continuará sendo pago no corrente exercício, à conta dos recursos
orçamentários próprios existentes para' êese fim, no Ministério dos Transportes.
Art. 3.'? O disposto neste Decreto
não homologa- situação que, em virtude de sindicância" inquérito admí-.
nistratívo ou revisão, de enquf!,dr<tmente, venha a' ser considerada nula,
ilegal OH contrária a normas legais ou
adnunistratívas aplicáveis à espécie.

Art. 4.9 :Ê;ste Decreto entrará em
vigor nc data de sua publrcaçâcYevogadas as disposições'. ~m contrário.
12 de novembro de 1968;

Brasília
147.\"

E SILVA
Antônio 'Delfim Netto
COSTA

da' Indejrendêncià

e

80.9

da

República.
A.

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

COSTA E SILVA

Mário David Andreazza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.9 63.596'- DE
NOVEMBRO DE 1968

12 DE

RecU::dribui, com o, respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal ,....".. Par'te Especuü ~ do Ministério do Trabalho e Previdência
Social corao
oriemàrío do extinto Lloyd Brasileiro - Pa~ri,mô!2io Nacional, e dá
()ut:ra,~

vrooiaenaos.

o Presidente de República, usando
da atríbuícâo que lhe confere o artfgo 83, item II, da Constituíçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
99,
25', do Decreto-lei n.v 200, de
25 de fevereiro de 1967. decreta:
Ar/;. t.c Fica redistribuido," no Quadro de Pessoal - Parte Especial _
do Ministério do Trabalho e Previdência Social, com o respectivo car-,
g:~)•. integrante do, Quadro de Pessoal'
Parte, Suplementar - do Ministér!o dos 'I'ransportes (Decreto núme-.
1'0 60.339" de 8 de março de 1967) o
"servidcr autárquica Orlando Braga
Dias, 2.° Prlõto-Mercante.
Art. 2.9 O Ministério dos Transportes l'efrJf'terá ao órgão do Pessoal do
Ministério do Trabalho e Previdência

*

DEORETO

N9 63.597 - DE
NOVEMBRO. DE 1968

12

DE

pá

nova redação ao § ~9 do Artiao 89
do Decreto n'.J 62.102, de 11 de _janetro de 1968.

oPresident.e da Repúbtíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Ccnstítuíçào, de,
ereta:
Art. 19 O § 19 do artigo 89 do Deereto nc 62.102, de 11 de [aneíro de
1968, passa a vigorar com a seguinte
redaçâo:
"§ 1ÇI Desde que 113,,0 exista dependência do Banco de Brasil na
localidade, o Ministro d€ Estado
competente potíera autor-izar a abertura de contas correntes de deposito em outras instíturçôes rí,
nanceh-as, sendo .tal proeedimento submetido à tromologaçâo posterior do Ministro da l"aze~ld-n.".

Art. 2° O presente Decreto entrará em vigor na data de SUa .pubüca-.

ção.

2~O

no
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Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrário.

Brasília, 12 de novembro de 1968;
e 801? da

1479 da Indepenôêncía
República.

EXECUTIVO

Are. 3.9 O presente Decreto entrará
em vigor na "data de sua publicacao,
Brasília, 12 de novembro de 1968;
14:7.9 da, Independência e 80.9 da
Repúblíca ,

A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva
Augusto Hamamsi Rademalcer
Gríineuxüâ

de Lyra Tavares
José de taçoouvaee Pinto
Aure~io'

A. COSTA E .!:)ILVA
Henrique Brandão

coiotconn

o anexo a que se refere o art. 19
foi publicado no Diário Oficial de
1&~1j-;68.

Antônio Dectim: Netto
Mario David' Andreazza

Ivo Arzua Pereira
l"avorinp Bastos Mércio
Jarbas G. Passarinho
Márcio de Souza e Mello
Leonel Miranda
Henrique Brandão cavalcanti
Edmundo; de Macedo Soares'
Marcus Vinicius Pratíni de Me.raes
Afonso' A. Lima
Carlos F. de Simas

DECRETO N. <;I 63. 598 -

DE

.12 DE

NOVEMBRO DE 1968

tceavtomenta o artigo 18, do Decreto
n Q 28.545. de 24 de agâsto de 1950,
6tt(l.belecendoa Lista de Unidadp,s

de Protníeâoâe e de Retirada 'para
emoréeae de "energia elétrica.

O);

o Presidente da República, usando
da atrtbuicão que lhe confere o artigo 83. item TI, da Constituição e, tendo em vísta o qlJe dispõe o artigo 18,
do Decreto n.o 28.545. de 24 deiagôstorle 1950. Que estabelece a c1assificacâo de contas para' emprêsaa de
enerzía elétrica, decreta:
Art. 1.9 Fica estabelecida para as
emorêsas de -enerata elétrica a 'Lista
de Unidades ele Peonrtedade e de Ret,1raca que constitui. com suas Instrucões o anexo único do presente
Deeretr. e cue deverá ser usada em
conexão com a classírlcacão de contas, i:lstitllícla no Decreto n51 28.f>45,
de 24 de aaôsto de 1950.
Art. 2,9 Os concessionários deverão,
até 31 de dezembro de 1969 adaptar
seus sistemas contábeis às determinações dêste Decreto.

DECRETO N9 63.-599 - DE 13
NOVEMBRo DE 1968

DE

Dispõe sôbre o pagamento da gratificação por tüiouicuie relacionada
com a Reforma Administrativa nc
Ministério do Trabalho e P-reviJ-jên~
cia Social.

o presidente da República, no uso
da atribuição que lha confere artigo
B3, item II, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 205, item
11, alínea a, e no art. 2081' e respectí-.
vo parágrafo único, do Decreto-lei
mero 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreti:
Ar t. 19 Picam homologados os pagamenbcs efetuados pela SecretariaGeral do Ministério do Trabalho e
Previdência Social e, discriminados "na
relação anexa, durante o penedo de
setembro a dezembro de 1967, à conta
do crédito especial autorizado pelo
art. 148 do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1916,7, e aberto pelo
Decreto no 61.138, de 7 de agôsto de
1967.
Art. 29 sete Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as cdisposíçôes em contrário.
Brasília, 13 de novembro de í968;
1470 da Independência e BO'? da.
República.

°

A. COSTA E 'SILVA
Jarbas G. p'assarinho

o anexo a que se refere o artigo
10 foi publicado no' Diário Oficial
de 20-11-1i8.

ATOS DO

DEORETO N9.63.60'Ú ~ DE 13
NOVEMBRO DE 1968

PODER
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EXECUTIVO

o Preste.ente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Oonstituíçáo decreta:

Art. 29 Os ocupantes de quaisquer
desses cargos poderâo ser designa(rOS, por ato do Diretor-Geral do Departamento de Policia Pederal, para
presimr ínquerítos, stndícanctas e
outros atos de polícia judrctána ou
exercer encargos de natureza policial
e aomímstratrva, nas Delegacias e
Subdelegaoías Regionais, em que estiverem servindo, ou em qualquer outrc ponto do território nacional.

Art. 19 O artigo 29 do, necret.i número 60.501, de 14 de março de 1%7,
passa a ter a seguinte redação:

Art; 39 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas as disposições em comrárto ,

DE

Dá nova 1'eaação ao artigo 20 do Decreto n 9 60:51)1, de 14 de msirço de
1967.

"Art. 21) A execuçáo do disposto
no § 29 do artigo 69 da Lei Or-.
gáníca da Prevídêncla Sócias na
redação, dada pelo artdgo ] 8 do
Decreto-lei nv 66, de :,U de novembro de 1966, será objeto de regulamento especial, no que se retere aos trabalhadores autôno-

mos."

Brasília, 13 de novembro de, 1968;
1479 da Jndependencía e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
LUZs Antônio da Gama e Silva

DECRETO N9 63.602 -

Art. 29 O presenteDecreto entrará
-em vigor na data de sua punücaçãc,
revogadas as disposições em contrátto.
Brasília, 13 de novem oro de '1968;
1479 da Independêncía e 81)9 da
República.
A. COSTA E SILVA

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 63.601
NOVEMBRO DE

- DE 13
1968

DE

Dispõe sôbre as atribuições privativas de Delegado de Polícia Federal
e de Inspetor de Policia Federal.
O Presidente da República, usando
da atrlbuíção que Ihe ' confere o artigo 83, item lI, da Oonstdtuíçâo e
tendo em vista" o disposto no artigo
16, § 21), da Lei no 4.483, de 16 de
novembro de 1964, decreta;
Art. 19 A chefia dos órgãos a
que se referem os artigos 412, 422,
':1:29, 445, 454, 457, 478, 487, 494 e 504
Cio Regulamento Geral do Departamento dê Policia Federal, aprovado
pelo' Decreto nc 56.510, de 28 de junho de 1965, poderá ser exercida por
ocupante de cargo de Deleaado de
Policia Federal CPF-60l) ou';>de Inspetor de policia Federal (PF-60122.B e
PF-601-21.A) , indistintamente.
.

DE

13,DZ

NOVEMBRO DE 19u~

DiSpõe sôbre a 'lotação de scrouiores
do extinto Serviço de Alimentação
da Preniâéncía Social e - dá outras

provtaencias.

o Presidente da República, usando
das .atríbuíçôes que lhe confere o arnsc 83, item rr, da Oonstítuíção, coereta:
Art. 19 Ficam lotados no Instdtuto
NaCIOnal de Previdência Social de
acõrdo com o Decreto nc 61.794, de
29 de novembro de 1967, combinado
com o art. 29 do Decreto nc 62.821,
de 5 de junho de 19u8, os Fiscais de
Previdência do extinto serviço de
Alimentação da previdência S o c 1 a 1
(SAPS) constantes da relação anexa.
Art. 29 gsre decreto entrará em ví-

gor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 19i13;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
J aroas G. Passarinho
;O anexo a que se refere o art. 19
foi publicado no D.O. de 18-11-68.
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DECRETO N9 63.603 -

DE

EXECUTIVO

13

DE NOVEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, a lavor da Escola de Farmácia
e Oàontologia de suenos, o crénita suplementar de NCT$ 43.449,18

(quarenta e trés mu, quatrocenioeÓe quarenta e nove cruzeiros. novos
e aezouo centavos) para retorço ,de ctotaçao conslgnaaa no- vigente
Orçamento.

o Presidente da. República, usando de atribuições que lhe confere o
Artigo 83, item II, da Constituição e de autcrízaçào contida no Artigo 11
da Lei no 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educaçàc e Cultura, a favor da
Escola de Farmácia e Odontologia de Artenas o crédito suplementar de
NCr$ 43.449,18 (quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e nove cruzeíros novos e dezoito centavos) para rerôrço de dotação consignada no
subanexo 5.05.00, a saber:
NCr$
5.05.37
254.1.0873
4.0.0:0
4.1.0.0
4.1.3.0

- Escola de Farmácia e Odontologia, de Alienas
- Reequípamento da Escola
....,.... Despesas de Capital
--.. ünvestunentos
---.:;' Equipamentos e Instalações
.

43.449,18

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.05.00 - Ministério da Educação e Cultura
5.05.37 - Escola de Farmácia e Odontologia de Altenas
3.0.0.0 -,Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.CO - vencimentos e vantagens Fixas......
43.449,13
Art. 39 Este Decreto entra-rá em vigor na- data de sua publicação.
Brastha, 13 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
'
A.

COSTA

E

SILVA

Antonio Delfim Netto
Favorino Bastos lV!ércio
Marcus VZniezus Prtitini de Moraes

DECRETO N9 63.604 -

DE

13

DE ~OVEMBRO DE

1968

Abre à Justiça Eleitoral, em taoor do Tribunal Regional Eleitoral de São
paulo, o crédito suplementar de NCr$ 64.000,00 (sessenta e quatro' mil
cruzeiros nOvos) para retorço de dotaçáo consignada no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
Artigo 83, item I'I, da Constttuíção e da autorização contida no Artigo 11
da Lei nv 5.373, de-....6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo, o crédito suplementar de NCr$ 64.000,00 (sessenta
e quatro mil cruzeiros novos) , para rerôrço de dotação orçamentária -consígnada ao subanexn 4.04.022, a saber:
4.04.00 - Superior Tribunal Eleitoral
4.04.22" - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
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NCr$
156.2.0128 3.0.0.0 3.2.0_. O 3.2.3.0 -

Pagamento a Inativo e pensionista
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Inativos .

64.000,00
64.000,00

Art., 29 A despesa. -decorrente da execução do presente Decreto sará
atendida mediante contenção de íguali quantía nos recursos a seguir díscrrrmnados:
4.04.00 - Supertor Tribunal Eleitoral
4.04.22 - Tribunal Regional- Eleitoral de São Paulo
113.2.0125 - Processamento de Causas Eleitorais
3.0.0,0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.l.LO - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
OL 00 - Vencimentos e vantagens Fixas
,...
64.000,00
64.000,00

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor .na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva
Antonio Delfim Netto
Marcus ViniclUs eraun; de Moraes

DECRETO N9 63.. 605 -'----

DE

13

DE NOVEMBR,o DE

1968

Abre ao Poder -huiíctório - Justiça do Trabalho - em favor do Tribunal
Regional do -Trabalho e Juntas de _Conciliação e Julgamento da 5~ Re~
gião o crédito suplementar de Ncr$ 10.000,00 (dez mü crUzeiros czoVOS) para rejôrço de dotação constçtuuia no vtgente orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
Artigo 83, item H, da Constituição e da autorização contida no Artigo 11
da Lei nv 5.37;' de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1q Fica aberto ao Poder Judiciário - Justiça do Trabalho - em
favor do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamenta da 51). Regfào, o crédito suplementar de NCr$ 10 ~ 000,00 (dez mil
zeíros noves), para refôrçc de dotação orçamentária consignada ao subanexo 4.05.0-6, a saber:
NCr$

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de ooncntação e
JUlgamento - 5lJ. Região
113.1.0152'- Reequípamento do Tribunal
4.0.0.0 - Despesas' de Capital
4.1.0.0. -- Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e 'Instalações
10.000,00
4.00.00 4.05.00 4.05.06 -

10.000,00

2.'24
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Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igualquantk~ nos recursos a seguir discriminados:
4.00.100 - Poder JUdiciário
4.05.00- Justíca do Trabalho
4.05.06 - Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação e
Julgamento - 5'!- Região'
156.2.0153 - Pagamento a Inativos e Pensionistas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transteréncías Correntes
3.2.4.0 - Pensionistas . .
10.000,00
10.000,00

Art. 39 Este Decreto entrará em Vigor na data de. SUa publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Luis A.ntonto da Gama e Stlva
Antonio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini ae Moraes

DECRETO NÇ 63.606 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério da Fazenda, em favor do Ministério da Justtça, o créetito suplementar àe NCr$ 480.000,00 (quatrocentos e o-tenta. mzZ crtzaeeros novos) para retõrçc ce dotação conszgnaaa no vzgente orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Artigo 83, item H, da Constitutcâo e da autorização contida no Artigo 11
da Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decretar
Art. 19 Pica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Ministério
da Justiça, o crédito suplementar de NCr$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil cruzeiros novos), para reíôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.10.12, a saber:
5.10.12 114.2.1602 3.1. O.O 3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 3.2. O.O 3.2.5.0 -

Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Admmistrativos
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
'I'ransferêncías Correntes
Salário-Família . .

NCl'$

400.000;00
80.000,00

480.000,00

Art. 29 A despesa decorrente. da execução do presente Decreto será
atendida de aoôruo com a Lei. nv 5.368-67 que reajusta os Vencímentos
dos Servidores Civis e Militares da União.
Art. 39 Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação.
Brastha, 13 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Luis Antonio da Gama e Silva
Antonio Delfim Netto
Marcus Vinzcius Pratini àe Moraes
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DECRETO NQ 63.607 -

DE

13

DE

NOVEMBRO DE -1968

Abre ao Ministério da· Aeronáutica o crédito "suplementar' de, , • , , •.. , .• ,
NCr$ 11.499.900,,00 para rejôrço de Clotações cOnSlf,tnaaas no vlgeme
orçamento.

O Presídenbe da, República, usando das, atribuições que lhe confere o
ArtIgo 83, Item lI, da Ccnstdtuíção ede autortzaçâo contida no Artãgo 11
da 'Lei nv 5.373, de 6, de dezembro de 1967, decreta:
Art. Iv Ffca aberto 'ao Ministério da Aeronáutica oicrédito suplementar de NCl'$ 11.499.900,00, (onze milhões quatrocentos e noventa e nove mil
e novecentos cruzeiros IWVOS) para retôrço de dotações oonsígnadas no
subauexo 5.02.00 -,- .Ministéno C,fI Aeronáutica. a saber:
PROGRAMA DE TRABALHO
NCr$
2::J5.2.0242 --.,.operação das Aeronaves da Fôrça Aérea Bra235.2.0243

~. O.O. O 3.1. O.O 3.1.2,0 -

sileira . . ,
,
'.,.
Operação, Me nutenção e Reequípamentc das
Unidades 'e Estabelecimentos da Fôrça Aérea
Brasileira . . ,'..... ".................

8,5'42,900,00
2.957,000,00

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Correntes
Despesas de -Custéio
Material de Consumo
,
,.,.,
11.499.900,00
Art. 2Q A despesa decorrente da execuçàó do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia nos recursos' a seguir díserlmínados:
5.02.00 -

MINISTIlRIo DA AERÓNAÚTICA

PROGRAMA DE TRABALHO
213.2'.0236 - serviço de Suprimento e Manutenção ... , ....
23L2.'tl239 ........ Suprimento e Material de Intendência .. ,., ..
231.2,0240 - Direção e Coordenação dos Serviços Adminis-

NCr$

23.670,00
682.464,00

-tratívos . . ',
,.,.,
"
, ;~
,
668.496,00
Funcionamento do Centro Técnico de'Aeronáutica . .
,'
' ,
"
, .. ,
'
218.700,00
231.2.0242 -=- Operação das Aeronaves da FAB
,
,'
36.000,00
231.2.0243 ~ Operação. Manutenção e Reequípamentc das
Unidades e Estabelecimentos da FAB ,
,.
310.800,00
231 2.0244 - Suprimento e Manutenção de Aeronaves e seus
886.630,00
equipamentos . . .•.. ,.,
,
, ..
2312.0245- Administração' da Escola de Aeronáutica em
Pirassununga . . .. ,. ,,.,
,,,,,,
.- .. , .
611,00
5,'228,00
231.2.0249 - Administração da Escola de Aeronáutica
.
3.445.310,00
231.1.0247 - Amortázação de Financiamento de Equipamentos
905_'.17.8 {l{)
231.1.0248 - Obras nas bases aéreas e unidades da FAB ,.
231.1.0249 ~ Construção da- Escola de Aeronáutica .. ~ ....
201. 700,00
248,2.0250 - programa de Construção de Dados da. Aero66.000,00
náutica
"
"
,
, .. -.,.,
248.2.0251 - Administração da Escola de Aperfelçoamento
505,00
de Oficiais da FAB
,
,'
248.2.0252 - Administração da Escola de Oficiais--Especia999,00
listas e Infantaria de Guarda
,',.,
.
248.~.0253 - Funcionamento da Escola de Especialistas da
3.840,00
Aeronáutica. ,
,."",
, .. '
,.
248.2.0254 -Manutenção e Funcionamento do 'Instituto de
134.838,00
pesquisa e Desenvolvimento
.... ,-... , . " , . , "
781.026,00
248.2.02Q5 - pesquisa e Desenvolvimento ,.'
.. , .. "" ..

231.2.0241 -

ATOS OOPÓDER EXECUTIVO

Administração da Escola Préparatôrla de Cadetes do Ar de Barbacena
r ••••••••••••
253.2.·0257 - Funcionamento do Instituto TecnQlógico da
Aeronáutica . . :
.
293.1.0258 -r-. Construção de Residência. para Oficiais e
Sargentos . .
.
317.1.0259 - Fomento à Fabricação de Aeronaves e seus

253.2.0256 -

18.000,00
114.000,00
1. 469.200,00
4.800,00

Equípamentog • • .•..•..•........•.••..•....••.
317.1'.0260 ----,Fomento à Indústria de Manutenção de Aero-

naves e seus Equipamentos .. ,
.
Funcionamento do Serviço de Saúde da Aeronáutica . .
.
253.1.0262 - Ampliação e, Reequípamento das organizações
Hospitalares . .
.
375.2.0264·- SUbvenção às Emprêeas de Aviação Comercial
375.2.0265- Serviço de' Atualização Técnica
.
375.1.026'8 - Obras de Ampliação no Serviço de Engenharia
do Parque de Eletrônica
.
375.).0271 -R.~'equipamento das Emprêsas de Transporte
Comercial.
.
'.'
,
.
388.2.0272 - Escola de A-perfeiçoamento e Preparação da
Aeronáutica Civil . .
'
..
388.2.0273 - Aeroclubes e 'Escolas de Aviação
,
.

253.2.0261 -

228.000,00
203.017,00
13.658,00
420.000,00
2.700,00
30.480,00
600.000,00
1. 200,00
22.800,00
11. 499.900,00

NATUREZA DA DESPESA
3.0.0.0 -r- Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Materéal de' Consumo
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1;4.0 - Encargos Diversos
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.1. O - Subvenções Sociais . ..
3.2.2.0 - Subvenções Econõrmcas
3.2.9.0 - Diversas "I'ransferênclas Correntes
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.1.0 -

Obras Públicas

,

.
.
,.

674.329,00
914.262,00
499.472,00

.
.

9.878,00
420.000,00
37.308,00

;.

1.215.678,00

.

4.1'.2.0 -

796.830,00
Serviços em Regime de Programação Especial
4.1.3.0·- Equipamentos e Instalações
. 4.759.633.00
4.1.4.0 - Material Permanente.'
.
273.010,00
4.2.0.0 - Inversões 'Pínanoelras
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis
..
500.000,00
4.3. 0.0, - Transferências de Capital
600. nno IH)
4.3.3.0 - 'I'ransferônctas de capital
.
4.3.6.0 - Contribuíçôes 'Diversas .
800.000.00

Total . .

11. 499.900,00

Art. 31' Este Decreto entrará Em vigor na datà de sua publicação.
Brasüta, 13 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Antonio Dettím. Netto
Marcto de Souza e Mello
Marcus ·V2nicius Pratini de Moraes
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DE -13 DE NOVEMBRo DE 1968

Abre 'ao Ministério dos Transportes, em' favor do. Departamento Nactctuü
de Estradas de Rodagem, o créano nuaementar de NCr$ '12.650.('00,00
para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
Artigo 83, item H, da Constituição e de autcrízaçâo contida no Artigo 11
da Lei nc 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. li? Fica aberto ao Ministério dos 'I'ransportes, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de
NCr$ 12.650.000,00 (doze mrlnões, seiscentos e cinqüenta mil cruzeiros novos) ,-para refôrçc de dotação' orçamentária consignada ao subanexo ....
.5.16.00, a saber:
NCr$
- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
- Administração e Execução do Plano Rodoviário Nacional
- Transferências Correntes
- Diversas Transferências Correntes
Pessoal ..
.
'.•.......•...•....••....... 12.650.000,00
Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será.

5.16.03.04
372.2.1988
3.2.0.0
3.2.9.0

atendida mediante contenção de igual quantia; nos recursos a seguir díscrimínados:
5.16.' 03.04 - Departamento Nacional' de Estradas de Rodagem
4.0.0.0 - Daspésas de Capital
4.3.0.0- - Transferências de Capital
4.3.6.0 - Contribuições Diversas (Cota Parte do 'Impôsto único sôbre
Combustíveis e Lubrificantes)
372.1.1989 - Amortização e Juros de Financiamento
1.050.000,00
372.1.1990 - Construção;' Pavimentação e Restauração de
Rodovias, inclusive Estudos e Projetos, Desapropriações, Slnalízação. c Proteção de Rodovias 3.600.000:00
372'.1.1993 -,- Reequípamento do Departamento
. 8.000.000,00
Total.

12.650.000,00

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data 'de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1968; 1479 da -Independência e 801? da.
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Deljim Netto
Mario David Andreazza
Marcus Vinicius Pratini de MOraes

DECRETO N9 63.609 - .

DE

13

DE N{)VEMBRO DE

1968

Retijiça o Decreto n9 63.366, de 7 de Outubro de 1968

O Presidente da República, usando da .atrfbuiçâo que lhe. confere o
Artigo 83, ítem lI. da Constituição, decreta:
Art.· 19 Fica retificado o Decreto nçi 63.366; de 7 de" outubro de 1968,
referente à abertura de crédito suplementar ao Ministério da Fazenda,
na parte _relativa ao Subanexo 5.16.00 - Ministério dos Transportes na.
forma a seguir discriminada:
NCr$
5.16.03.04 - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.9. O - Diversas Transferências Correntes
156.2.1987 - Pagamento a Inativos e Pensionistas'........
880.000,00
372.2.1988 - Administração e Execução do . Plano-Hodovíário Nacional
23.120.000,OQ
Total .

.

24.000.DOO,Oij
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Art. 29 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilía, 13 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

Sn.VA

Antonio Delfim Netto
Mário David AndreaZza
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

N~

63,610 -

DE 13 DE NOVEMBRO DE 19'68

Abre ao Min~stério dos Transportes em favor do Departamento NaciOn,al
«e Estradas de Ferro o crédtto suplementar de NCr$ 466.850,00 para
retorço de dotações consignadas no v.igente orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Artigo 83, item H, da Constituição e da autorização contida no Artigo 11
da Lei nc 5.373, -de 6 de dezembro de 1967; decreta:
Art. 1Q Fica' aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, o' crédito suplementar de NCr$
466.850,00 (quatrocentos e sessenta, e seis mil, oitocentos e cinqüenta cruzeiros novos), para rerôrco de dotações orçamentárias consignadas ao' subanexo q.16.00, a saber:
5.16.03.03 4.0.0.0·4.3.0.0 4.3.2.0 373.1.1982 373.2.1979 ~

Departamento Nacional de Estradas de Ferro
Despesas de Capital
'rrenerercncres de Capital
Auxílios para Obras' Públicas
Construção .de Ligações Perrovíárlas ..
Supervisão e Coordenação das Construções Ferroviárias .. .
'...........
Total"

, , , " " " " " ' ' ' , , ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''''',

NCr$

310.000;00

156:B5ú,OJO
466,850,00

Art. 2" A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia nos recursos a seguir diacrtmmados:
NCr$

Departamento .Nacícnal de Estradas de Ferro
Supervisão e Coordenação' das Construções" Perrovtárias
- Diversas Transferências Correntes
Serviços Terceiros . . ..........•... ' . , ,
'. .
Encargos DIversos'. .
.
- Construção do Tronco Sul
- Auxílios para Obras Públicas
,.,
.
- Reequipamento do Departamento
- Auxílios para Equipamentos e 'Instalações .. ' .
-,Auxílios pata Material Permanente
.

5.16.03.03 373.2.1979 3.2.9.0
373.1.1981
4.3.2.0,
373.1.1985
4.3.3.0
4.3:4.0

Total,

, """"""""""""""""""".

27,550,00
20,300,00
310,000,00
100,000,00
9,000,00
466.850,00

Art., 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação..
Brasília, 13 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República;
A.

COSTA

E

SILVA

Antônio Delfim. NEtto
Marto Davtd Aruireaezc
Marcus Vmicíus Pratini d,,-e Moraes
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DE 13 DE N·DVEMBRO DE; 1968

Abre ao Ministério da Fazenda em favor dos Mínisierioe fi órgãos relacionacos o credito s'Upte·;nellt.Q! de NCrS 27.563.48355 (vinte e sete mz-

Inôee, quinhentos e sessenta e trêe mil. quatrocentos e oitenta 'e t!éS

novos e cmquento: e cmco centavos) para reforço de ctotaçoes
consignadas no vigente 01 çamento,

C~llZelr08

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Artigo 8:.i; item lI, da Constrttnção, e tendo em vista a autorização eonuoa
no Artigo av.oa Lei ne 5~.368. de }Q de dezembro de 1967. combinado com
o' Artigo 11, da Lei nv 5.373, de e de dezembro de UH3'7, decreta:
Art . 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor dos Ministérios
e órgã-os relacionados, o crédito suplementar de NCt'S 27.568.483,55 (vinte
e sete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, quatroc-entos e oitenta e
três cruzeiros novos e cmquenta e cinco centavos). para reforça de dotações consignadas no vigente Orçamento, em decorrência da aplicação da
Lei. nv 5.368, de 19 de dezembro de 1967, a saber":
5.01.00 ~ Presidência da República
5.01. 02 ~ Agência Nac.onaí
114.2.01.79.-· Divulgação dos Atos Governamentais
3.0.0.0 ..,...... Despesas Correntes
3.1.0.0. -- Despesas de Custeio
31.1.0..,...... Pessoal
3 .1.1.1 ~ pessoal Ci vil
01.00 -:- Vencímentc-r e Vantagens Fixas
3.2. O.O ..,...... Tranarerências Correntes
.3 .2.5 . O ..,...... Salário-Famiüa
5.01.06..,...... Departamento Administrativo do

429.092.20
29.352;00

Pessoal' Civil

114.2.0194 ~ Funcionamento dó Départamentc
3.0.0.0..,...... D83VS<iS Corrent-es
3.1. O.O -- Despesas de Custeio
~.1. 1. O ..,...... Pessoal
3.1.1.1..,...... Pessoal Civil
01.00 - Vencirr.entos e Vantagens Fixas

630.395.63

1.088.839,83

5.04 00 ..,...... Mímstérto das Comunicações
5.04.03..,...... Departamento dos' Correios e Telé-

grafos

211.2. 0444

~

Coordenáção dos Serviços de Co-

nn-ntcacõcs

Despesas Correntes
3.1.0.0..,...... Despesas de Custeio
3.1.1.0 -' Pessoal
3.1.1.1 ..,...... Pessoal Civil
01.00 -.- Venctmentos e Vantagens Fixas
5. 09~ QO ..,...... Mír.fstérfo do Interior
5.09. 01. O~. ..,...... Comissão da Lagoa Mirim
114.2.1268 --' coordenação dos Serviços
3.0.0 O ..,...... Despesas Correntes
.3.2.0.0 '---- 'I'ransteréncias Correntes
3'.2.9. O'..,...... Di verses 'I'ransferênoías. Corrent-es
5.09 '01.0,* ..,...... Pundaçâo Brasil Central
114.2.1295 - Coordenação dos Serviços
3.0.0.0 ..,...... Despesas Correntes,
3.2.0.0 ..,...... Transferênciac Correntes
3. O. O.O -r-

3.2.5.0 ..,...... Salárío-Famíha
.
3.2.9.0 - Drversaa 'I'ransferêncfas Correntes
5.09.05 ..,...... Conselho Nacional d'f. Proteção aos

índios

19.000.000.00

40.000.00

36.60000
246.338,40
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152.2 1572 -

Coordenação dos Serviços de Assis-

tência aos fndíor,
3.0.0.0 -- Despesas Correntes
3.1. O.O -- Despesas ue .Custeio'
3.1 1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas ..
ü2.00 - Despesas Varíáveís com o Pessoal

6.072,00

Civil
.
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.5.0 --'Salário~Família
.
5.09.0'3 ...:- Serviço de Proteção aos índios
152.2.1573 - Assístêncía e Proteção aoafndíos

641,60

3.0.0.0 3.J.O.O 3.11.0 3.1.1.1 -

244.00

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoa.
Pessoal Civil

01.00 --.:.. Vencimentos e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis com.o Pessoal

34'7.700,00

Civil
....................•.......
3.2.0 O - 'I'ransterêncías Correntes
3.2.5.0 - Balàr'iu-F'amíha
;
;
.
3.2.9.0 - Diversas 'I'ransferênctas Correntes
5.09.07 - Parque Nacional do Xtngú
391.2.1576 -- Preservação da Região do Xirrgú
3. O'. O, O - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0. - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos ~ Vantagens Fixas ..
02.00 -.: DE"Sp€6a~ Variáveis com o Pessoal
Civil
: .........••....

46.030,00
49.240.00
1,600:00

5".084,40
5,259,40
784.809,80

Mínístécío da .Justlça
Conselho Admínístratívode Defesa
Econômica
114.2.1589 -Repressão ao Abuso do Poder-Econômico
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O'_ .. Despesas de Custeio
,3, 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00. - vencimentos e Vantagens Fixas ..
02.00 - Despesas Variáveis com o PeSSOal
Civil
;
.
5.10.07 - Procuradoria Geral da. República
111.2.1596- Defesa dos Interêsres da União em
5.10.00 5.10.03 -

Juízo
3.0.0.0·- Despesas Correntes
3.1. O.O _.- Desp-esas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.11 -'Pessnar Civil
02.(iO - Despesas Variáveis com o Pessoal
Civil
.
3.2. O.O - Transferências Correntes
3,2.5.0 - Salário:"panJil!a
,
.
5'.10.08 - Prccuradorta Estados, Distrito Fe:-

deral e 'I'errttóríos .

111. 2 159'7 -

Defesa dos Interêsser-da União nos
Estados. Distrito Federal e Ter-

rítortos

107,880.00
30.000,00

50.000,00
4.000.00

ATOS ,DO PODER EXECUTIVO

3.0.0 O - Despesas Correntes
3.1. O.O -- Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3 1.1.1 ~ Pessoal Civil
"
')1.00 - Vencímentos e Vantagens Fixas
02.00, - Despesas' Vartáveís com o Pessoal
Crví ,
,..............
3.2. O. O-Transferências correntes
3.2.50 - Salárío-Parrulía
.
5.10.13 - Departamento de Polícia Federal
231.2.161') -. Coornenaçã do Policiamento Pe-
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326~471,92

L 800';00
35.652,00

deral

.3.0.0.0 -Despesas Corr-entes
3.1. O. O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 ~ Pessoal
3.1.1.1 --, Pessoal Civil
,
01.:)0 -- Vencimentos e Vantagens Fixas..
3.2. O. O -- 'I'ransterências Correntes

3.2.5.0 -. Salárío-Pamílla

5.612.062,OQ
253;240,00.
6.42.1.10Õ.92

e·.15.00 ----' Mínistérfo do Trabalho

e Previdêncía-Social
5.15.06 - Mmístéríc Público junto à Justiça
do Trabalho
151.2 ..1917 _. Fiscalização do Cumprírnento das
Leis Trabalhistas
3. O.O.O ~ Despesas Correntes
3. 1. O. O - Despesas dê Custeio
3 . 1. 1. a ':. . .- Pessoal
3.1.1. L - Pessoal Civil
01.00 __ vencímemos- e vantagens Fixas
3.2.0.0 -'TransferêncIas Correntes
'
3.2.5.0 - Salárlo-Famfüa
.
o

194.010,00
12.102,00
206 ..112,00

5.16.')0 - Mírnstêtlo dos Transportes
5.16,01 - Gabinete do Ministro
111-.2;1957 .,- Assessoria Mimsterâa;
3'~0.0.0 Despesas correntes
3.1, O.O _.~ Despesas .de Custeio
3 . 1 . 1. O ....:-- Pessoal
3, L 1 . 1 - Pessoal Civil

01.00 -

venc.mentos e vantagens Fixas
Insta.laçãc e Funclonamento
da
Secretaria Geral
3,0.0.0 -.D.espesa, Correntes
3.1. O. O - Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01.00 -,--- Vencimentos e vantagens Fixas
3.2. O. Ü - . 'I'ransrerências' Correntes

3.000.00

116.2.1959 -

3.2.5.0 5.16.u2. 231. '2 1962 -

Salário-Família
... , ...•• " ... ".
Divisão de Segurança e Informações
.
Assessoria Relacionada à Segu-

4.400,00
216,00

rança Naciona;
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3,1. O. O.- Despesas de custeio
3.1'.'1.0 -'Pessoal
3.1.1.1 -

OLOO -

Pessoal Civíl

vencimentos e vantagens ,Fixas ..
5; 16,04,- Serviço de Documentação

8.000.00

ATOS 'DO PODER' EXECUTIVO
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Documentação e Divulgação
3.0.0 I) - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3 • 1.1. O - Pessoal
3.1.1.1·- Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas

371.2.1999 -

47,000,00
~~~-

62.616,00
27.563.483,55

Art. 2? A despesa decorrente da execução' do presente Deereto vsará
coberta com a arrecadação decorrente da elevação- das alíquotas de que
trata o Artigo 8 Q e seu parágrafo único, da Lei nv 5.368, de 1Q' de dezembro
de 1967.
Art. 3':1 E;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 1968; 1479 da Independência e '80 9 da
República.
A. COSTA E SILVA

LUis Antõnio da Gema e Silva
Antõnio Delji'Tl!- Netto,
~ário

David Andreazz;a

svc Arzua 'Pereirà
Jarbas G.

1!aE$arú~ho

lVlarcus Vlmchf.~ rraun; de Moraes
Afonso A. Lima
f.!.:arlos F. de smws

DECRETO· N9 63.612 - DE 13 DE
NOVEMBRO" DE 1968
Retifica o Decreto n?57 .351, de 26 de
novembro de 1965, que ' ctisp6e'· sobre
o enquaaramento 'do pessoal cto Departamentode Policiu reaer«t e aa
Policia do Distrito Federal.

_ O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição e tendo-

em vista o disposto no art. 29 do Decreto no 58.19'6, de- 15 de abril de
19-66, decreta:
Art. 19 Fica retificado na forma da
relação anexa, que faz part-e integrante dêste Decreto, o 'enquadramento do pessoal do Departamento de
Polícia Federal e da PolicIa do nistrito Federal aprovado' pelo Decreto
no -57.351, de '26 de novembro de
1965.

Art , 29 :Este Decreto entrará em vigor na data de sua .publícaçâo, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 19'58;

1479

da

Independência

República.
A. COSTA

e

809 da

E SILVA

Luis Antônio da Gama c SUva

A relação a que se refere o art. 19
foi publicada no D. O. de' 14~11-ü8.
DECRETO N9 63.613 - DE 13
NOVEMBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pública a Liga
de Ensino do Rio Grande do NOr_
te; ccnn sede em Natal, sstaao do
Rio Gromsie dó Norte.
O Presidente da República, _usando
da atribuição que lhe confere o ar-

ATOS

DO, PODER

ügo 83, item II da Constitulçâo e
atendendo ao que consta do precesso M. J. 13.725, de 1968, decreta:
Artigo único. E' declarada de utjIídade pública, nos têrmos dó artigo
29 da Lei nc 91, de 28 de agôsto de
1935,.combinado com o artigo 11), "In
fine" do Regulamento aprovado pelo
Decreto nv &0.517, de 2 de mato de
19~1,' a, Liga de Ensino 'do RIO, Grande do .Norte, com sede em Natal, Estado do Rio Grande -dc Norte.
Brasília, 13 de novembro de 1968;
14'79 da Independência e, 809 da
República.
1\. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e' Silva
DECRETO

NQ 63.614 '.._ DE
NOVEMBRàDE19ti8

13

DE

Retifica o Quadro de Pessoal' do exTerrítóiio Federal do Acre, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 9-6
da Lei nv 3. '780, de 12 de julho de
1960, combinado com o Decreto número 48.923, de 8 de setembro de
1960, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos, anexos, que constituem parte íntegrante dêste Decreto, o Quadro de
Pessoal do ex-Terrttótic Federal do
Acre, aprovado pelo Decreto nv 51.581,
de 8 de novembro de 1962. alterado
pelo õa nv 54,939,de 5 de- novembro
de 1964.

Parágrafo único. A retifícacâo a
que se refere êate artigo prevalece a
partir de to de julho de 19fjQ.
Art. 29 Ficam Incluídos nas erasses. singulares ou iniciais das respectivas séries de classea dntegrantes da
Parte Especial do referido Quadro de
Pessoal, os cargos destinados ao aproveítâmento do pessoal ,·beneficiado
pelo dispo-sto no parágrafo único do
art. 23 da Le,i n» '4.069-, de 11 de junho -de 1962, COm vigência a contar de
15 de junho de 1962.
Parágrafo único. ' A partir de 29 de
junho de 1964, fica alterada a' elas-
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sifícaçâo dos cargos abrangidos pelo

disposto no art. 91? da Lei nv 4.345,
de 2rS de junho de 1964. de conformidade com os anexos ao presente Decreto.
Art. 3 Q OS cargos integra-ntes do
Grupo Ocupacional P-I. 700.- Medicina, Farmácia e Odontologia, ficam
reclasslfícados, 'na forma. do Decretolei nc 299, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 4 Q, As· vantagens financeiras decorrentesdo artigo anterior vigoram a
partir de 28 de fevereiro de 1967.
Art , 59 A Parte Permanente e as
'Partes Especiais, integradas por servidores beneficiados pelas Leis' números .3.9-67, de 5 de outubro de. 1961 e
4.069, de '11 de junho de 1962, ficam
estruturadas e transformadas em Quadro de Pessoal Extinto, cujos cargos
continuam preenchidos pelos seus
atuais .õeupantes .
·art. 61? Ficam extintos-e autcmàticamente suprimidos, os cargos que forem vagando, ef-etuadas as promoções
e os acessos previstos na Lei nv 3.780;
de 12 de julho de 1960, e respectiva
regulamentação.
Art. 79 O órgão de pessoal competente apostdlará os titulas dos servidores abrangidos por este Dpcretooll
expedirá aos que não os possuírem.
Art. 89 A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com os
recursos financeiros concedidos ao Estado do Acre, salvo quanto ao pessoal
beneficiado pelo parágrafo único do
art. 23 da Lei- ns 4.0:69, de 11 de junho.de 1982, que ·correráà conta do
Crédito aberto pelo Decreto nc 57.731,
de 3 de fevereiro de 1966.
Art. 99 astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de 19-38;
1479 da Independência' e 809 da
República.
A,

COSTA

E SILVA

Luis Antônio da Gama e Süva
Antônio Delfim Netto

Os anexos a que se refere o a:rt. 19
foram publicados no D. O. .de 12 de
'dezembro de 1968,
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DECREI'O Nv 63.615 - DE 13
NOVEMBRO DE 19138

DE

DECRETO N9 63,617 - DE
NDVEMBRODE 1968

14 DE

Concede reconhecimento à _Faculdade
de Educação de santa, Cacanna.

Declara sem eleito o- Decreto número
49,046;' de 5 de outubro de 1960.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Item
II do artigo 83 da Constituição, de
acordo como. disposto nocartdgo 23
do Decreto-lei nv 421, de 11 de mato
-de 19-38' e tendo em vista o que consta. do Processe ne CFE ,7M-tiS, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1l? E' concedido reconheoímento à Faculdade de Educaçao de Santa Catarina, sediada em Plorianopolis, Estado . de Santa Catarina,
Art; 29 ::e:ste Decreto entrará em
vigor 'na data de sua pubücaçáo.
Brasüia, 13' de novembro de 1968;
14'j'" da Independência e 809 da
República.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que 1he confere o arugo 83, item II, da. Constituição, nos
termos do Decreto-lei n" 227, de.,28
de fevereiro de 1967 (Código' d-e Mineração) , alterado pelo de n? 313, de
14 de, março de 1967 e tendo em vísta o -que consta do processe DNPM
8.001-5ra, decreta:
Artigo único. E' declarado sem etei.,
to o Decreto ne 49 ~ 046,'- de 5 de outubro de 1960, .que autorizou a Minérios
São Pedro Ltda., a lavrar fluortta 110
município de, Tubarão, Estado de Santa CatarIna.
Brasília, 14 de novembro. de 1~68';
14'7\1 da Independência e 809 da
República,

A. COSTA

A.

COSTA

E

SILVA

Henrique Brandão coooicuou

E - 8n,VA

Favorlno Bastos Merc10

DECRETO N9 63.616 - DE 14
NOVEMBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pública. o Centro Social Nossa Senhora do sagra-.
do Coração .ccm sede em petro]Jolis,
Estado do Rio de Janeiro,

O Presidente da República, usando

da catríbuíçao que .lhe' confere otertigo 83, Item II; da Oonstttuícão e
atendendo ao que consta do Proces-

so M.J. 2:6.236, de 1968, decreta:
Artigo único. ,E', declarada de- uttlidade pública, nos termos do artigo
1<J da Lei n» 91, de 28 de agosto ne
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 5{). 517, de 2 de maio de J.951. o
Centr-o Social Nossa Senhora do 'Sagrado Coração, COm sede em .Petro-.
polís, Estado do Rio de Janeiro.
Brasilia, -14 de novembro de 1968;
14'7'" da Independência e 809 da
Repúbnca..

DECRETO N9 63.618 -' UI': 14
NOVEMBRO DE 1008

DE

Declara sem eteitc o Decreto numero
45'.722, de 6 de abril de 1959.

o Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei no .227, de ·28
de íevereíro de 1987 (Código de Mineração), alterado pelo. Decreto-íeí
nv 318, de 14 de março de 1967 e tendo em vista o que consta do proc~.'::so
nv 'DNPM' 6.922-54;, decreta:
Artigo único. Fica declarado S-[TI
efeito o Decreto número quarenta e
cinco mil setecentos e vinte e doís
(45.722), de' seis (6) de abril de mil
novecentos e cinqüenta e nove (195'}),
que autorizou a S.A.de Cimento Míneraçân e Cabotagem "CIMIMAR" a
lavrar barttína no muntcípío de Rio
Branco do sul, Estado do Paraná.
Brasília, 14 de novembro de; 1968;
14'7° da jndependêncta e 809 da
República.

A. GOSTA. E SILVA

A.

Luís Antonio da Gama e StlVa

Henrique Brandão Cavalcanti

COSTA E SILVA

ATOS· -DO PODER

DECRETO N9 63.619 - DE 14NOVE:MBRQ DE 1968

DE

Altera a lotação de servidores -âo extinto Serviço de
Alimentação da
Previdência Social ~ dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribulçôes que lhe confere o artrgo 83, item rr, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas, na forma.
do anexo, as Iotaçôes de servidores do
extinto Serviço de Alimentação da
Previdência Social (SAPS) feitas pelo
Decreto ne 62.821, de 5 de junho de
19138.

Art. 2Q ÊSte Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as. disposições em contrário.
Brasiha, 14 de novembro de 19>58:
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Jarbas G. Passarinho

o

anexo a que se refere o art. 19
foi' publicado no D. O. .de 19.".11,.. '68.
DECRETO N9 63.620 - DE 14
NOVEMBRO DE 19$8

DE

Declara de utilidade pública o Instituto soieeono Anchieta, com seâe
em Cachoeira de ltap~mirirn, Estado do Espírito Sasita,

O presidente da- República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
atendendo ao que consta' do Precesso M.J. 36.502, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos ao artigo
19 da Lei-n? ,91, de 28 de agosto da
1935. combinado, com o artigo' 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n 9 50.517, de 2 de maio, de 19'51, o
Instituto Salesíanc Anchieta, com se.,
"de em Cachoeírc de Itapemu'ím, Estado .do Espírito santo.
Brasília, 14 de novembro dé 1968;
1479 da "Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA

Luís Antonio: da Gama e SilVei
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DECRETO N9 63.621
NOVEMBRO DE

~ DE

14

DE

1968

Reâistrioui, com o respectivo oc1.lpcmte, para o Quadro d;e Pessoüi -parte Especial _ do Ministério da
Saúde, cargo originário do extinto
Serviços de Navegação da -A:ma.~ô
nia e de Administração do Pórto do
Pará e dá, outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 83, ítem II,' da Constatuíçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2Q, do Decreto-lei n920(}, de 26
de fevereiro de 1967, decreta:
Art." 1Q Fica redistríbutdo, 'no Quadro de Pes&Oal - parte Especial ...:....
do Ministério da Saúde, com o resp-ectivo cargo, originário da extinta
autarquia "Serviços de Navegação da
Amazônia e de Admínístraçâo do PÔl'to do Pará", ora integrante do Quadro de Pessoal - Parte, Suplementar
- do Ministério dos Transportes. o
servidor Emanuel Rodrigues Teles,
Auxiliar de Artíüce. A.,.202.5.
I

Art. 2Q O Ministério doa-Transpor-

tes remeterá ao órgão de pessoal do
Ministério da Saúde, no prazo' de 30

dias, a contar da publicação dêste Decreto o assentamento individual do
funcionário .movimentado por fôrça
do disporto neste ato.
parágrafo único. O servidor- de que
se trata continuará sendo pago. no
corrente exercício, à conta dos. recursos orçamentários proprtos, existentes para fo-sse fim nó Mlnlstêrto
dos Transportes.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada aula.
ilegal ou contrária as normas legais
ou administrativas aplicáveis à es
pécie.

Art. 49 nste Decreto entra 'em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1968;
14'7 9 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Mário David Andreazza
Leonel Miranda
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DECRETO N9 63.622 -

DE

14

DECRETO N9 63.623 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 19'68

DE

NOVEMBRO DE -1968

Retifica o Decré,to' n9 61. 493, de 9 de
outubro de 196'7, que cuiesitíçou: cargos de _nível superior do MinisteriO
da Justiça.

O Presidente da República, Usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item n, da Constdtuição c tendo em vista o-que consta do Processo
nc DASP 658-6'8, decreta:
Art. 1Q Fica retificado o Decreto
n Q 61.493, de 9 de outubro de ]967, afim de corrigir a relação nominal ao
mesmo anexa, nas partes que indica:
Série de classes: Redator

Código: EC-305. 22. C
27 cargos
1 -

.

2 3 -

Alfredo Lamy Filho
......•.......................

27 -

Waldir Reeve
CódigO: EC-305.21.B
48 cargos

1
2
3

48

EXECUTIVO

Reclassiiica junçõeS .gratiftcadas do
Quadro de Pessoal do Mtmstério da
saúde.

o Presidente da República, usando
da atribuição, que lhe contere o artigo 83. item II, da Constitutçào e
tendo Em vista o artigo 11 da Lei número '3.700, de 12 de julho de 1950,
decreta:
Art. 19 Ficam reclasslfícadas, pro-

vísórtamente, as seguintes funções
gratífícadas do Serviço Nacional do
Câncer, do Departamento' Nactonaí de
Saúde, integrantes do Quadro de
Pessoal do 'Ministério da Saúde e prcvistas no anexo do Decreto nc 49.593,
de 27 de dezembro de 1960:
1 Chefe da Seção- de Administração, símbol06-:F;
1 secretàno do Diretor,símbolo
9-F.

Art. 2 9 A despesa COm a execução
dêste Decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios doMi-,-nistérío da Saúde.
Art. 39 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicaeâo.. revogadas as disposições em contrár!c.
Brasília, 14 de novembro -de 1968;
14'79 da .. Independência e 809 da

República.

Leonie Góis Teixeira Dias

A. COSTA E SILVA

Leonet Miranda
~

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

DEC.RETO N9 63.62.4 -r- DE 14 DE

Código: EC-305. 20. A
'70 cargos (6 vagos)

NOVEMBRO DE .1968

l nctui pessoal amparado velo disp03W
no .parágrafo 'único do artigo 23 da
Lei n? 4.069. de 11 de junho de
1962. na Parte Especial do Quadr6
de Pessoal do Ministério da saúde,
e dá· outras províâénciae,
.

1
2

21 -

Arlindo Mane.s

22 -

.

64 -

..

Art. 2Qltste Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação. NVo-.gadas as disposições em contrário.
Brasilia,. 14 de novembro de 1968;
14'79 da Independência e 809 da,
República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antonio da Gama

c Silva

o Préslden te da República, usando
das atribuições que lhe confere o
.artfgo 83, item 11, da Constituição e
tendo em vista O disposto na Lei
nv 3.780, "de 12 de julho de 1960 e
no parágrafo único' do artigo 23· da
Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado, na forma
dos anexos, o enquadramento de servidores do Mínjstér:o da Saúde admi.,
tidos, até 11 de junho de 1962, na

ATOS DO PODER

Escola Nacional de Saúde Pública, -no
Departamento Nacional ca Criança,
no Serviço de saúde dos f>ortos, no
Instituto Oswaldo Cruz e no Serviço
Nacional do Câncer, considerados amparacos pe,o Q!SPOSLO no artigo ;":3,
parágrafo único, da LeI nv 4.069, de
11- de junho de 1962, bem corno a u'espectrva retaçáo 'nominal.

Parágrafo único. Os ereítc..s legais
do enquadramento à que se refere
êste artigo vigoram a partir -de 15 de
junho ce 1962.
Art. 29 Os valôres (los níveis de
vencimentos dos cargos constantes
dos anexos mencionados no artigo 1"
são os previstos no AneXo 1- da Lei
nc 4~069, de 11 de junho de '1962, reajustados por leis posteriores..
Art. 30 O enquadramento ora aprovado nao homoroga srtuaçôes. ruocto..
nars que, em vnruce ce cenuncra,
sindicância ou inquérito administra-tivo, venham a ser. 'consíôeradas nulas, ilegais ou contracdtórlas a normas aomlnistratívas em v-gor.:
Art. 4º A partir de 29 de junho de
1964, as cargos a seguir indicados ficam reclassífícados, com efeitos ünanceíros a partir de 19 de junho da
1964, de acôrdo com o disposto n05
artigos 9º e 43 da Lei n9 4.345, de 26
de junho de 1964, asstm:
a) os - de Nutricionista, P .1902.13,
e - Biologista, TC-402 .'17. A, no nível
19-A;
.
b) os de Médico. Te-80L 17.A, e
Médico Sanitarista. TC-805.17.A, na
nível 21-A; e
c) os de Cirurgtão-Dentdsta, TC~
901.17.A, Entermeiro, 'I'C-12ol'.17.A,
e Assistente Social, TC-130L17.A, no
nível 20-A.
.
Art. 5º f:: considerado revisto, a.
contar da data de vigência de Decreto-lei no 299, de 28 de fevereiro de
1967, o enquadramento ccs servidores
Incluídos, por êste Decreto, em 'Série
de· classes ou classe singular pertencente ao Grupo Ocupacronai P-170'Ü
- Medicina, Farmácia e Onontotogru,
do Quadro de Pessoal - .Parte Especial do .Ministério da Saúde, a saber:
a) as ocupantes de cargos de Auxi-liar de Enfermagem. P~1702.8.A, e
de Enfermeiro Auxiliar, P-l':'06.8,
para Auxiliar de Enfermagem, P~
17íll.13.A;
b) os ocupau tes.rde cargos -de Prático de Farmácia, ~-1712.8. para
Prático de Farmácía.. P"J702 .10.A ~
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c) o ocupante do cargo de Auxtlíar
de Necropsla, P-1704'.8, para Auxiliar
de Necropsia. P-1708.9.A; e
d)
os ocupantes dos .cargos ce
Atendente, P-1703.7, para Atendente,
P-1709.9, passando êstes cargos a S'31'
considerados extintos. a partir de- Zd,
de 'fevereiro de 1967, de acôrdc com
o disposto no artigo 2Ç>, § 19, do De'
ereto-lei nv 2,99. de 1967.
Art. 6l) O órgão de pessoal do Ministério da Saúde expedirá, aos se!'vídores abrangidos por êste Decreto,
atos declaratóríos da respectiva situação funcional c-om observância do
disposto no artigo 188 da Lei ns 1. 711,
de 28 de outubro de 1952.
Art. 7" O presente Decreto entrara
em vigor na' data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 14 de novembro de 196f5:
f47" da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
t.eonet Mtranda
Os anexos a que se refer-e o art. 19
foram publicados no Diário Ojicial
de 2&-J11-68.

DECRETO

NQ 63.<525
NOVEMBRO DE

- DE 14
1958

DE

Retifica o Quadro Único de Pessoal
da Universidade Federal de Alagoas, e dâ outrasprovidênciás.

O Presidente :.a República, usando
da atribuição Que lhe confere I) a1'tígo 83, ítem lI, .... a Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 56
da Lei nv 3.780, de 12 de julho de
19'Ô0, .decret.,.:
Art. to Fica retificado, na forma
dos anexos, o Quadl'Oúnico de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas, aprovado pelo Decreto nv GO,999,
de 13 de julho de 1967, para corr.alr
a situação de dois Professôres beneficiados, pela 'Lei nv 4.881-A, de 6
de dezembro de 1965, e enquadrar os
cargos integrantes do ,. Grupo Ocupacio-nal.P-1.700 - Medicina, Farmácia
e' Odontologia, _em -umprímento ao
disposto no Decreto-lei no 299, de 28
de fevereiro de 19'67.
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Art. 29 Ficam transferidas para o
Quadro único de pessoal' daUniverw
sidade 'Federal de Alagoas, na forma

do disposto na Lei nv 4.881-A, ce 6
de dezembro de 1965, 6 (seis) fun-

ções gratificadas de Secretário de Faculdade, criadas no Quadro de Pessoar do - Ministério da Educação e
Cultura, pela Lei no 3.867, de 25 de
janeiro de 196!.

ExECUTIVO

Art. 29 -aste Decreto entrará em
vigor na data de sua' publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasífla, 14 de .novernbro .de 1~68;
14'19 da Independência e- 80{l da
República.

A. COSTA E SILVA
Favorino Bastos Mércio

Art. 3Q O órgão de pessoa! da Uni-

versidade apostílaré os títulos das serw
vidores abrangidos por. êste Decreto
ou expedirá aos que não os possuírem.
Art. 4Q A despesa com a execução
dêste .Decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios -da UniversidadeFederaI de Alagoas.

Art. 59 As vantaeens ~inan~eints
decorrentes do presente Deêteto vígoram a partir de 19 de janeiro de 1966,'
para Os servidores de rrue trata a
Lei nv 4.881-A. de 19-65 -e de 28 de
fevereiro de 1967, para os beneficiados pelo Decreto-lei no 299, de 19·67.

DECRETO N9 63.627 -

DE 14- DE

NOVEMBRO DE 1968

Dispõe sobre o aproveitamento, do
pessoal da Faculdade de F~là-sofia e
{,etras da Universidade Federal, de
Juiz de Fora.

O .Presidente da República,usando
das atribuições que lhe confere 'o ar-tigo 83, item 'n, da Constdtuíçâo e
tendo -em vista o disposto no artigo
49 da Lei no 5.060, de 19 de julho de
Art. 6 9 aste Decreto entrará em
1966, decreta:
vigor na data de .sua publicacão, reArt . .19 São considerados ocupantes
vogadas as disposições em contrário.
.jntermos e incluidosen'l cargos do
Brasília, 14 de' novembro de 1968;
Quadro único de pessoal da Uníver1479 da Independência e 809 da
stdade Federal de Juiz, de Fora. a
República.
partir de 5 de julho de 1966, data da
publtcaçâo da Lei nv ,5.060, de 19 de
A. COSTt\. E SILVA
julho de 196,6, o pessoal da FaculdaFavorino Bastos Mércio
de de Filosofia e Letras da mesma
Universidade, de acôrdo com o' artigo
49 do mencionado. diploma legal, conOs anexos a que se refere o art. to forme relação anexa, que Jaz parte
integrante dêste Decreto.
foram publicados no D.p.: de 19-11-68\,
Art. 29 O órgãoccmpetente da
universidade expedirá .os títulos ao
pessoal abrangido por. êste Decreto,
DECRETO N9 63.62-6 - ;)E 14 DE
observando, em cada caso, o disposto
NOVEMBR o DE 1968
nos artigos 22, números I a VI e IX,
e 188 da Lei nc L 711, de 28 ele outuRetifica o Decreto n 9 63.155 de 22 de
bro de 1952.
agôsto de 1968. que classificou cargo. de nível superior da FaculdCl;de
Art. 39 'f:ste Decreto entrará em
de Direito de Cuiabá.
'vigor na data, de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o arBrasília, 14 de novembro de 1968;
tigo 83" item n, da Constituição e
1479 da Independência e aOll da
tendo em vista o que consta do ProRepública.
cesso nv DASP ~.078-68, d;ecret~:
A. COSTA E' Srr.ve
Art. 19 Fica' retificado o Decreto
Favorino Bastos Mêrcio
nc 63. ~55, de .22 de agôsto de 1968;
e anexos, a fim de suostítuir o têrmo
Faculdade Federal de Direito de
Oulabá .por Faculdade de Direito de
O anexo' a .que se refere o art. 19
Cuiabá.
foi publicado no D.O. àe 19-11-68.
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DECRETO NQ 63.628 - DE 18
NOVEMBRO DE 1968

DE

Outorga ti Bletro Manganês Socieâa-:
de Anônimã concessão para o aproveitamento
nidraulicode um
trecho do rio Jacaré, na divisa tios
municípios de Campo Belo e Santana do Jacaré, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe' confere o
artigo 83, item 11, da oonsütuíeào e
nos termos dos artigos 140, 'retra a
e 150 do Código de Águas, decreta:
Art. 19 ~, outorgada
Eletro Manganês Sociedade Anônima, concessão
para o aproveitamento hidráulico de
um trecho' do rio Jacaré, cachoeírà
do Tuneco,
situado na divisa dOI.,
munícípíos de Campo Belo e Santana do Jacaré,
Estado de Minas
Gerais.
Art. 2Q O aproveitamento destinase à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária,
que não poderá fazer ceseào a terceiros, mesmo a titulo gratuito.
Parágrafo
único. Nâo, se compreende na proibição deste artigo o
fornecimento de energia aos associados da concessionária e vilas ôperárias de seus empregados.
Art. 39 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamen tos.
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Parágrafo único. A concessionária
deverá apresentar pedido a que se
refere êste artigo até seta (6) meses
antes de findar o prazo de concessão entendendo-se, se não o fizer,
que não pretende a renovação'.
Art. 79 O presente Decreto entrará em vigor na data da 'sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brastlía, 18 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Henrique Brandão Cavalcanti

.à

Art. 4Q A concessionária concluirá
as obras nos prazos fixados no despacho de aprovação dos / projetos,
-executando-aa 'de' acôrdo COIU
os
modlfícacóes que
mesmos, com as
forem autorizadas .se necessárias,
§ 19 A concessionária ficará sujeita a multa diária de até NCr$ 221.00
(duzentos e vinte e um cruzeiros novos), pela inobservância dos prazos
fixados na forma da legislação de
energia elétrica em vigor e seus 1'0gulamentos.
•.§ 29 Os prazos referidos neste artigo poderão ser porrogadoa por a:-o
do Ministradas Minas e Energia.
_-Art. 59 A presen te concessão vigorará pelo prazo de trinta ,(30) 'anos.
Art. 69 Findo o prazo da concessão,
a concessionária poderá requerer que
a mesma seja renovada, .medíante
as condições que vierem a ser estipuladas.

DECRETO N9 63.629 - DE 18
NOVEMBRO DE 1968

DE

Declaro: de utilidade
pública para
fins
de constituição de servidão
uma toixa de terra destinada.
à
passagem da linha de transmissão
que se eetetuierà desde ct .sece do
niunicipio de São Simão ate a sede do municipio de Luie Antônio,
no Estado âe São Paulo;

O Presidente da República, usan-.
do . da atrfbulçâo que lhe confere o
artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo j3m vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas regulamentado pelo·Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de uti-lidade pública para fins de- constdcuíçâo
de servidão administrativa
as
áreas de terra situadas na . faixa de
20 metros de largura, , tendo como
eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida entre as .sedea dos municípios de São' Simão e Luiz Antônio, no Estado de São Paulo, cuja
construção foi autorizada peto Decreto nv 49,086, de 7 de outubro de
1960, tendo sido o respectivo projeto
e planta de situação nv BX-D-8403 e
BX-SK-39.747 aprovados' por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia, no processo DNAE 701.833-68.
Art. 2Q Fica autorizada a Companhia Paulista de Fôrça e LUz 8, pro-mover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra," na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de 'transmissão
referida no' artigo ·19.
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Art. 3Q F i c a reconhecida

"a,

DO PODER. EXECUTIVO

conve-

niência' da constituição de servidão

admínlstatíva

necessária em favor

da Companhia Paulista de }'ol'ça .e
Luz, para o rim
indicado, a. qual
compreende o direito atribuído
à

emprêsavconcesstonárta de praticar
todos os atos -de _construção, operação e manutenção da mencionada
linha de transmissão e de linhas telegráficas ou :

telefônicas auxiliares

bem como suas. possíveísvarteraçôes
.ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, - ainda, O'. acesso à área da ser-,
vidãc através do prédio serviente, desde que não haja outra vta praticá..·
vel .
§ 111 Os proprietários das áreas de

terra atingidas -pelo ônus, _limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que tôr
compatível com a exístêncíatda ser-

vidão, abstendo-se,em -_ conseqüência,
da prática, dentro das -mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre êles
os de erguer
construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 29 A Companhia Paulista de Pôrça e Luz fica autorizada a promover,
no caso de embaraço oposto pelos
proprietários ao exercício da .servidão, as medidas judiciais necessárias
ao seu reconhecimento.

.art, :JC íJ:ste .Decreto entrará em ví-.
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 18 de novembro de 1968;
147"

da-

R~pública.

A.

Independência e 80"

COSTA

da

E SILVA

Henrique .Brandão Ctuxüccnti

DECRETO N9 63.630
N-üVEMBRO

DE

-'DE

18

'jJE

1968

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação~ áreas destinadas
à bacia de acumUlação do aorovntamento da energia 'hidrétulica
de
um trecho do rio Tietê. localizadás
no _município de Iacanga, Estado à?;
Sâo Paulo.

o Pr,esidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-.
tígo 83, item lI, da- Constatuiçâo ,I!'
tendo em vista o' disposto -no' artrgo
lfa letra b do Código de Aguas e no
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:

Art. 19 P'cam d-eclaradas de uttü-

dade pública para fins de desapro-

priação, dívereas-áreas de terra e respectivas benreítortaa, localizadas 110
município de Iacanga, Estado de São
Paulo" destinadas à bacia de acumulação do aproveitamento da energia.
hidráulica de um trecho 'do rio Ti-etê,
cuja concessão foi transter.da à Centrais Elétricas de São Paulo S. A.
pelo. arbígo 49 do Decreto nv 60.077,
de 16 de janeiro de 1967.
Art. 2" As diversas áreas de terra
referidas no artigo anterior, compr-eendem aquelas constantes das plantas
IBT-001 E até IBT-100 E, aprovadas
pelo Diretor da Divisão de Aguas do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia do 'Ministério das Minas e
Energ.a no processe 705.854-68.
Art. 3" Nas áreas de terra figuradas nas plantas. referidas no artigo
anterior, ~ estão incluídas as áreas ('01'respondentes aos terrenos reservados
definidos no artigo 14 do Código de
Aguas, e que são públicas domtmcata
60 Estad-o' de São Paulo" na forma do
artigo 31 do mesmo Código.
Art. 4Q- Fica autorizada a Centrais
Elétricas de São Paulo S. A. a promover a desapropriação das áreas de
terra e benfeitorias nelas existentes,
na forma da legislação .vígente,
Parágrafo único.
Nos termos tio
artigo,15 do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de' 1941, modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter urgente.
Art. 5" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, Tevogadas as disposições em contrário.
Brasíta, 18 de novembro de 1968;
1470 da Independêncía e 809 da
República.
A. GOSTA E SILVA
Henrique Brandâo Cavalcanti'

DECRETO N" 63_631 - DE 18
NOVEMBRO 'DE 1968
Dá 1'1:0va redação

ao

artigo 1Çl

DE

ão-ne-

creeo nÇ' ,60.310, de 7 de março ae
1967.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem os
arttgos-. 83, it-em II; 150, -§ 29; e 157,

ATOS DO

§§ 19, 39 e 49 da Constítuiçâo e nos
têrmos dos artgos 18, 20 e 22, da 'Lêi
ne 4.504, de 30 de novembro de 1964,
decreta:
Art. 19 Passa 'a ter a seguinte redação o artigo 19 do Decreto nv ...•
61J.310, de 7 de março. de, 1967: "E'
declarada de in terêsse social para fins
de desapropriação, uma área de terrS,6 com cerca de" 41.·000 hectares, SItuada no Munlcfpío de .Jguatemi, no
Estado de Mato Grosso, compreendida
na zona prioritária abrangida pelo-Decreto nv 63.153. de 23 de agôsto de
19"68 Iímítando-se a referida área: ao
Norte, pelo rio Iguatemí, desde sua
foz, no rio Paraná, até o Pôrtó -de
Jtapupó: ao Sul,' por uma linha sínuosa, partindo do extremo sul do limite oeste seguindo, pela crista da
Serra" do Maracaju, até encontrar a
cabeceira do' sétimo afluente da margem direita do arroio Vitui-Cuê, e
prosseguindo, por êste arroio, até a
sua foz no rio Paraná; a leste; pelo
rio Paraná, desde a foz do rio Iguatemi até a foz do arroio Vttui-Cué:
.e, a Oeste, por uma linha reta, com
azimute verdadeiro de 2009 02' 11".
partindo do Pôrto de Itapupó até as
proximidades da parte' mais alta da
Serra do Maracaju."
Art. '2l?' ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua 'publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 18 de novembro de 1968;
da. Indep-endência e 80Q·, da
República.
147g

A.

COSTA E SILVA

Ivo Arzua Pereira

DECRETO Nv 63.632 - DE 18
NOVEMBRO DE 1968

DE

Autoriza a alienaçâo de. imóvel pertencente à Universidade' Fed>;:ral'da
Bahia.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo
83, item n, da Constituição c fenoo
-em vista o que. consta, do-Processe
nv 226. 399~68 do Ministério da Educa;
ção e Cultura, decreta:
Art. 1l? Fica homologada a decisão
da Umversídade Federa! da Bahia de
alienar o imóvel situado" em Salvador

d'a
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(BA) , na Rua 28 de Setembro,' que foi
doado pelo Estado da Bahia e onde
funciona a Escola 'de Belas Artes, e,
em conseqüência, expressamente autorizada, na forma exigida pelo artigo
69 do Decreto-Ieí nv 9.155, de 8 de
abril de 1946" a execução de todos os
atos necessários à alienação.
Art. 29 O presente Decreto entra,
rá em vigor 'na data de sua publicação. revogadas as disposições em con.,
trárto.
Brasília 18. de novembro de .}96S;
1479 da Independência e 80 9 da
República.
A. COSTA E

SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N. 9 63.633 NOVEMBRO DE

DE

19

.DE

1968

Prorroga a concessão
outorgada à
Rádio Capixaba. Ltda., para. estabelecer na ctaaae de Vitória, Estado
do Espírito "santo" uma estação de
radiodifusão sonora em onda zeédia:~

O' Presidente da 'República usando
das' atribuições que lhe confere 6 artigo 83, n.c II, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 8.l?
item XV, letra a da mesma constituição é.co que consta rio' Processo
n.v 5.888--64, do Conselho, Nacional
de 'I'elecomunicações, decreta:

Art.1.l? Fica prorrogada até 27 de
agôsto de 1972, nos têrmos do Art~ 117
da Lei n.v 4.117, de: 27 de agôstó de
1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações).' combinado, com, o art. 177
do Regulamento dos Serviços de Ra-.
díodífusão, a concessão outorgada à
Rádio .Capixaba Ltda., '. pelo' Decreto
n.O 816,de 2 de abril, de 1962', para
estabelecer. na, cidade de Vitória, Estado, do Espírito santo, 'sem. direito
de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora,' em onda' média.
Parágrafo único. onô'vo contrato
decorrente desta prorrogação obedecerá as cláusulas que com êste. baixam
rubricadas pelo Secretário-Geral. do
Mínístértó das "Comunícações _ ..Presidente do ,CONTEL - e cdeverá-jser
assinado dentro de 60 (sessenta) días,
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R uon tal' da 'data: da .puhlicaçâo dêste
Decreto no Diário' Oficial' da União,
sob.'penae'de ::5e tornar' nulo" de pleno
direito, i» 'presente ato;
4rt~,:::2.9..Reyogam--:-se· -aa-díspoalções

emcontcérío.

Brasília; ,19 'de novembro de 1968;
147;Q-,<1a' Independência C' 80,9 da
República.
A. COSTA E SILVA

Carlos F. de Simas

DECRETO N.º63.634
NOVEMBRO DE

-'-'-DE

19

DE

1968

EXECUTIVO

atendendo ao que consta do Processo
M.J. 6.357. de 1968. decreta:

Artigo único. E' declarada de utilidade 'pública, nos têrmos do artigo
.2.9 da Lei 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo iv, in
fine, do Decreto 50.517, de 2 de maio
de 1961, a, Cruzada de Ação
Básica
Cristã, tembém cdencmlnada "Cruzadâ ABC", com sede em Recife Estado
de 'Pernambuco.
Brasília, 19 .de novembro de 1968;'
147''? da Independência e 80'? da
República,
A.

Declara de utilidade pública o Colégio Regina Coeti com sede no Rio

COSTA

E

SILVA

Luís Antônio' da Gama e Silva

de' Janeiro; Estado ' 'dá- Guanabara.
O,}':residente, d,a, ,~epúblic~ usando
d~, :~tribiliçã<), que "lhe., c?nfere, o .artlg,o,.83, item' lI. <ia qonstituição e
aiend~:ndo'aOqtie consta,d:9 Processo
M. J,' 13.783. de 1967. decreta:

Al·tig.o único. lt declarada 'de utilidade pública, nos têrmos do artigo
9
1. . da _.Leí - 91, de. 28_-de. agôstc de
193:~, .combínado com ,O ~rtigo l.Qdo
Regulamento aprovado _ pelo _Decreto
n.v 50~,517.', de 2de maíojde 1961, o
Colégio Regina _Coeli _ com: sede no _Rio
de J-aneirQ, Estado da _Guanabara.

Brasilia, ,19 de "novembro de 1968;
147Q dá Independência e 80': da
Repúblícal\:COSTA

E'8ILVA

Luís Antônio 4a, Gama: e Silva

DECRETO ,N.Q 63,635 ..,.,..DE 19 DE
N9VEMBRO DE :1968
,De'çlara.

,ae

utilidade pú~U~a' a Cru...

ii"áad.é· Açcio Básica cristd. tam,bém denominada . . "Cruzada ÁBC"
c'om' sede em --ReCife;' E~tei4o
Pernambuco.

de

o -Presídente .da. 'República, usando
rnerconrere o'ar-

'da -utrtbútção que

tlgo.83', -Item II, - da

Constituição e

DECRETO N.963.636 NOVEMBRO

DE

DE

19 DE,

1968

Concede reconnectmento aos Cursos
de Letras, Ciências Sociais, História
e Geografia, da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de
Goiás,
O Presidente da ReplÍb1ka, usando
da atrfbulção que lhe. confere o item
II dó artigo '83, da Constituição,' de
acôrdo com o disposto no artigo 23
do Decreto-lei nv 421, de 11 de-mate
de 1938 e tendo .em vista o .cue consta
dó Processo, n}~ CFE.ll0~8, do Ministério da ~ducação·. e Cultura, decreta:

Art. 1.9 E' concedido reconhecimento aos Cursos de L~et'raS, 'Ciências Soctais, História e Geografia, da ·raculdade deFtlosofía da Universidade Federal de Goiás.
Art. 2.9 :1l:ste Decreto entrará em
vigor na data de 'sua' publicação.
Brasília, 19 de novembro de HJ68;
da -Independêncía e 80? da
República.
147Q

A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

ATOS. DO
DECRETO N9

PODER

63,63" -

DE

.243

EXECUTIVO

19

1968

DE. NOVEMBRO DE

Abre ao Ministério da Educaç~ãoe Cultura, a lavor do Sertaçc de Rafiio~
âitueão Eaucattta. o crédito suplementar no valor âe NCr$ 35.00.0,00,
para retorço d~ dotação consignaàà no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando da atrfbuíçâo que lhe confere o
artigo 8~" item lI. da Conatituiçâo e' da autorização contida no artigo 11
da Lei no 5,373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
'
Art. 1o Fica aberto ao Ministério da Bducaçâo e Cultura o crédito
suplementar de NCr$ 35:000,00,' (trinta e cinco mil cruzeiros novos); para
rerôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.05.00, a saber:
5.05.21
259,1.0802
4.0.0,0
4.1.0.0
4.1.3,0

- Serviço de Radiodifusão Educativa
-r- Reequípamento da Rádio Educadora de Brasília
- Despesas de Capital
- Investimentos
- Equipamentos e Instalações
, "
,

NCr$

35.000,00

Art. 29 A despesa decorrente do presente Decreto será atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos ao 'seguir díscrlmínadca:
5.05.00 - Ministério da Educação e Cultura.
5.05.21 - Serviço de Radiodifusão 'Educativa
259.2. 0806 ~ Manutenção da Rádio Educadora de Brasília
3.0,0;0 -r-; Despesas Correntes
3.. 1.0.0 - Despesas De Custeio
3.1.2.0 - Material de consumo ...... , •. '................
35.000,00
Art'. 39 nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brastlía, 19 de novembro de 1968; 1479 da Independência' e 809. da,
República..
A. COSTA E ·SILVA

Antônio Delfim, Netto
Tarso Dutra
Marcus Vinicius Pratmí de Moraes

DECRETO N9 63.638 -

DE

19

DE' NOVEMBRO

DE

1968

a

Abre ao Ministério da Educação e cultura,
taoor do Deparcametita Ntrctonal de Educação; o crédito suplementar de NCr$ 45.00.0,00 (quarenta
e' 'ctnco mil cruzeiros novos) para retõrço de dotação consignada na.
Vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando' da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item rr, da Constituição e da autorização, contída no artigo 11
da.:,Lei nv 5.373, de 6de -deze~brodeI967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação. e Cultura o crédito su~
plementar de NCrS 45:000,00 (quarenta e .cíneo mil: cruzeiros novos) destinados ao refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
5.05.00, a saber;
p.05--.1l - Departamento NacIonal de Educação
25S.2.0524 - Manutenção da Campanha de Assistência ao Estudante, .

CASES

4;0.0.0
4.1.0.0
4.1.3.0
4.1.4.0

'-

.

Despesas de capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações
Material Permanente

NCr$

,

-

.
.

20;000,00
25.000;00
45.. 000,00

244

õ'ros

IrO

PODER EX:EéU'I1VO

:'-rt. 29 A despesa ?om a execução do presente Decreto será atendida
mediante contenção de Igual quantia, nos recursos a seguir díscrímlnadoa:
5.05.00 -

Ministério da Educação e Cultura

5.05.11 -- Departamento Nacional de Educação
258.2.0524 - Manutenção da Campanha de Assistência ao Estudante _
CASES

3.0.0.0- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeio
3.1.4.0 -- ~cargos Diversos

45.000,00

An. 39 :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publteaçâo.
Brasiha, 19 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da

Rspúbhca

A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

Tarso Dutra
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
DECRl!."'TO ,N9 63.639 -- DE 19 DE NOVEMBRO DE 19'68.

no MiniStério da Foeenâá em- favor da Justiça do Trabalho o cróuio
suptementar '.de NCr$ 3.154.591,80 <três milhões,' cento e 'cmqüenta. equatro mil, quinhentos e turnenta e um cruzeiros novos e oitenta ceniaVOS), para retorço de doteçôes- consignaddi no vigente Orçamento

Abre

O Presidente 'da República, usando da atribuição que lhe confere r artigo
83, item lI, da Oonstítuiçâo, e dà-autortzacão contida no arügc-sv, da L~i
n9 .5,.368,. de 19 de dezembro de 1967, decreta:
. Art. 19 Fica aberto ao Mlnistértotda Fazenda, em favor da Justiça do
Trabalho o crédito suplementar de NCr$ 3.154,591,00 (três milhões. cento e
cinqüenta e quatro .míl, quinhentos e noventa e um cruzeiros novos e oitenta centavos) , para reiõrco de dotações orçamentárias 'consignadas ao
suoanexo 4.0'5.00, a saber:

Pod·er Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
Processamento de Causas Trabalhistas
Despesas Correntes :
,

4.011.00·....:...4.05'.00 4.05.Q:L .1,13..2.. 01.32 3,O~Q,,0 ...,--

.
.

379.00C.OO

.
..

3'19.(~OU.OO
379.000,1)41

, ..

3DO.aoO 00
79.000,QO
3QO.úOO.00
300.000.OQ

3.2.ú.0 -.TlaDsferências Correntes ,......................
3.2.3.0 -- Inativos
,.
~ . .,. ,'.. ,.
;.;.....
4~05'.02 ----'.Tribunal Regíona; do Trabalho
e Juntas de

3000CO,O{l

3. L.O.O -

Despesas de Custeio
p~ssoal '
,
3.l.1.1 -,.... Pessoal cr-n

,

"

3,1'.l.0 --

".'"

01.00' - venctmento, e vantagens Fixas '" "
Q2.00 -- Despesas vanáveís com Pessoal Civil .. ,

:.156,2,0135 -pagalnentos a InatIVOS ; .. ,
3;0'.0~O

. .

113,2.0136

-c-Despesas Correntes

,

, .. , .. ,
;

'

".,
.
.

Conciliação e Julgamento da lI!- Região
de 'Causas Trabalhistas.,......

-Proce;:.~am-ento

787.0GO.OO

Despesas Correntes

"........

787.000.00

3.1.0.0
3.1. LO
3.l.1.1
(}l.00
02.00

Despesas de Custeio .•...... ,., ... '., .•.. , •. , ....
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas,. :., ..,
.
Despesas Vari<iveis com Pessoal Civil
',
.

759.000.00

r

,.

300,0-00 (l{)

3.0.0.0 -...;...
-

.. .,

379.QOO,ÚO

706.QOO QO
53.00Q,00
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;;s.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.q.G""- Salárjc-p'amílía
156.2.0139 - pagamento a Inativos
3.0.0.0 - Despesas .oorrentes
3.2.0.0 3.2.3.0 4.05.03 -

.
.

,

28.000.00
28.000,00
237.0CO,00
237.<JOO,OG

.
.

Transferências correntes

.

rnatwos . . '

~

237.000,CO
237. üOQ,Oü

.

'I'rrbunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento da 21} Região
113.2.0140 -' Processamento doe Causas Trabalhistas
.
3. O.O,O - Despesas Correu te.';,
.
3.Lo.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
02.00
4.05.04

--

Despesas de Custeio

400.üOO,OO
400.COO,OG

..

400.000,00
4{\O ."00.00

Peeeoal ..........•...........................
Pessoal Civil
Vencimento, € Vantagens Fixas
'..
Despesas' Variáveis com Pessoal Civil·
.
Tribunal Regtonar do Trabalho cauntas de Conciliação e Julgamen to da 3l.t Região.
113.2. O~44 - Processamento de Causas 'I'rabalhístas
.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
.
----:-, Despesas de Custeio
- Pessoal "
-- Pessoal Civil
- vencíméntos ~ Vantagens Fixas
- Pagamento a Inativos

350.000,00
5D.000,00
100.000.00
100.000,f)/)

..

100000,00
100.000,00

.

100.CGO,00
éO.()OQ,OO
50.000,00

3.2.0.0 - 'r'ransrerêncras correntes
.
3.2.3.() '-- Inativos ..........•............•....•........,
'
4.05.08 - Tribunal Regtonal do Trabalho e Juntas de Cçmcíliacâo e Julgamf'nto da 5~ Região
113.2.0151- Processumento rde Causas Trabalhistas
.
3.0..0.0
Despeses correntes
.

50.000,00
60.\)00,00

3.1.0.0
3;1.1.0
3.1.1.1
01.00
156.2.0146
3.0.0.0

-Despesas Correntes

:

'

.

.
'. .....•........

-c

3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01.00
02,.00
3.2.0.0
3.2.5.0
156.2.0153
3.0;0.0

- Despesas de custeio
- Pessoal
- Pessoal Civil
'- V€ncim~ntos' e vantagens Fixas
;
- Despesas variável-: com Pessoal Civil
- Transferências correntes
;
-,Salário-Familia
- Pagamento a Inativos e Pensionistas ;
- Df;:S!JL33S Correntes
;

.

'

.
.
.
.
..
.
.

3.2.0.0 - Transferências Correntes
,
.
3.2.3.0 - lrif."Uvos.
.
.
4.05.07 - 'I'ríbunal Regrona) do Trabalho e Juntas de Concrlíacâo f'JuIgafilento
6~ Região
113.2.0154 - Processamento dI;' Causas Trabalhistas
.

182.271,80
182.271,80
1'74.271,00
174.271,00
159.271,80
15.000,00
8.000,00
8.000,00
200.000.00
200.eOG,00
200.000,00
200.COO,CO

da

3.0,D.a - Despesas Correntes
3.1.0.0 -- Desaecasvde Custeio

3.1.1.0 3.1.1.1 '01.00 ~02.00 3.2.0.0 -3.2.5. O --,156.2.0156 3.0.0.0 -

Pessoal . . .
Pessoal Civil

'.'
:

.
.

271.800.00
271.800.00
239:000.00

.

239.000 . 00

vencmen-cs e vantagene jnxas

.

Despesas Variávew com pessoal Civil

.

186 .000,00
53.00(),Oà
32.800.00
32.8<l0.CO

Transferências Correntes ., ....•....•........ ' .
B'arÉrhJ-FamfJia;.
.
,
.
Pagamentos a Inativos •••...'
; •....•....
DC6})esas Correntes ........•.. '...•..•...•••••...

200.!lOO,OCl

200.COO,00

A1(\5
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3,2.0.0, S.2.3.0 4.05.08 -

'I'ransí ert.nclas correntes
.
Inatrvcc ..........•..............................
Tribuna! Regronal do Trabalho e Juntas de conciliação e .Juigainento da 7\'0 Região
113.2.0157 -- Processamento de Causas Trabalhistas
.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
'
.
3.1. O.O 3.1.1.0 3.1.1.1 02.00 ~3.2.0.0 3.2.5.0 156.2.0159 3.-0.0.0' -

Despe as de custeio

'. . ,

','

.

Pessoal

',"

Pessoal Civil
Despesas Variávei~ com Pessoal Civil
'I'ransfcrêncías Correntes
Salátlo-Famflla
Pagamento a' Inativos e pensionistas/
Despesas- Correntes
'

2QQ.QQO,OQ
21)0.00Q,QQ
176.000,00
176.00ü.00
150.000,00

'150.000,Ü'G
.
.
.
.

150.000,00
26.000,00
26.000,00
40.000,00
40.000,00

3.'2.0.0 -- 'I'ransterências .Correntes
.
3.2'.3.0 - Inativos ....................•.....•............
4.05..09 - 'I'ríbunat Regional do Trabalho e Juntas de Concilíação e Julgamento da 81). Região.
113.2.0160 -~ Processamento de Causas Trabalhistas
-.
3.0.0.0 - Dee-esas Correntes
3.1.0.0 -Despe;~éi.S de Custeio
.
3.1.1.0'....,.. Pessoal
, .
3'.1.1.1 - pessoal Civil
.
'02.00 - Despesas Variáveis com pessoal Civil ;.,
3.2.0.0 - Transferências 'correntes
, '.. ",
3.2.5.0 - SaláriO-Farníli<t.
.
,
..

40.00000
40.000,00

,

.

1.5.520.00
10.'500.0ó
10.50ü,00
10.500,00
5.02000
5.02Q,00
3.154.5n,80

Art',2QA despesa decorrente da execução do presente Decreto será atcndída com Os recursos resultantes da, elevação das alíquotas de qu~ trata o
artigo 8Q e seu parágrafo único. da Lei n Q5.368, de 1Q de dezembro deJ967.
Art. 3Q ltsl:.e necieto entrará em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1968: 1479 da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILYP.
Luis ltntônü ãa Gama e Silva
Antônio Delfim- Netto
Marcus vmici-us Pratfn{ d'B Moraes

DECRETO

N°

63. 64,~

-

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1968

Abre, ao Ministério a:.: Trabalho' e Preouiéncui Social o crédito supzemenla,,'
de NCl'$, 133.570 'JO (cento e. 'trinta e três mil, .quinhentos e setenta cru-,
zeiroe novos) para retórçc de dotações orçamentárias consignadas na
vigente orçamento.

o Presidente da República, usando da, atribuição que 'lhe COnfere o artigo
83, írem jr, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, da Lei
no 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica. aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, o
crédito suplementar de NCr$ 133.5'70,00 (cento e trinta e. três mil, qulnhentos e setenta cruzeiros novos), para reíôrco- de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.15.00, a:, saber:
5.15.00 - Mínísterío do Trabalho-e Prevídência 'Social
5'.15.02 - Gabine~e do Ministro órgãos 'Regionais do
Traba..110

247.
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Piscallzação de Trabalho no Pais
Despesas Correntes
3;1.0.0 - Despesas de Custeie
3.1.2.0 - Materiai de Consumo
'-'-" .. '
'.
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros ......•....... ..
154.1.1911 - Recuperação 'do Prédio da Delegacia Regional
do 'Trabalho em Goiás
4.0.0.0. - Despesas de Capital
154.2·.1009 -

NCr$

3.0.0.0 -

4.1..(}.O ---

4.1.1.0 4.1.1.1 154.1.19-12 -

12: 500,00
22.57Q,00

tnvesttmentoa

Obras Públicas
Estudes e Projetos
Reequlpamentos das

"._.,.:.,

' .

6.000,00

Delegaclas.~g!Onai,s .uo

Trab'.lJhÓ

4.0. O.O - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.11S.0 --- Equipam:€'nt:os e Instala,ções
5.15.07 - ' Departamento de Administração

.

151.2.1920
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.3.0

-

.
é· órgão-s Dependentes
r'oord-nação dos serviços Administrativos
Despesas Correntes ~
Despesas de Custeio
servtcoc de Terceiros
_
.
o

9!l.OOQ.üO
133.570.00

Art. 29 A-despe:.a decorrente da- execução do presente Decreto será aten.,
dída mediante contençâd de Igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.15.(10 -'Miriistél'iodo Trabalho e Previdência .Socíal.
5.15.01 - Gabinete do Ministro
115.2.1907 - rnatals.cão.e Funcionamento de rnspetoría" Geral
de Finanças
3.<);0.0 ...... Despesas Correntes
S .1. O;O ....:.... Despesas de Custeio
3.1. 1.1 - Pessoa) Civil
02.00 - Despr sas Variáveis com o PessoaliOlvll .
:".'
~O"GOO,{)O
5.15.02 ....... Gabinete do Ministro
órgãos Regionais do
o

Trabalho.
Piscalízaçâo do Trabalho no Pais
3.0.0.0- Despesas .correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Servtc-.c de Terceiros

154.2,1909 -

-.- ..'.,.
154.1.1911 _ Recuperação do Prédio da Delegacia Regtonal do
'I'rabalnc em Goiás
4.0.0.0 - Despesas de capital
4.1.0.'0 - Investimentos
4.1.1.0- Obras públicas
,

5.15.07 -

151.2.19-21 -

3.0.0.0 3.1.0.0-

Departamentotde 'Administração

pendentes-

e

,";
' :.....
órgãos .De-

!(,.570;ÜÚ

6.(10000

Manutenção e conservação do Ed-iiic'io.;.secie.em
Brasília
DesP'~.

Correntes

.servrc«. de Terceiros

.:..;

,.,.

90.0'00.')0
133.57C.OO

Art~

Sl1 t:stéDecreto entrará em vigor na data, de sua publicação.
Brasília•. 19 de novembro de 1968; 1479,' da- Indépendênciae BD'.f da
República.
A; COSTA E SILVA

Ant6nio DClfl1ll Netto

:rarbas G. passarinho
Marcus vtntetue Pratini de MOraes

21('.
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DECRETO N9 63.641 -

DE 19 DE NOVEMBRO DE 1968

AOre ao Ministério da Educação e' Cultura, em, javorda Escola ele Engenharia Industrial do Rio Grande, o crédito especial de NCr$ 32.460,00
para o fim que" enJecijtca.

O Presidente da República, usando da atrtbutção-que lhe confere o
artigo 83, item lI, da. Constituição, e da autorização 'contida no artigo 19,
da Lei nc 5.491, de 3 de setembro de 1968, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da.
Escola de Engenharia Industrial do Rio Grande, o crédito especial de Ncr$
32.460,00 (trinta e dois mil, quatrocentog e s-essenta cruzeiros novos), para
atender a compromtssos assumidos no exereíctc financeiro de 1966.
Art. 2Q A despesa decorrente da execução do presente Decretô será
atendida com os recursos a que alude o art. 29, da Lei n Q 5.491, de 3 de
setembro de 1968.
Ar~. 3° 1!:stf' Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâb.
Brasília, 19 de novembro de 1968;, 1479 da Independência. e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Ant6nio, Delfim Netto
Tarso Dutra
Marcus 'v~inicius Pratnii de Moraes

DECRETO N9 63.642 -

DE 19' DE NOVEMBRO DE 1968

Abre ao Poder Judiciário -r- Justiça do Trabalho ~ em javor do Tribunal
Regional do Trabalho e Junta.s de COnciliação e Julgamento ,da 4ll- Região
o créauo suplementar de NVrS 108.700,00 para retorço de dotações consumaaae no sxçente Orçamento.

O Presidente' da República, usando da atribuição que, lhe confere o
artigo 83, item .II, da Constituição, e .da autorização contida no artigo I!,
da- Lei nv ,5.373, de 6 de dezemorc. de 1967, decreta:"
Art. 19 Fica aberto aoPoder Judiciário - Justiça do Trabalho - em
favor do Tribunal Regional do TrabalhO e Juntas de Conciliação e Julgamente da 4ll-' Região, o crédito suptementar ue jcors' 108.700,00 (cento, e oito
mil, setecentos cruzeírosvnovosj para rerôrçc de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 4.05.00, a saber:
NCr$
4. OS .00 - Justiça do Trabalho
4.!)S.OS - Tribunal .Regional
do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
da 4D. Região
113.2 0147 ~ Proc-essamento de Causas Trabalhistas
'
.
63.500,00
3.0.0.0 -Despesas Correntes
.
63.500,00
3.1.0.0 ----- Despesas de Custeio
.
Serviços de Terceiros
'
.
3.2.0.0 - Transferências Correntes
.
3.2.5.0 - Salárto-Famtlla .....•••. '
.
156.2.01f,.() ..;.....Pagament(· a Inativos e Pensionistas
'
'.,
3. O:. O'. O - Despesas Correntes: .;
,
.
3.1.3. O -

3 .2, O.O - 'I'ranstcrências Corren tes
3.2.3.0 -- Inativos

.
.

43.500;00
43.500,00
20.000,00
20.,000,00
45.200,09
45.200,00
45.20000
45.200,00
~~-

108.700.00
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Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de. igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
NCr$
4.05.00 - Justiça do Trabalho
4.05.05 - Tr~bunal .Regional do
Trabalho e
Juntas de concniacao e JUlgamento
da 4~ Região
113.2 .0147 ~- Processamento de Causas 'rr.abaIhístas
_
.
65.200.00
3.0.0.0 - Despesas Correntes
.
65.200,00
3.1.0.0 - Despesas de Cust-eio
.
3.1.1.0.- Pessoal
.
3.1.1.1----.. Pessoal Civil ;
,
;
.
02.00 -- Despesas' Variáveis com o Pessoal
Civil

113.2.0148 - Aquísíçâo de Prédios
4.0.0.. 0 -'Despes:t'i de Capital

.

65.200,00
28.000.00
28.000,00

.

28.00000
28.000,00
90500,00
9.500,00

.
..

Inversões Fmancetras .,
Aquisição de "móvel
Reequípamento. do Tribunal
Despesas de cajntar

4.2.0.0·-4.2.1.0 113,.2.0149 4.0.0.0 --

,~

:

..,
.
.

4.1.0.0 -c--rnvestrmcntos .
4.1. 3 {)'-.,... Equipamentos e Instalações:
.
156.2.0150 - Pagamento a Inativos e Pensionistas
,. ...........•...........
3J).').0 '-- Despesas Correntes
.
3.2.0.0 -- Transferências 'Correntes
3.2.4.0 - Pensionistas
,

,

650200.00
&>.200,00
65.200,00

.
.

9.500.00
9.500,00
6.000,00
6.000,00
6.00000
6.000,00
108.700,00

Al'~. 39 zste. Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília; 19 de novembro de .1968; 147O? da Independência e . 809 da
República.
A COSTA' E sn:v.\

Antonzoda Gama e Silva

LUlS

Antônio Delfim Netto
Marcus 'Vinicius

Pratuu de Moraes

DECRETO NO? 63.643 -

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da ruzenaa, em favor do Supremo TribUnal Federal, o
crédito suplementar de N<..:rs 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mll
cruzeiros novos), para- rctórçc de dotações coneumaaae no vlgente OT-

çamento.

O Presidente da 'República, usando :da atribuição que .Ihe confere o
artigo 83,', item II, da Constituição, e da tautorlzaçâo contida no artigo 99,
da Lei no 5.368, de 19 de dezembro de 1967, decreta:
Arr: 19, Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Supremo
Tribunal Federal, o crédito suplementar de Ncr$, 450.000,00 (quatrocentos

ATOS DO PODER EXECUTIVO

e cinqüenta mil cruzeiros novos) ,para rerôrço de dotações 'orçamentárias
consignadas ao subanexo 4.01.00, a saber:
4~01.00

113.2.0011
3.0.0.0
3.1.0.0
3;1.1.0
3.1.1.1
01.00
3.2.0.0
3.2.5.0

-..:.
---:

NCr$

Supremo Tribunal Federal
JUlgamento de Causas
Despesas Correntes
Despesas de Cust-eio
Pessoal

aessoeavcwn

Vencimentos e Vantagens Fixas
'
;
Transferências correntes
Salário-Famílifl_·.
.
'................

445.000,00
5.000.00
450.000,00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do pr-esente Decreto será
atendida com os r-cursos decorrentes da elevação das aliquotasdé que
trata o artigo 89 e seu parágrafo único da Lei nv 5.368, de 1 de dezembro
de 1967.
Art. 39 f':ste: Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília; 19 de novembro de 1968; 1479 da rnõcpcnõêncta e 809 da
República;
A. COSTA E - SILVA

Luis Antonio' da Gama e Silva
A ntonto .Delfím Netto
Marcus ViniC1.us' pratini de Moraes

DECRETO N9

63~644

' - DE 19 DE NOVEMBRO DE 1968

Abre- ao Iâinietérío da Educação e Cultura, em [aoor do Departamenlo
Nacumai de Eaucaçao,
crédito suplementar de, NCr$, 1.887~000,OO (um
milhão, oitocentos e oitenta e sete mil cruzeiros novos) para retorço
de- dotações consignadas no víçente Orçamento .

°

.,0 Pre~idente da Repúblicar _usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, Item H, da Constítuíçâo e da. autorização contida no artigo 11
'da. Leü nv 5.373, de 6 de -dezen:bro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mínístérío. jía Educação e Cultura,: a favor do
Departamento Nacional, de. Jâducaçâo; o crédito suplementar de NCr$ ....
1.887.000,00 ,(um mílhúo, oitocentos e oitenta e sete mil cruzeiros .ncvos)
para refôrço da dotação orçamentária consignada no subanexo 5.05.00, a
saber;
Departamento Nacional de Educação;
Campanha Nacional do Material mscotar
3-.0.0.0- Despesas' Correntes
3.1. 0..O ~ Despesas de custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
,
3.1.3.0 - Serviços de 'rercerros

NCr$

5.05.11 258.2.05:19 -

Total .

.
..

911.000,00
976.000,00
1. 887 .000,00

Al't.29 ,A despesa decorrente .da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, 00 dotação ébaíxo especificada:
5.05.00'- Mínlstéríotda Educação e. Cultura
5.05.11 - Departamento Nacional de' Educação
258.2.0519 --Campanha Nacional de Material Escolar
3.0.,0.0 :- Despesas Correntes
3';1.0,0- - Despesas de Custeio
3;1.4.0 - Encargos~ Diversos . .
;
1.887.000.00
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Art. 3<:1 :Est.,~ Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de i968; 1479 da Independência e 809 da
Rapúbhca.
A, COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Tarso Dutra
Marcus Vinicius Pratuü de Moraes

DECRETO NQ 63.645 -

DE

19

DE . NOVEMBRO DE

1968

A.breao Ministério da. Fazenda, em favor da Diretoria da Despesa Pública
(Encargos aerais) o credito suplementar de NCr$ 100.000,00 para TeR
tôrço de' dotação. consignada no vigente orçamento ..

O Presidente da República, usando da .atrfbuiçâo que. lhe -conreré o,
artigo _83, item lI, -da Constrtuiçác e da autorização contida no artigo 11
da Leí n. :::.373, de 6 de "dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Miniatérto da Fazenda, em favor da Diretoria
da Despesa Pública (Encargos Gerais), o crédito suplementar, de NCr$
10.0.000,00 (cem mil cruzeiros novos), para rerôrço de dotação orçamentária
consignada ao 'subanexo 5.07.00" a saber:

5.07.00 --- Ministério .da Fazenda
5.07.22 ----'- DIretoria da Despesa Pública üzncargos Gerais)
114.2.1076 - Encargos financeiros como, Pessoal. da União
transferido para. c .Ectado do Acre (Lei n 9..4.070,
de 15 de julho de 19i>2) ,
3.2.0. O - 'I'ransferêncías Correntes
3.2.9. O - Diversas 'rrensrerênctas Correntes . . . . . . . . . . . . .

NCrS

100.000,00
100.000,00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
'coberta com 50 arrecadação decorrente da elevação das alíquotas de que
trata o artigo 89 e seu parágrafoiúníco da Lei n9 5.368 de 19 de dezembro de 1967.
Ar'!;...39 :t::sGe Decreto entrará em vigor na d.a.tade sua publicação.
Brasilía. 19 de novembro de 196&; 1479 da Independência e '809" da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Marc.us Vlt~icius pratini de Moraes

DECRETO N9 63.646 -

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da ·Fa·z6nda em -tnoor Óao 'Poder Judiciário - Justiça
Feaeral de Primeira -rnstância ocreditosuplementar.- de NVr$ .....•
245;281;20 para retôrçc ,d,~ aotaçôes "consignacLas no vigente orçámeuto.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item rr. da Constituição, e da autorização contida no :artigo 99,
da Lei nc '5:.368, de' 19 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1J Fica aberto "ao Ministério da Fazenct'a em favor do Poder Judícíário - Justiça Federal de primeira Instância, o crédíto-suplementaride
Ner$'. 245.281,20' (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos' 'e oitenta e
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um cruzeiros novos e vinte, centavosj , para rerôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexc 4.06.00, a saber:
4.06.00 -

Justiça Federal de primeira Instância

3.1. O.O 3.1.1. O 3.1.1.1 01.00 02.00. -

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáv,eici com Pessoal Civil

3.2.0.0

trrensrcrencies Correntes

NCrS

)13.2.0165 - Processamento. de causas
3.0.0.0 ---:- Despesas Correntes

-c-

3.2.5.0 -

Salárfo-Famílla

'

.
.

237.336,00
1.033,20

".

6.912,00
245.281,20

Art. 29 A despesa d-ecorrente da execução do presente. Decreto será
atendida com recursos resultantes da elevação das alíquotas de que trata o
artigo 8ge seuparazraro único da Lei nc 5.368,_ de 19 de- dezembro de 1967.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo.
Brasília, 19 de novembro de 1968; 1479 da Independência e '809 da
República.
A

COSTA E SILVA

Luis Antônio ela Gama e Silva
Antônio Delfim Netto
Marcus ,VÚticlus Prattni de Moraes

DECRIDTC N° 63.647

-r-

DE-19 DE NOVEMBRO DE 19'88

Abre ao Poder -J'udiciá1io, Justiça. Eleitoral, em favor dos Triburuiie R!Jgionais Eleitorais do Maranhão, Minas Gerais, pernambucQ_ e Piaui, o crédito suplementCfr de NCr$ 160.400,00 para retõrço de dotações consumadas no vigente orçamento,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o o.rtígo 83, item II, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, da
Lei no .5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder Judiciário, Justiça El-eitoral, em lavor dos
Tribunais Regionais Eleitorais do Ma.ranhão,Minas Gerais, Pernambuco e
Piauí o crédito suplementar de NCr$ 160.4QO,00 «cento e sessenta mil e quatrocentos cruzeiros novos) . para rerõrco de dotações orçamentárias consignadas ao suleanexo 4.04.00, a saber:
NCrS

Poder -Judiciário
Justiça Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
113'.1.0094 - Reequipamento do Tribunal
4.0.0.0 - Despes-as de capital
4.1.0.-0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações (4.1.3:0 - Autcmóveís e autocaenínhôes)
,
.
4.00.0C 4.04 .00 4.04.10 -

5.000
5.0<10

4.04.1,2 - 'Tribuna! R-egional Eleitoral de Minas Gerais
156.2.0101 - . Pagamento a .Inativos
3.0.0,.0.- Despesas Correntes

3.2.0.0- -:- Transferências Correntes
3.2.3.0 -c-.fnatívoe

'

,

'

,

.

15.000
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113.1.0100 - Construção do Edificio--8ede
4.0.0.0 - Despesas de' Capital
4.1.0.0:..c...- Investimentos
4~ 1. 1. O Obras Publicas
113.1.0099....., Reequípamento do Tribunal
'4. L 3. O - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente _

.

60.900

.
.

60.000
12.000
147.900

4.04,16 - 'I'rfbunal Regional Eleitoral de Pernambuco
113.2.0108 . . ::.. . Procescamento de .Causas Eleitorais

3.0:0,.0 -

Desoesae Correntes

3.2.0.0. 3.2.5.0 -

Transferências correntes
Salárío .Família

4.04.17 - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
113.2,0111 - PrOCE'SS3mento de Causas Eleitorais
4.0.0.0 - Despeeaa de Capital
4.1.0.0 - jnvesttmentos
4.1.4.0 -. Material Permanente
TO'I'AL

'

.

2.500
2.500

.

5.000

.

5.000
Hi0.400

Art 2Q A despesa decorrente da execução do presente Decreto será aten.,
contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díscrl-

~~aad~Se:diante

4.00.00
4.04.00
4.04.10
113.2.0093
3.0.0.0
3.1.0.0
3. .1.1.0
3.1.-1.1
02.00

Poder .Judícíário
Justiça. Eleitoral.
Tribunal Regional Eleitoral" do Maranhão
Processamento de' Causas Eleitorais
Despesas Correntes
-,Despesas de 'Custeio
- Pessoal
-:-- Pessoal Civil
~ Despesas Variáveis W2.02 - Substituições).
-

5000
5.000

4.-04.12·.:....- 'I'rlbuna- Regional Eleitoral de Minas Gerais
Processamento de' Causas Eleitorais
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
.
Vencimentos' e vantagens Fixas
Gratfffbaçâo.vde Presença aos Membros da Justiça Eleitoral, Juízes, Escrivães Eleitorais ,
.
02.00 - Despesas variáveis com o Pessoal Civil
02.08 - Gratírtcaçâo p/p-estaçâo ·de Serviço EileitoraJ
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
10.00 - Locação de Bens Móveis e Imóveis; Tributos e
Despesas de' Condomínio
' ' .
3.2.0.0 - ' 'I'ransfcrêncías correntes
3,.2,9.0 - Diversas 'I'ransferênciar, Correntes.
1 ..,.... Auxílio Doença.. .
J •• ~ • • • • • • • • • • • • • •

113.2.0()9B 3.-0.0.0 3.1.0.0 -e3.1.1. O 3.1.1.1 01.00 01.11 -

ec.ooe
80.000
5.900
2.000
147.900

4.04.13 -

113,2;0108 -

'I'ríbunal Regional metcornr.ee pernáenbuco

Processamento de Causas nncitoraíe

254.
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Despesas Correntes

3, r.o. O -

Despesas de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 '-:- Pessoa] Civil
01.00 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
01,05·-'- Gratificação de F'ilnção
,
4.04.17 -'113.2,(}111.3.0.0.0 3.1..0.0 3 1.3. O 4.0.0.0, .4.1.0.0 -:4.1.3.1) :.......

,

.

2.50D
2.500

'I'ríbunal Regional Eleitoral do Piauí
Processamento de Causas Eleitorais
DeSpe$:3,5 Correntes
Despesas de Custeio
Serviçce de Terceiros

Despeeae de Capital
Investtmentos

~

2.(100

.

3.000
5.000

Equipamentos e Instalações

16(L400

TOTAL.

Art. 39 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo.
Brasília, 19 de novembro de 1968; '1479 da .Independência e: àOQ da
República.
.
A.COSTA E EILVA

Luís Antônio ào, Gama e Silva
António Delnan. Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO NQ·63.648 -

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da Fazenda, em favor tiaDíretoría-Geriü da Fa;,;;enan
Nacional (Gabinete do Diretor-Geral e órgdos da Administração Ge·
Tal), o crédito suplementar de NCr$ 2.250.90~,OO -parà retõrço de dotações consignadas U0 vigente. Orçamento.

o presidente da República, usanno da atribuição que lhe confere o artigo 83, itemI!, da Constdtuíção, e da autorização contida no artigo' 11, da
Lei n« 5.373'. de 6 -de. dezembro .de 1967, decreta:
Art.. 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, .em favor da Direçã-o ~
ral da Fazenda Nac:.o~ml (Gabinete do, Diretor-Geral e órgã.:>s da Adminístraçâo .Geral). o credito suplementar de NCr$ 2.250,907,00 (dois milhões,
duzentos e ctnqúcnta mil, novecentos ,e sete .cruzeíros novos), para retôrco
de dotá~ó:"'s çamcntárfas consignadas ao subanexc 5.cn;OO, a saber:
õí

crs
5.07.13 -

Dfreçãc Geral da Fazenda Nacional (Gabinete do

Diretor-Geral)
.Coordenaçâo Geral
3.0.0.,J·,,:- Despesea.Correntes
3.1. O.J .......;.' Despesas de 'Custeio
3.1.4.0 -'- EncaJ'gos Diversos
,
5.07.11: -:- Direção Geral da Fazenda Nacional
Administração Geral)

115'.~,lo-49~--:-,: AdmiIlistl':;tção.e

,...
(órgãos da

!5,COO.O

115-.2.10,H -. CUl)!dcn ação.das Ativídadés 'Meio

3.0.0:ü -

_·Desp~sa::·Oorrentes

3.1. O.;}· -, Despesas de. Custeio

3.1.3'.G -

servrcoe

de Terceiros ...................•..•..... l.'161.200\()O

ATOS':J;lO

115.2.1052 _.
4.0.0.·:J -4.1.0.0 4.1.3.0--

PODER

EXECUTIVO

Reequípaenento da Unidade
Despesas de Capital
Investimentos
Eouípamentos e Instalações

1.074.'707,00
2.230.007.0D

Art. 2" A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de Igual quantia, nos recursos a seguir dtseríminados'
5.07.14·- Dtrecào Geral éa Fazenda Nacional (órgãos da
Admínist-açâo Geral)
115.2.10'5:' - Ooordenacâo das Atividades Meio
3 O. O. J . - Deaoesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Vt9teriu·j de -Oonsumo
.
18.07000
3.1.4.0 -- Er-cargos Diversos
;
.
1. 960./JO
115.2.1052 - Re-quipamento da Unidade
4.0.0 O - Despesas de Capital
4.1.0:0 - Inveaoímentos
,4.1.4.0 ---;- Materta Permanente
,
.
12.224.00
115.1.10:513 -- Conclusão do Depósito do Departamento Feâeral
de Compras

4.(LO.O
4.1.0.0
4.1.1.0
115,1.1059

-

Despesas de Capital

Investrmenbos
-c..ot-res Públicas ..............•.. "'," .'..•. ~'

.
-- "tonstruçâc do Edifício do Ministério da Fazenda
em Brasilta
4.0.0.Ü' --- Despe-as de Capital
4.1. O.C .~ Investímenbos
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
5.. 07.15 -- Dt-ecâo Geral.da Fazenda Nacional (Delegacias
Fiscais)
115·.2_10S~ -- Cca-rdenaçâo das Atividades Fiscais

58.2Q0,00

753.930,00

3. O. O~ () .._. Despesas Correntes
Despesas de Custeio

3.1.0,.03 .l.~ ..O -,
115.1.1063. -".
4. O.O O 4.1,.0;0 _.

tenar de Consumo
.
Reequipamento das Delegacias
Despesas, de Capital
Investimentos
4.1.3~O·- Equipamentos e Instalações .........•...........
4.L40 -'-- Material permanente
.
5.07.17-- Departamentode Rendas Internas
·115'.2.-10ô~ Cocrdenacão dos Serviços do Departamento
3.0.0.0 '-'- Despesas Correntes
:·t1.0.0 - Despesas, de ousteio
3.1.2.1) _: Mat€ria~ de Consumo
.
3.1.4.,0 - -Encargos Diversos
,
.
115.1.1067 _ Resouipamento do Departamento
4.0,.4')'0 - Despesas de Capital
4.1.'O.{) 4 .1'.4 'O -

M~l

36.600,00

26.524.00
23·660,00

552.30000
40.0oo,OD

tnvesümentos

Mater-ial Permanente

•............... ,

·5.()7.1~·- Depar-tamento do Impôsto de Renda

115. 2 .-l~h8 ., Ccordenaoão dos Serviços do Departamento
3.0..J.'J .-- Despesas Correntes
3. i. Ü. Q - Despesas de Custeio
3.1.2 O - Materütl' 'de Consumo
'
115.1.1069 _. Reeou-uament..... ,do Departamento
4.0.-1.U -- Despesas de Capital
·4':1.0,:0 _ rnvesümentos
4.l.-3~'O'-'ErJ.!.:ipaméntos e· Instalações
'
,

.

.

145.000,00

.

3".437,00

4.760,00

ATOS
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5.07.19 llq.2 •.i.O"/v -

Departamento de Arrecadação
Ccoruenaçâo dos Serviços do Departamento
3.a.O.i) - Despesas Correntes
3.1.0. ú -- Despesas de Custeio
3.1.2. (} - Material de Consumo

115. ~.I-n71 - Reequipamentc dc Departamento

4.0.0.0 -

de Capital
4.1.Ú.C - Investimentos
4.1.3.()---- Equipamentos e Instalações .. ,
4.1.4.0 _. Material Permanente
~
~
5.07~2v Departamento de Rendas Aduaneiras
115.2.1072 - Coordenação dos Senvíços do Departamento
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O -, Despesas de Custeio
3.1.3.0 3.1.'4.(; -,
115.1.1073 4.0.0.0 4.1.ü.Q 4.1.3. C --

5.07.:<::3 1l5.2~ 1137 -

3.0.0.0 3.1. O. o 3.1.2.(, -

115.1.1138 -

4.0.0.0, 4.1.Ú.O 4.. 1. 3. O -'4.104'.0 5.{)7.24 11i:!. 2.1139 -

3.0.0.0 -

Serviços de Terceiros

36.25-0,00

,

;

"

.

.

;.~

26.000.00
32.742:00

2.500,UO
12.5UO,UO

Encarg-os Diversos
.
Reequípamento do Departamento
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações
:
.
serviço do Patrimônio da União
Ccordenaçâc do serviço
Despesas Correntes
De.spesas de Custeio
Material de Consumo
..
Reequípamento do Serviço
Despesas-de Capital
Investimentos
fFouipamentos,e Instalações
.
Material Permanente .'
.
Servíco de Estatístíca-Bconômíca e Financeira
Coordcnacão do serviço
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Ma',erial de Consumo
,
.
Despesas de Capital

3.1.0.0 '-4.0.0.0 4.1. Ü O - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
3.1.2.~)

.

,DE>Sp'es~

41U.UOO.00

7.8úO.O'D

2.000'00
5.000,00

3.250,00

.

2.500,01)
2.250.907,00

Art. 3\1 :este Decreto entra-rá em vigor na data de sua publicaçã-o.
Brasília, 19 de novembro de 1968;' 1479 da Independência €li, 809 -da
República.
A. COSTA 'i:. SILVA
Antônio DelfIm Netto
Marc1~s ViJhC1US

Pratini ae Moraes

DECREI'ü N9 63.649 -

DE 19 DE NOVEMBRO DE ·1968

Abre à' Presidência da República- em favor -âo Conselho Nacional de Pesquisas o 'crédito suiaemeiüar de' !"Cr$ 290;628,00 para- 'refÕTt;o de -àotaçôes 'consignadas' no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83. item II, ?a Constituição e. da autórízaçâo contida' no artigo 11
da Lei nc 5.373, de 6 de dezembro de' 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Presidência da República, em ravor-dc Conselho
Nacional de Pesquisas, o crédito suplementar de NCr$ 290.628"QO .tduzentos

ATOS DO PODER EXECUTIVO

257

e noventa mil, seiscentos e vínte oito cruzeiros novos), para refôrço de

dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.01.00, a saber:
5.01. 00 5.01.04-251.2:0133 3.0.0.0 3'.1.0.0 3.1.1.0 3. 1. 1.1 01.00 3.2.0.0 3.2.3.0 3.2.5.0 -

Presidência da República
Conselho Nacional de pesquisas
Coordenação da Política Nacional de Pesquisas
Despesaa X'brrentes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencímentos e vantagens fixas
.
Transferências Correntes
Inativos . . '
;
.
Salárío-Famílía • . .

.

NCr$

262.168,00
4.176,00
24.828,00
290.628,00

Art. 2° A despesa decorrente de execução do presente Decreto será coberta com o.. arrecadação da elevação das alíquotas de que trata o artigo 89
~Lef nc 5.368 de tvde dezembro de 1967.
Art. ss rsste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COS'l:A E SILVA

Antônio Delfim »eu:
Marcus Vinicius Pratini de Morais

DECRETO N9 63 .~-50 -

DE

19 DE NOVEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério da Fazenda, em. favor do Gabinete ao Ministro, o crédito eusnementus de Ncr$ 140.000,00 para retôrçc de dotaçâo cCJnslgnada
no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição, que lhe confere o
artigo 83, item II, da Consfituiçâo e da autorização contida no artigo 11
da Lei nc 5.37a. de 6 de dezembro de 1967, decreta:
art, 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete
do Ministro, o crédito suplementar de NCr$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil cruzeiros novos), para refõrço de dotação orçamentária consignada
ao subanexo 5.07.00, a saber:
NCr$
5.07.00
5.07.01
111.2.1027
3.0.0.0

-

Mmístérío da Fazenda

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Despesas Correntes
3.1 O. O -- Despesas de Cust-eio
3.1.4.0 - Encargos Diversos ~ .

140.000,00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida- mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díscrjmínados:
5.07.00 - Mínistérto da Fazenda
5.07.14 - Direção Geral da Fazenda Nacional (órgãos de Admlnlstração Geral)
115.2.10.51 - Oooroenaçáo das Ativi dades Meio
3.1.2.0 - Material de Consumo .. ;........................
20.000,00
5.07.17 - Departamento de Rendas Internas
115.2.1066 - Coordenação dos Servíçoa do Departamento
3.1.4.0 - Encargos Diversos
;
'......
40.000,00
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5.07.20 115.2.1072 ~

.1. 2. O -

Departamento de Re-ndas Aduaneiras
Coordenação dos Serviços do Departamento
Material de Consumo . .

40.000,QO

.

Ar.:. 39 ];ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasíha, 19 de novembro de 1968; 1479 da Independência e. 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim tcetto

Marcus Viniciu.s Pratini de Moraes

DECRETO N9 63.651 -

DE
NOVEMBRO DE 1968

20

DE

Autorização para funcionamento "'a
rccuuiaae de Educação "Padre An·
ctuetar', de Junetiai, São eacio,

O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere J

item II do artigo 83 da COnstituição,

de aoôrdo com o artigo 14 da Lei
nv 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
e tendo em vista o que consta do Processo nv 588-68~CFE, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 11:: concedida autorizacâo
para funcionamento dá Faculdade de
Educação "Padre Anchieta", de JUn~
díaí, Estado de São Paulo.
Art. 29 gste Decreto en trará em
vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nc 62.84:},
de 10 de maio de 1968,.
Brasília 20 de novembro de 1968;
1479 ca" Independência 'e 809 da

que com êste baixa _assinado pelo
Ministro de Estado da·-Aeronáutica.
Art. 29 O Alto Comando da Aeronáutica, nos termos do art. 77 do Decreto nv 60.521, de 31 de março de
1967. é considerado ativado na data da
publicação dêate Decreto ..
Art. 39 :ttste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, fica.ndo revogadas as disposições em
con trárío.
Brasília, 20 _de novembro de, 1968;
1479 da Independência 'e 809 da
República.
A.,COSTA E SILVA,
Márcio tie Souza e Mello
O regulamento anexo ao presente
Decreto foi publ cado no Diárid Oficial de 22--'11....J68.

DECRETO N9 63.653 NOVEMBRD DE

DE 20nE

19f:i8

Repúbl'ca..

Aprova o Regulamento e ativa o C01'1selhoSuperior da Aeronautica, e dá
outras providencias.

A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 63.652 - DE 20
NOVEMBR-Q DE 1968

DE

Aprova o Regulamento e auoo o Alto
Comando da Aeronáutica, e dá outras providências. i
O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe conferem o
art. 83, inciso II da Constituiçao, e
letra "b' do parágrafo único do artigo 146 do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regula,
mento do Alto Comando da Aeronáu.,
tica, criado pelo art. 66 do Decretoreí nv 200, de 25 de fevereiro de 1967,

o Presidente da Repúblíca.. usando

das atrfbuíções que lhe conferem o
artigo 83, inciso II da Constituição,
e letra "b"<'!o parágrufo ' único
do artigo 146 do Decreto-ter nv. 200.
'de 25 de fevereiro de 196'7, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento do Conselho Supertor da Aeronáutica previsto no inciso i11 do artigo 66 do Decreto-lei n? 200, de 25 de
fevereiro de 1967, ecnsoc no inciso
III do artigo 59 do Decreto nv 60.521,
doe 31 de março de 1967, que cem este
baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 29 O Conselho Superior da.
Aeronáutica, nos termos do artigo 77
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do Decreto nv 60,~521, de 31 de março
de 19-67, é considerado ativado na data da puhlícaçâc deste Decreto.
Art. -39 :e::ste Decreto entrará em VIga! na data de SUa publicação, ficando' revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 19'68;
1479 da
Independência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Márcio de Souza e Mello

o

regulamento a que se refere o
presente Decreto roi publicado no
Diário, Oficial de, 22-11--'68.
DECRETO N9 63.654 .;.,- DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1968
Retittca o enquadramento elos cargos
Quadro de pessoal ào Instituto
de Previdência e Aseisténcui dos
Servidores do Bstaâo,

ao
o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o
artfgo 83, item lI, da Constituição c
tendo em vista o disposto no paragrafo ún' co do artigo 23 da Le-J
nc 4.069. de 11 de junho de 1962,

eecreta:

Art. 19 Ficam excluídos do enquadramento aprovado pelo Decreto
nc 62.039, de 3 de janeiro de 1968. 03
Cirurgiões Dentistas Alberto Kanl,
Alfredo Lopes de Souza, Georgtna
Mandarino dos Reis e Maria da Graça
Costa assim como os Médicos Armand'J Rodrigues de Souza, Carlos Marques Dias, HermanTrajan, Merval
Soares Pereira. Octávio Marcoisos
Ferreira e Ronaldo do Amorrm vrIela .por não possuírem,"à época do
enquadramento, as condições essenciais consubstanciadas no parágrafo
único do artigo 23 da Lei nv 4.Ó69,
de 11 de junho de 1962.
Art. 29 A rettncação .prevlsta nesse
Decreto prevalecerá a. partir de 3 de
janeiro de 1968.
Art. 39 .ê:ste Decreto entrará em
vigor ná data da sua publ'cacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 20 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
Repúbl-ca,

A. COSTA E Sn.VA
Jarbas G. passarinho

DECRETON,9· 63.655 NOVEMBRO

DE 20 DE
DE 1968

Redistribui, com O respectivo ocupan·te, para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do Departamento
c?e Polícia Federal. cargo originário do extinto Serviço de Navegação da Bacia do Prata e aa outrae

mooíâéncias,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
arb'go 83, item lI, da Constituição etendo em vista o disposto no artigo
99; § 2°, do Decreto-lei n« 200, de 25
de 'fevereiro ..J4 p. 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístrfbuído, no Quadro de Pessoal - Parte Especial do Departamento de Políc.a Federal
com o respectivo cargo, Integran -e do
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos 'I'ransportes (Decreto nv 61.988 ~:e 28 de
dezembro de 1967). o servidor autárqu'co wnson Maciel Foster, Oficial de
Administração (NCr$ 352,80)
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal de
Departamento de Polícia Federal, no
prazo de 30 (trinta) d.as a contar
da publicação dêste Decreto o assentamento individual do funcionário
movímen tado por fôrça do disposto
neste ato.
Parágrafo ún'co. O servidor de que
se trata continuará sendo pago, na
corrente exercício, à conta dos recursos orçamentários próprios, existentes
para êsse fim no Mín.stérlo 1005
Transportes.
.Art. 3Q O disposto neste Decreto
não homologa situação que,' em virtild'ê de sindicância, ínquérttovadmlrr'stratívo ou revisão de enquadramente. venha a ser considerada nula;
ilegal ou contrárias às' normas .Iegaís
ou administrativas aplicáveis à espécie.
Brasília,' 20 de novembro de 1968;
e 809 da

1479 da Independência
Repúbl'ca ,

A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama
Mário David Anetreazza

e

suoo
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DECRETO NQ 63.656 - DE 2i) DE
NOVEMBRO DE 1~68
Redistribui, com o respectivo ocupante para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministério d·a
Fazenda, cargo originário do extinto Lloyd Brasüeirc - Pctrimômc
Nacional e dá outras providências.

ExECUTIVO

DECRETO N9 63.657 - DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1968
Redistribui.
com
os
'respectivos
ocupantes, para ·0 Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério da Justiça, cargos originários
do LlO1Jd Brasileiro - Patrimônio
Nacional e dá outras providências.

Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Ministério da Fazenda, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da putüícacão dêSte Decreto o assentamento individual do funcionário movimentada
por fôrça do disposto neste ato
Parágrafo, único. O servidor de que
se trata, continuará sendo pago, co
corrente exercício, à conta dos' recursos orçamentários próprios, existentes para êsse fim no Ministério dos
Transportes.
Art. 30;>
.disposto neste Decrete
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramen to, venha a ser considerada nula
ilegal ou contrária as normas legais
ou administrativas aplicáveis à espécie.

O Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe, confere o
artgo 83. item LI, da Constttuíção e
tendo em vista o disposto no artigo
99, .§ 2°, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. lo;> Ficam redístrrbuioos, no
Quadro de Pessoal ....,... Parte Especial
- do Ministério da Justiça, com os
respectivos cargos, integrantes do
Quad.ro de pessoal. - Parte Supremen tal' do Ministério dos Transportes
(Decreto nc 60.339, de 8 de março de
1967) os servidores autárquicos, Ni1~
tcn Soares de Matos, Técnico de Administração em Transporte' Marítimo,
nível 18 e Antônio Luiz de Almeida,
Oficial de Administração, nível 14.
Art. 29 O Minístér-o dos Transportes remeterá ao -órgãc de Pessoal
do Ministério da Justiça: no prazo de
30 (trinta) dias. a contar da pubncação dêste Decreto JS assentamentos
individuais dos funcionários, movimentados por fôrça do disposto neste
ato.
Parágrafo .único. Os servidores de
que trata. continuarão sendo pagos, no
corrente exercício, a contar dos recursos orçamentários próprios existentes para êsse. fim no- MinistériO
dos Transportes.
Art. 39 O· rtísposto neste necreeo
não homologa situação 'que, em virtude de slndlcâncla. inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas legais
Ou administrativas aplicáveis a espécie.
Art. 49 :&5te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçâc, revogadas as disposições em contrário.

Brasília. 20 de novembro .de .1968;
Independência e 809 da
República.

Brasília, 20 de novembro de, 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

O Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
99, §2 Q, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica. redístnbuído no Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Fazenda, com o respectivo cargo originário do extinto
Lloyd Brasileiro -'; patrimônio Nacional. ora integrante ão Quadro de
Pessoal -Parte suplementar - do
Ministério dos Transportes, 9 servidor
autárquico Valdomiro Pereira de
Luna.. <NCr$ g13,27)

°

1479 da
A.

COSTA E SILVA

Antc.mio Delfim Netto
Mario, David Andreazza

A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama 'e Silva
Mário n.avld AndreaZza.
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DECRETO

No 63.658
NOVEMBRO DE

- DE 20
1968

DE

Redistrtbui,
com
os
respectivos
ocupantes, pdra o 'Quadro de Peesoai - Parte Especial - do Ministério da Fazenda, cargos oriçinarios do Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional e dá outras proVi~

âéncias,

o

Presidente da República, usando
da -atrfbuícâo que lhe confere o
artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
99,§ 29, do D?Creto-lei n? 2{)0, de 25
de fevereiro de 1967,decreta:
Art; 19 Ficam redistribuícos, na
Quadro de Pessoal, -r-. Parte Especial
- do Mímstêrío da Fazenda com ,08
respectivos cargos integrantes do
Quadro de P,esroal -r- parte suprementar - do Ministério dos Transportes (Decreto nv 60.339, de 8 de
março de 1967).os servidores autárquicos:
Oficial de Administração
mCr$ 352,80)
1) Wilson Firmino da Costa

2) Paulo de Souza
3)

Hélio Carlos dos Santos

Oficial de .Admírrístração
mÇr$ 300,00)
i) Flávio Orlando da Costa Phtlo-.
mena

Oficial de Administração

(NCr$ 258,00)

.

Daniel José caetano Cabral
2) GiIbe!to Pagar dos Santos
Art.21? O. Mtnístérto dós Transpcrtes remeterá ao órgâc Be Pessoal do
Min~stério da Fazenda, no prazo de
30 (trinta) dias. a contar da publicação dêste Decreto os assentamentos
individuais dos tuncíonários movimentados por fôrça do disposto neste
ato.
parágrafo único. Os servidores de
que se trata continuarão sendo pagos,
ne" Corrente exercício, à conta dos recursos orçamentários próprios, existente para êsse fim no Ministério dos
Transportes .
Art. 39 O dispostonesta Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sínddcâncía 'tnquértto admlntstratâvc
ou revisão de enquadramento, venha
a ser 'considerada nula, ilegal ou con1)
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trária às normas Iegàís ou admímstrativas aplicáveis à espécie.
Brasília. 20 .de novembro de 1968;
147?, da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Antonio Deljim Netto
Mário David Anetreazza

DECRETO N9 63.659 - DE .20
NOVEMBRO DE 1968

DJ~

Define a estrutura e as atri6uições da
Secretaria da Receità Federal e dá
outras prooíâéncías .
O Presidente da República,usando
das atribuições que lhe confere o-artigo 83, item lI, da constituição, e
tendo em vista o disposto nos erugos 145 e 146, do Decreto-lei nc 20{l,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Até que seja aprovada .a
Estrutura Central do Ministério da
Fazenda, ficam definidas, nos têrmos
dêste decreto, a estrutura e as 'atrtbuíções da Díreçâo-Geral da Fazenda Nacional, que passa a dcnomínarse Secretaria da Receita Federal ,
Art . . 2° A Secretaria da Receita Federal é o órgão central. de direção
superior. da administração tributária
da "trnfão, diretamente subordinada
ao Ministro de Estado da. Fazenda.
Art. 39 Compete à Secretaria -da
Receita Federal:
a)
atuar como órgão .de Planeja.mento, supervisão,' coordenação, avalíaçâo e contrôle da administração da
receita' tributária federal;
b)
propor medidas de aperfeiçoamente e re~ulamentação do .Código
TriOutário Nacional, e outras de, politíca fiscal e tributária que devam ser
submeítdas à consideração superior:
c) dirigir, superintender" orientar
e coordenar os. serviços de fiscalização, cobrança, arrecadação, recolhimento e contrôle dos tributos e. demais rendas' da União, salvo quando
tais atribuições forem cometidas a 'outros órgãos;
d)
interpretar a legislação. f'íscal
relacionada com suas atribuições, baixando atos normativos;
.e)
proceder à previsão. da receita
tributária federal e promover o acompanhamento e contrõle do comportamento da arrecadação emsuas variações globais, setorrete e regionais, to~
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mando medidas necessárias para mantê-Ias nos níveis previstos ua programação financeira do Govêrno;
j) estudar Os efeitos da polttlca
tributária no complexo industrial e no
comércio interno e externo do país;
g)
remeter à Comissão de programação Financeira, demonst rativos da
Receita Tributária arrecadada;
h)
movimentar O,, pessoal dos órgãos subordinados een atendimento às
nece...ssidades do serviço;
i)
articular-se com outras repartições federais, estaduais e, municipais,
bem como demais entidades de direito
público ou privado, visando à Integração do Sistema Trlbutárto Nacional,
mediante permuta de ínformaçôes,
métodos e técnicas e de ação fiscal
conjunta;
1) desincumblr-se dos encargos resultantes de delegacâo de competência 'do Ministro de Fstado ao Secretário da Receita Federal.
Art. 49 A Secretaria da Receita
Federal terá a seguinte estrutura básica:
a) Coordenação do Sistema de Arrecadação;
b) . Coordenação do Sistema de Fiscalização;
c)
Coordenação do Sistema de 'j'nbutação; "
d) Centro de Informações Econômico- Fiscais.
Parágrafo único. Estão sob a supervisão da Secretaria da Receit~ Pederal os seguintes órgãos:
a)
Conselho Superior de Tarifas;
b) Conselhos de Contrfbtnntes:
c) Comissão de Planejamento e
Coordenação do Combate' ao COntrabando.
Art. 5Q OS atos que dispuserem SQbre a organização interna dos órgãos'
da Secretaria da Receita Federal,
compreenderão:"
a)
atribuições genéricas das diferentes unidades .admínístratlvas;
b) .regionalização dós serviços;
c) atribuições específicas aos servidores investidos nas funções desupervísâo e de chefia;
d)
fixação da quantidade de servidores, de acôrdo com as reaisnecessidades de funcionamento de cada
umdada , adrmnistr attva efetivamente
comprovadas, em consonância com os
objetivos de trabalho.
Parágrafo único. No Regimento Interno, será conferida competêncíacàs

diversas chefias para proferirem des-.
pachos decisórios, observada ~ legislação em vigor, o que não.ümpeüírá a
autoridade superior de avocar a Si,
a qualquer memento e a S'7'U critério,
a d-ecisão de qualquer assunto.
Art. 69 Ficam extintos os seguintes
órgãos do Ministério da Fazenda:
a)
Departamento de Rendas rntenas'
b)' Departamento de Rendas Aduaneiras;
c)
Departamentos do Impôsto de
Renda:
d) Departamento de Arrecadação;
e)
Comissão de Eficiência;
f) Seção de Organízaçâo.
Art. 7Q Permanecem em vigor as
atribuições dos órgãos referidos nas.
letras a, b, c e d, do artigo anterior,
até a regulamentação mencionada no
artigo 14.
Art. 8º Com a extinção dos ôrgãos
mencionados no artigo 69 , o Ministro
da Fazenda promoverá a redrstr .buí-,
cão dos serviços, funções, acervo e
pa-soal aos órgãos mencionados no
artigo 4Q.
Art. ·9º Os atuara cargos de provimento em comissão do Quadro de Pessoal do Ministério ia Fazenda, de Direter-Geral da Fazenda Nacional,
.símbolo l-C, de Diretores dos Departameritos de Arrecadação, Rendas
Aduaneiras, .Impôsto de Renda e Rendas Internas, símbolo 2-C. ficam
transformados, respectivamente, em
Secretárto da .Receíta Federal. Coordenadores dos Sistemas de Arrecadação, de 'I'tibutacâo, de Píscalízaçâo e
do Dentro de tnrormacõ-s .goonômíco.,
fiscais, mantidos os mesmos símbolos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Até que seja aprovada a
estrutura central do Ministério da
Fazenda, ficam sob a coordenação do
geeretártc da Receita Federal os seguintes órgãos, mantidos os atuais encargos e atribuições que lhe são- próprios:
a)
Administração do Edifício;
b)
Biblioteca 'da Fazenda:
c) centro de Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal do Ministério da Fazenda - CETREMFA; ,
d) Dlretorta da 'Despesa pública;
e)
Divisão do Material;
j) Dívasâo de Obras;
g)
Serviço de-comunicações;
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h) Serviço de Estatística Econômíca e Financeira;
i)
Serviço do Pessoal;
j) Serviço do Patrrmõn!o da Untâo:
l)
Delegacias Fiscais do Tesouro
Nacional.
Art .. 11. Para efeito de dotações'
orçamentárias a Secretaria da Receita
Federal passa a ser considerada como
unidade orçamentária ..
Art. 12. Fica o Ministro da Fazenda, autorizado, dentro dos limites
do respectivo crédito, a expedir atos
relativos às transferências de dotações orçamentárias ou de -crédttos
adícionaís que se fizerem necessários
em decorrência dêste Decreto.
Art. 13. As modificações conseqüentes ao disposto neste Decreto não
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deverão acarretar aumento de despesa.
Art. 14. O Ministro de' Estado
promoverá no prazo de 60 (sessenta)
dias, obedecido o disposto no Decreto nc 62.459, de.25 de março de 191)7,
os atos de regulamentação dos órgáos
mencionados no artigo 49, observado o
disposto nos artigos 59 a 13.
Art. 15. í:ste Decreto entra em vigor na data de, sua publicação, revogando-se as disposições em _contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1988;
147'1 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antônio Dettim Netto
Marcus Vinicius Prtuini de-Moraes
DE

20

DE NOVEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério, das Relações Exteriores o crédito suplementar de
NCrS 3i/J0. 00000 (trezentos e sessenta mil cruzeiros novos), destinado
a atender ao osiinzptementn da contribuição inicial do Brasil ao Fundo
Multilateral do Conselho Inter-Americano Cultural da Organização dos
Estados Americanos (OEAJ.
O Presidente da, República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83. item Ir, da Constituição e da autorização contida no artigo 11
da Lein9 5. 3~3, de 6- de dezembro de 196,7, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Relações Exterlorea .o crédito
suplementar de NCrS 3-60.000.00 (trezentos e sessenta mil cruzeiros novos) ,
para refôrço de, dotação orçamentária consignada ao Subanexo 5.13.00, a
saber:

5.13.01 330 333 . . .:. .
333.2.1768 -

NCr$

Secretaria de Estado
Política Exterior
,
Cooperação Iutemaclcríal
Participação do Brasil em Organizações Internacionais
3.2.0.0 - Transferências correntes
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
.
3.2.1. 1" - Entidades Internacionais
360.000,00
Art. 29 A despesa decorrente, da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nas dotações orçamentárias
a seguir discriminadas:

5.05.00 - Ministério da Educsçâo e Cultura
5.05.11 - Departamento Nacional de Educação
2~9. 2.0526 Expansão e Manutenção da Comissão do Livro
Técnico e do Livro Dfuatico (COLTED)
4.0.0:0 - Despesas de Capital.
4.1.0.0 ....:... Investimentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de programação Especial ..
5.05.23 - Instituto- Nacional de Estudos Pedagógicos
269,2.0824 -' Conferência Nacional de Educação
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de. Programação Especial ..

NCr$

300.000,00

6Ó.000,00

1\'lOS
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Art. 3Ç> sste .Decreto entrará em vigor na 'data de sua publicação.
Brasilia, 20 de novembro de lft68; 147Ç> da Independência e 80Ç> da
República.

A.

COSTA E SILVA

José de Magalhãês Pinto
Antônio Delfim Netto
Tarso Dutra
Marcus Vinicius Pratini de, Moraes

DECRETO NÇ> 63.661 -

DE 20

dústria e Comércio, na _mesma

DE

81-

tuaçâo em que se encontravam na
extinta Coordenação da Mobilização
Econômica, a, partir da' vigência do
Inclui pessoal da extinta Cccrdeneçdo
Decreto-lei nv 8.400, de 19 de dezemdr;t Mobilização Econômica em funbro de 1945, os servídóres Renato
ções de extranumeraríoe-mensoustas
Carlos Porto" Flammío "Gomes de
Atencastro,
Helio Filgueirai,·· Adolpho
do antigo Ministério do- rraoiuno,
Jaymovich,
Renê Bastos de Miranda,
Indústria e Comércio.
Dirceu Rodrigues de Almeida e RUy
Coelho Bastos.
--.0 Presidente da República, usannc
Art. 29 O pessoal relacionado no
da atribuição que lhe confere o arigo83, item lI, da Constituição, <1 artigo anterior é .considerado ocupante
im de dar cumprimento ao -julgado de funções de extranumerários-mendo Tribunal Federal de Recursos na salistas, 'a partir de 19 de março 1~
Apelação Civil nv 13.461 .....,. mstrito" 1946, na Parte I Suplementar da' Ta·
Federal e tendo em, vista o que consta b-ela Numérica de 'Extranumeráriosmensalistas do-Departamento Naciodo Processo nc 27. 725, d~ 1968-, ...•
nal da Indústria e Comércio, .cnada
DASP decreta:
pelo Decreto nv 20.921: de 5 ôe ubru
Art.: 1Ç> São considerados incluídos
de 1946; de acôrdo com a seguinte
no antigo Ministério do Trabalho, In- classificação:
NOVEMBRO DE

1968

Nome

Função

I

j

Referência

!---~--I--1

Renato Carlos _Porto (falecido em 10 \
de junho de 1ft61) .....•..'
I

I

Flamínío Gomes de Alencastro .... ··1

I

\

Fiscal- Médico
Assessor-Econômíco

:

.

Adolpho J aymovích ········.·.·.·

RenéBastos de Miranda ..,
Ruy _Coelho Bastos

XVIII

I[

XVIII

[
\
I

Fiscal

XV

1

Fiscal

I
I
[
I

XV

1

Fiscal

!

XV

I

XV

.
He )10

Filgueíras

I

I
I

i

.

XIX

I

Cínegrafísta

Dirceu Rodrigues de Almeida

.

I

I

1

I

I

Fiscal

I

I

L
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Art. 39 A partir da vigência da
Lei nv 488, de 15 de novembro de 1948,
as Referências XIX e XVIII, tndtcadas TIO antigo anterior, passam à Rérerêncía 23 e a XV passa a 22.
Art .. 4Q As -íunçôes indicadas no
artigo 2Q passam a integrar a Parte
Suplementar da Tabela trmca de Extranumarárfos-Mensalístas do 'antigo
Mmístério do Trabalho. Indústria e
Comércio, a partir da viaênc.a do Decreto nc 29.069, de:iO c dezembro
de 1950, e consideradas Incluídas no
Anexo V' da Lei no 3.780, de 12 de
julho de. 1960, por, oiassmcar: devendo o referido Ministério fornecer os
elementos necessários ao enquadramento respectivo.
Art. 59 Os salários do pessoal de
que trata êste decreto são os previstos
no Decreto-lei nv 8.512, de 31 de dezembro de 1945" com as alterações
posteriores previstas em lei.
Art. tIO :t!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1968;
147Q da Independência e 80Ç' da
Repúblíca .

A.

COSTA E SILVA

Jarbas G. Passarinho
Edmundo de Macedo Soares

DECRETO

N9 63.662 -

NOVEMBRO DE

DE 21 DE

1968

Apróva o Regulamento do Registro
Aeronáutico Brasileiro (RAB).
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
83; inciso II da 'Constituição; e tendo
em vIsta' o' disposto no art. 10' do
Código Brasileiro do Ar (Decreto-lei
nv '32', de 1& de novembro de '1966,
alte-rado pelo Decreto-lei nc 234, de
28, de fevereiro. de 1967),. decreta:
CAPÍTULO I

Do Registro' Aervauiutico Brasiletrro

Art. 1q, O Registro
Aeroneutrco
Brasileiro (RAB) destina se à transcrição dos títulos de. propriedade, de
aeronaves cívís brasileiras, bem 'como
à inscrição, averbação e anotação 'de
todos os fatos e atos a' elas relativos.

:"65

EXECUTIVO

Art. 2Q OS serviços, concernentes
aos registros públicos estabelecidos
pelo Decreto n« 20.914, de .5 dê ja--neíro de 1932, e pelo Decreto-lei
nv 32, de 18 de novembro de 1966. que
instituiu o Código Brasileiro do Ar,
alterado pelo Decreto-Ieí nv- 234. de
28 de fevereiro de 1967, serão feitos
no .Registro Aeronáutico Brasíleíro
(RAB), ficando . sujeitos .us díspostçôes do presente Decreto.
Art;. 3 Q O Registro Aeron:1utico
Brasileiro (RAB) funcionará na DIVisao de Aeronaves, no Subaepartamcn.."
to 'I'écnícc do Departamento de heronáutíca Civil (Art. 17 do Decreto
0 9 60.521, de 31 de março de 19ô7J.
CAPÍTULO

Dos Livros

.ao

n
Registro

Art. 49 O Registro Aeronáutlco
Brasileiro (RAB) adotará os .segumtes
Livros:
Livro nv 1 -'- Protocolo - destinado à prenotação e' anotação de to~o
e qualquer titulo constitutivo de díreitos reais e obrigacionais, segundo
sua ordem cronológica de apresentação;
Livro n? 2 - De Registro ãe Aeronaves destinado à transcrição,
averbação ~ anotação de direitos 'reais
e obrigacionais sôbre aeronaves. bem
como de qualquer fato ou ato a elas.
relativos;
Livro nc 3 - De Registro de Aeronaves em Construção - destinado à
transcrição. inscrição, averúaçã~ e
anotação de direitos reais e obrigacianais sôbre aeronaves em construção. bem c9mo de qualquer fato ou
ato a elas relativos;
Livro' n? '4' - Indicador Pessoal destinado. ao repertório de:' tod:osos
proprietários e de titulares de demais
direitos reais. obrigacionais, ou' de
exploração de aeronaves;
Livro n Q:·5 - Especial - destinado
a registro provisório ou' dependente
de condição ou 'de aeronaves privadas
de propriedade· estrangeira (art. 14,
parágrafo .único do C.,B.A.).
Parágrafo únrcc. Cada. serviço de
Aeronáutica Civil (SAC) deverá ter
um livro de contrôle das aeronaves
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que, DO Registro Geral, forem- decla
radas como sediadas- nas respectivas
zonas Aéreas.
Art. 59 Os livros do Registro Aero'náutico Brasileiro poderão 5,'1'_substituídos por fichas ou outro 'sistema,
desde que fiquem assegurados o contrôte e a fidelidade das transcrições,
inscrições, averbações e anotaçoes .
CAPÍTULO

m

Do Pedido de Reçíetro
SEÇÃO 1

Da Propriedade da Aeronave

Art. 69 O pedido' de Registro de

propriedade .aeronáutica será ius..,.
truído com os seguiutes documentos;
I

a)

b)

Titulo de aquisição;
prova de quitação de ônus fis-

-cais e previdenciários;
c)

prova

adquirente;

de

nacionalidade

do

d) prova de seguro aeronáutico,
nos "têrmos da legislação em "}1:;O1';
e)
certificado de navegalnüdade,
manuais de vôo e operação da aeronave;
j) título' de propriedade .do transmitente; .
g)
prova do pagamento de emolumentos e de multa, se houver, bem
como das quantias despendidas pela
União na aquisição dataercnave:
§ 19 Quando a aeronave tive': sido
importada com isenção de direitos
"aduaneiros, a transferência do registro da, propriedade, dependel'~,,~a.vo
ceso de isenção também do adquí-.
..reAnte, da comprovação de qui.açâc
desses mesmos direitos.
§ 29 No caso de transferência de
propriedade' fica dispensada a exigência da letra c dêête artigo se já
.satísfelta anteriormente mas será
exigida a baixa de hipotéca na forma
do art. 23 e parãgraros.
SEÇÃO 2

Dos demais 'rlireitos reais
e 0brigactOnGis

Art. 79 O pedido de registro dos
direitos reais e obrigacionais, reto-
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uvos a aeronaves, inclusive em c?nstruçâo, serà instruido com os segumtes
documentos:
a)
titulo de constituição, do direito;
b)
prova da naclO?a~idade do titular do direito oonstdtuídc;
c)
prova de pagamento de emolumentos e de multa, se houver
Parágrafo único. O, encarregado
do Registro deverá proceder ao regístro ex officio da hipoteca <egal ou de
qualquer direito ou garan 'fa, em t~
vor do Poder público, desde que tals
atos' lhe cheguem ao conhecimento
Art. 89 O pedido 'de averbação ou
anotação de qualquer fato ou. ato
relativo ai aeronaves ou ao seu uso ou
exploração deverá ser ínatrtndo . de
documentos que os comprovem, e de
requer.mente em que seja meneado. o
fundamento legal da pre.ensào .
Art 99 O pedido de -egtstro de
aeron~ve privada de .proprtedade ~e
estrangeiro pessoa natural, com residência permanen te no Brasil ou
pessoa jur dica, autorizada ,J runc.onar no Pais, quando a aeronave s~
destinar ao seu próprio uso, devera
vir acompanhado dos elementos previstos no art . 79 e da justificativa de
sua pretensão;
§ 19, Protocolado o pedido, será o
mesmo informado pelo encarregado
e enviado à .Autorídade .Aeronáutica
competente para decidir.
§ 29 Se o pedido rôr deferido, será
efetuado o registro no Livro nc 5
(Especial); se nâo o fôr, será anotado
o indeferimento no Livro n'' 1 (Protocoroi ;
Art. 10. Após ser protocolado o
titulo será examinado e. se encontrado 'perfeito em seus requísltcs
íntnnsecos e extrínsecos, será registrado.
Art. 11. O registro do titulo. de
propriedade conterá:
al o número. de ,ordem e a data
da prenotação ou anotação no Livro'
no 1 (Prctocolor.;
b) a natureza e data do ütuto:
c) a caracterização da aeronave
ou a remissão a ela, se já regfstrada.;
d) os nomes das partes e
suas
respectivas, qualificações;
e)
o valor da' aeronave, segundo
a transação.
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Parágrafo único. Tratando.se
de
aeronave em construção, constará da
transcrição a sua pormeuorfzada
descrição, segundo o projeto em
execução.
Art. 12. Constarão das inscrições,
averbações e anotações dos demais
direitos reais e obrigacionais:
a)
o número de ordem e a -data
na prenotação ou anotação no Livro
(Protocolo) ;
z» a natureza e a data do titulo;
c) a natureza do direito;
·d) os nomes das panes e
suas
respecttvas qualificações;
e)
a' caracterização da aeronave;
1)
o valor,' juros, prazos e demais
condições consubstancíadas no título ~
CAPiTULO IV

DOs· Certificados de Matricula e de
Navegabilidade

Art. 13. Somente depois de ultimado o registro, cem a aprovação da
.aeronave em vistoria técnica. serão
expemdos ao proprietário o;:, Certificados de Matr.cuía e de Navegabílídade da aeronave.
Art. 14. :É.l vedada a, expedtçào de
mais de um Certíf.cado de YJ.a"(.l'lcula
para a mesma aeronave, .aínna que
se trate de condom.nío, caso-em que
serão nomeados, no Cer dfíca.Io todos
os condôminos e suas respectivas
cotas.
Parágrafo único. Quando houver
condommíc,' o Registro Aeronautícc
Brasileiro fornecerá a cada condômino que o solicitar, uma v a du.Cer-.
tificado de Matrícu.a, com uec aJ ação
expressa: Via para oonaómoio.
Art. 15. Quando se tratar de aero.nave. já registrada, o díreíto transcrlto. ínscrfco, averbado sera anotado
resumidamente no respec.avo ocrtí.fícado de Matricula da- aeronave.
Art. 16. O Certificado de Matrícula de aeronave em construção
.sómente poderá ser expedido depois
.de nêle anotadas, resumidamente. as
transcrições, inscrições, averuaç'ies e
anotações constantes do Livro nv 3,
.rere.cntcs à aeronave.
Art. 17. Em caso de perda oQdes'truíçâo dos Certificados de .\I1atrlCula
.e Navegabilídade poderão se! expadidas Segundas Vias dêsses do-cumentos,
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Parágrafo único. Na eventuatdade
de insuficiência de espaço para anotação nos Certificados de Matrícula
e Navegabífídade
serão
emitidos
aditamentos a êsses documentos,
Art. 18. O certificado de matrícula
representa, salvo prova em cou.rarto,
o título de propriedade aeronáutíca..
CAPÍTULO V

Dos' Certificados Provisorios
.ae Matrícula e de:.Navegabüidade

Art. 19. Ficam ínstítuídos osioerüfícados . Provisórios de 'Matrícula e

de Navegauílídade, para as aeronaves,
cuja importação se 'roenac antes de
efetivada a tranacrfçâo. do respeorrvo
tacuío de propriedade no
Begrstro
Aeronáutico Brasileiro (I!'AB).
Parágrafo umco. Atendendo círcunstâncías especiais, poderá o. Departamento de. Aeronáutica c.vn,
expedir Certificado Provisório de
Navegabí.ídade também para aeronaves adquiridas no territór.ú nacional visando
regularizar sua
situação, nc periodo.· compreennldo
entre a realização do negocio e .a
efetivação da transcrição do-tãtuío 110
Registro.
Art. 20. A Juizo de
Autoridade
Aeronàutíca competente, poderá ser
expedido certüicado prov.sôrtc de
navegabütdade as aeronaves, cujos regrstros estiverem pendentes de decisão
administrativa (art. 99).

a

,CAPÍTULO VI

Do Cancelamento no Registro
SEÇÃO 1

Da propriedade de aeronaves

Art. 21. A transcrição do titulo
de propriedade no Registro será cancelada quando:
a)
a aeronave perder a sua nacionalidade brasileira;
b)
a aeronave deixar de existir;
c) a aeronave perecer ou fôr
abandonada .rart., 17, § 49 -:::,B.A.);
â)
determinado o cance.amento
por sentença judicial transitada em
julgado;
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e)
a aeronave fôr destinada a
constltuír peça de museu ou de aprendízagem técnica, em caráter derínrtrvo,
f)
ocorrer fato previsto em lei.
como extintivo -da propr.edade .

S.EÇÃO 2

Dos demais direitos reais

e coriçacionaís

Art., 22. O cancelamento do regístro dos demais direitos reais. e
obrigacionais ocorrerá:
a) " pela exttncão-. do
direito. POl'
qualquer uma das formas esrabe.ecída.'; na legislação civil;

b) pelo cancelamento da tranacrtçãc da propriedade, nos casos das -letras b, c, e, e f, do artigo aritenor:
c) por" sentença judicial transitada em julgado.
.Art.23. Quando se tratar de hipoteca legal. inscrita ex ottícto em.
'favor da União, o cancelamento da
dnscríçâo tar-ee-ã também eu otncio.
na conformidade do que preoeítuar a
lei que a instituiu.
§ 19 'A hipoteca legal existente. à
data da declaração de falência. concordata ou liquidação da devedora
não poderá ser cancelada enquanto
não forem pagos todos os créditos da
União.
'
§ 29 A::; aeronaves, bem corno seus
equipamentos, adquiridos com a-contribuição financeira da União ou que
vierem a ser pagas total ou parcialmente pela União. não poderão ser
alienadas ." arrendadas," fretadas. ccdídas ou transferidas ainda que em
público leilão. sem' a aucorrzaçâo
prévia do Departamento de Aeronáutica otvít.
Art. 24. Qualquer interessado poderá. pedir o cancelamento da trans-crtção, . inscrição, averbação ou anotaçâo, mediante 'a comprovação da
causa extintiva.
CAPíTULQ Vil

Disposições finais

(RAB). Enquanto não cancelado, oregistro produzirá todos os seus efeitos legais.
§ 1 9 A averbação
de contratos.
translativos da posse direta de aeronaves, gratuitos ou onerosps,deverã
ser requerida, em idêntico prazo, pelo.
detentor da posse.
§ 29 A falta de requerimento de
registro no referido prazo. sujeita o
infrator à multa de cinco vêzes o
salàrío-m'nímo no País, independente,
das penalidades decorrentes da falta
de certificado de matrícula.
Art. 26. O registro terá efeito
retroativo à data da constdtuiçâo dodireito, se requerido no prazo de 30
(trmta) dias previstos neste Regulamento.
Art;' 27.- As despesas relatívas: aosatos de transcrição, tnscncêo averbação, matrícula e anotação; às certidões de atos prenotados.: transcritos,
inscritos ou averbados; às segundas.
vias de certificados de matricula. -de,
navegabüídade e vias para, condôminos. correrão por conta dos' interessados.
Art. 28. Os emolumentos relativos.
aos atos do Registro Aercnáutdco
Brasileiro serão, recolhidos ao .eunuc.
Aeroviário, nos termos do art. 39,
"alínea "C", ·do Decreto-lei no 270, de
28 de fevereiro de 1967.
Art. 29. o Ministério da Aero-náutica baixará as instruções que se
fizerem necessárias à adaptação do
R egi st r o
Aeronáutico Brasileiro,
(RAB) ao presente Regulamento bem
como à dinamização de seu funcionamento.
Art. 30. Ot encarregaõo do. Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB)
será funcionário cívíj, com habilitação
qualificações necessárias à execuçãodo serviço, de preferência Bacharel
em Díreíto .
Art. 31. ÊSte Decreto entrará em
vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação; revogadas as disposições
em contrário.
Brasília 21 de novembro de 1968;

Art. 25. O adquirente de aeronave
terá o prazo de 30 (trinra) dias contados da data da transação, para requerer a transcrição de seu t: tulo
no registro Aeronáutico' Brasileiro

da' Independência .e
República.
1479

A. COSTA E SILVA

Márcio de Souza e Mello

809

da

';l69.
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DECRETO N.I? 63.663 NOVEMBRO

DE 21 DE
DE 1968

Declara de utilidâde
pública, para
desapropriação, terrenos szecesscrãcs
ao Ministério da Aeronáutica, ad;;.
jacentes ao Aeroporto de Corumbá,
no Estado de j,Wato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item lI, da Constituição Federal
e tendo em císte o Decreto-lei' número 3.365, de 21 -íc junho de 1941,
alterado pela Lei n.c 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta;
Art. 15' São declarados de utilidade pública, pata fins de' desapropriação, de acôrdo com- o artigo 6~1?, combinado com o artigo 5.9: alínea "a",
do Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho de .1941, os terrenos, inclusive
benfeítoríascnêles existentes, situados na adjacência .do Aeroporto _ de
Corumbá, Estado
de Mato Grosso,
com a área de 207.810,09 m2 (duzentos e sete mil, oitocentos e dez metros
quadrados e nove decímetros quadrados) de propriedade dos Irmãos
Chamma, ou seus herdeiros, ou sucessôres, tudo conforme consta do processo protocolado no Ministério da Aeronáutica sob o n.c06-01/3 .564-65, onde se encontram as plantas do terreno
€ o laudo de avaliação.
Art. 2.9 Os terrenos a que se refere
o artigo anterior destinam-se ao Mínistério da -aeronáuttca., para a ampliação do Aeroporto de Corumbá.
Art. 3.9 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da desapropríaçâo de que trata êste decreto, na forma do ar- .go
10 do Decreto-lei n. Q 3 . 365, de 21 de
junho de 1941, correndo as despesas
à conta da Categoria Econômica
4.0.0.0 - Despesas de Capital, ....
4.2.0.0 - Inversões Fínanceíras, Elemento da Despesa- 4.2.1.0 - Aquístção de imóveis, dos créditos orçanjentârtos concedidos no cor-ente
exercício nnanccrro.
Art. 4.9 Na forma e para os efeitos
do artigo 15 do necrcto-ieí -nc 3,365.
de 21 de junho de _941, alterado pelo
artigo 2.9 da LeJ n.c 2.786, de 21 de
maio de 1956 a presente desapropria...
ção é declarada de urgência, para
efeito de imediata imissão de posse.

Art. 5.Q O presente decreto entrará
em. vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21/ de novembro -de 1968;
147.1? da. Independência e
8U.9
da
República.
A. COSTA E SILVA

Mareio

ae

Souza e Mello

DECRETO NQ 63.664 NOVEMBRO DE

lJE 21 DE
1968

Retifica o enquadramento dos cargos, . !UnçÓ3S e em'prêgos do Mi-nietérto da Aeronáutica, de que
tratam os Decretos números 51.516,
de 25 de junho de 1962; c 59.427,
de 27 de outubro de 1966.

o Presidente da República, usando das atribuições que, lhe' confere
o artigo 83, item n, da Constituição, e tendo em vista o disposto na
Lei no 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos que fazem parte dêste
Decreto, o enquadramento dos car-.
gos. funções e empregos do Quadro;
de Pessoal - 'Partes Permanente,
Suplementar. e Especial do Mtnístério da Aeronáutica' abrangtdos pelo
disposto no artigo 19 da Lei número
3.780, de 12 de julho de 1960, no ar"tígn 2Q da' Lei nc 3.967, de 5 de outubro de 1961. e no àrtago 23, parágrafo único, da Lei nc 4.069, de 11
de junho de 1962.

Parágrafo único. As alterações .de
que trata êste artigo envolvem a sí-.
tuaçâo de servidores enquadrados no
referido Quadro de Pessoal, Partes
Permanente e Suplementar.. pelo Decreto nc ,51.516, de 25 de junho de
1962, e Parte Especial, por fôrça do
que consta do Decreto nv 59.427, de
27 de outubro de 1966.
Art. 29 O órgão de pessoal competente apostilará os titulos dos Iuncionárlos. abrangidos por êste Decreto ou os expedirá aos que não possuirem .
Árü. 3Q As modificações de enqua-

dramento a que se refere o artigo

1Q prevalecerão, 'para todos os efeitos,
a partir de 19 de julho de 1960 para

os funcionários .íncluídos na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Aeronáutica e a con-.
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tal' de 6 de outubro de 1961 e 15
de junho de 1962, respectrvamente,

para os incluídos na Parte Especial,
do mesmo Quadro e Ministério, ex vi

do disposto no. artigo 2(> aa Lei numero 3.[967, de 5 de outunro de 1.961,
e' no artago 23, parágrafo único da
Lei nv 4.069. de 11 de junuu de 1962,
ressalvados os casos de vigência posterior do enquadramento consignados na reíaçâc nominal anexa.
Art. 49 As despesas decorrentes da
execução do disposto _neste decreta
serão atendidas pelas dotacóes orçamentárias próprias do Min.st.ério da
Aeronáutica.
Art. 59 sste Decreto en trarâ em
vigor na data de SUa publíeaçâo, _revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Márcio de Souza e Mello

Os errexos a que se 'refere o' art. 19
foram publicados no D. O. de 9 de
dezembro de' 1968.
DECRETO N.9 63.665 - DE
NO~BRO DE 1968

21 DE

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

o Presidente da República, usando'
das atrbuíçôea que lhe confere o artígto 83, inciso lI, da Constituição
decreta:
Art. 1.9 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desaproprracão,
de acôrdo com o artigo 6P~ combinado com o artigo ,55!, alínea a. do
Decreto-lei n.v 3.365. de 21 de junho
de 1941, o imóvel constituído de terrene, com 1.045,00m2, e respectivas
benfeitorias, de propriedade da "Light
- Serviços de Eletricidade S. A.",
localizado na rua Marechal Deodoro,
contíguo ao' Quartel do 1.9/6.Q Regtmento de Infantaria, no Município de
Caçapava - SP.
Art. 2.9 O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Ministério do Exército.
Art. 3,Q Fica o M'nístérío do Exército' autorizado a promover' a desa-

-EXECUTIVO

proprtaçâc em aprêço, correndo as.
respectivas despesas à conta dos recursos próprios daquele Ministério.
Art. 4.Q O presente decreto entrara
em vigor na data de sua pubücaçâo,
revogadas as disposições em con trárro.
Brasília, 21 de novembro de 1968;
147.9 da Independência e 80.Q da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurélió de Lyra Tavares.

DECRETO NQ 63.666 - DE 21
NOVEMBRO DE 1968

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade
de Ciências Médicas
"DT.
José Antônio Garcia Coutinho" de
Pouso Alegre - MG.
O Presidente da República, usando "da atribuição que lhe COnfere o
item II do Artigo 83 da Constituição, de acôrdo com o. díspostc no
artigo 23 do Decreto -nv 421, de n
de maio de 1938 e tendo em vtsta o
que consta do Processo nv CFE ..... ~
1,524-68. do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
..
.
Art, te Fica autorizado o 'tunctonam snto da Faculdade de Ciências.
Médicas "Dr. José Antônio Garcia
Coutinho", de Pouso Alegre, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2Q ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 1968;'
147Q da, Independência e 80Q da

República,
A.

COSTA

E

SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N.Q 63.667 - DE 21
NOvroMBRO DE 1968

DE

Dispõe sôbreo enquadramento definitivo do pessoal do Conselho Nacional de pesquisas, beneficiado pelas
Leis ns.3.967, de 5 de outubro cte
1961 e 4.069, de 11 de junho de 1962.
e iiã outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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83, item II, da Constituíçáo e tenuc
em vista o disposto nos artigos 2.Q e
3.9 da Lei n.c 3.967, de 5 de outubro
de 1961 e no parágrafo único do artigo 23 da Lei n.v 4.069, de 11 de junho de 1962, e ainda o qu-e consta do
processo D.A.S.P, n.v 5.904-63, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado, na torma
dos anexos, o enquadramento definitivo dos servidores do Conselho Nacional de Pesquisas amparados pelos
artigos 2.9 e 3.9 da Lei n.v 3.967" de
E- de outubro de 1961, e pelo-parágrafo
único do artigo 23 da Lei n.c 4.b69, de
11 de junho de 1962,· bem como a
relação -nom.nal respectrva .
Art. 2.Q OS valôres dos níveis da
vencimentos. 'constantes dos anexos a
que se refere' o artigo 1.9. são, para
o servidor beneficiado pe~aLei número 3:967, de 5 de outubro de i961,
os previstos na ......ei n.c 3.826, de 23
de novembro de 19dO, reajustados por
leis posteriores e para o pessoal amparado peloiparàgraío único do artigo 23 da Lei n.c 4.069, de 11 de Junho de 1962. os' constantes do Anexo
I daquela lei, reajustados, também,
por leis posteriores.
Art. 38 O enquadramento ora aprovado não homologa situações que, em
virtude de smdícâncías ou -'ínquértto
.admmístratívo, venham a ser consíderadas nulas, ilegais OU contrárias a
normas administrativas em ,vigor
Art. 4.Q O órgão, de pessoal do
Conselho, Nácíonal ,de Pesquisas apostilará os. títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto, OU os expedira aos que não os possuam, observando o disposto no artago 188 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União.
Art. 5.Q As vantagens financeiras
decorrentes- dêste Decreto vigoram a
pa~tir de 6 de outubro de' 1961 para
o .servidor amparado pela Lei número 3.967. de 5 de outubro de 1961.
e a partir de 15 de junho de 1962,
para os beneficiados pela Lei número 4.069, de 11 de junho de '1962.
Art. 6.9 As despesas com a execução
deste Decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentários próprios.
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Art. 7.9 aete Decreto entrará .m
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, _21 de novembro de 1968;
147.Q da Jndepencencia e 80.9 da
Repúbhoa.

A.' COSTA E SILVA
Marcus
ViniclUs
MOraes

Pratini

de

Os anexos a. que se refere o art. lO?
foram 'publicados no Diário Oficial
de 2'7'-'111-68.

DECRETO N9 63.668 - DE 21
NOVEMBRO DE 1968

DE

Altera a classificação, dos carços de
nível superior da SUDENE, apruvada pelo Decreto n9 .54.351, de 29
de setembro de 1964, e dispõe sôóre o enquadramento de setzs
atuais ocupantes.

O Presidente da. República, US<1ndo da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição, e
de acordo com o artig09 Q da Lei
nv 4.345, de 26 de junho de -1964, decreta:
Art. 19 Fica alterada, .na forma
dos anexos, a classificação 10s cargos de nível superior do Quadro de
Pessoal - Parte Permahen te - da
Superintendência do Desenvolvlmento do Nordeste, bem como a eelaçâo
nominal dos respectivos' ocupantes.
Art. 2'? O órgão de pessoal competente apoatnera 05 títulos -íos servidores abrangidos per este decreto.
ou expedirá portaria declaratória aos
que não os possuírem.
Art.- 39 A retificação prevista neste Decreto prevalecerá a' partir de
29 de junho de 1964.
Art. 49 As vantagens financerras
decorrentes da execuçac do presente
Decreto vigoram a partir de 19 de
junho de 1964.
Art. 59 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em con n-arro.
Brasfüa, 21 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 1309 da
República.
A. COSTA E SILVA
Afonso A. Lima

Os anexos a que se refere o art . 11)roram publicados no Diário Oficial.
de 2-2-111'-'68.
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DECRETO N9 63.669 NO~BRO

DE

21

DE

DE 1968

Autoriza o Ministério das Minas e
Energia a· culquirir terrenos.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Ocnstituíçâo, decreta:
Art. 19 Fica0 Ministério das Minas
e Energia autorizado a adquirir, por
compra a Prefeitura Munícípal de- Pôfto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, os seguintes imóveis, situados naquela Capital:
a) um terreno em forma de L sito

na Av. Ipiranga, lado ímpar, voltado
para norte, distanciado 175m (cento e
setenta e cinco. metros) da Av. Ge!.ú·
lio Vargas, lado par

medindo 39m

(trinta e nove metros) de frente à
dita Avenida por 36,20m (trinta e seis

metros e vinte centímetros) de extensão de frente a fundes, pelo lado leste,
no alinhamento da rua projetada que
segue a margem do antigo leito do
arroio. O lado oeste constdtut-se de
uma linha quebrada composta de três
segmentos de. reta a saber: O primeiro
que parte de aímhamentr, da avenida,
na direção norte-sul até a extensão de
9,50m (nove metros e cinqüenta centimetros) limitando-se com a sobra do
ímóvet nc 480 da Av, Getúlio Vargas.
dêste ponto parte o segundo segmento
na direção' oeste-leste numa extensão
de 34,65m (trinta e quatro metros c
sessenta e cinco centímetros) e limita-se com imóvel que está sendo adqurrido pelo' Ministério das Minas e Ener_
gie; dêste ponto segue o terceiro e ultimo segmento na direção norte-sul, numa extensão de 20 20m
{vinte metros e vinte centímetros) , limitando-se, também, com imóvel que está sendo adquirido pelo Ministério das Minas e Energia. Ao Sul
6m(seis metros)' no alinhamento do
prolongamento da rua Beck;
b) Um terreno sito eo prolongamento da Rua Beck, lado ímpar, voltado para norte, distanciado 205m da.
Av. Getúlio vargas, lado par, medindo
6m (seis metros) de frente ao drzo
prolongamento, por .20.20m (vinte metros e vinte centímetros) de extensão
de frente e fundos a entestar com lmóvel de quem de direito; Ilrrrltando-se
a oeste com terreno que' está sendo
adquirido pelo Ministério das Minas
e Energia e a leste, com o alinhamenta da rua projetada que segue a
margem do antigo leito do arroto.

Art. 29 Os imóveis de que trata o
artigo anterfor, destinam-se à constru.,
ção da sede do 19 Distrito do Departamento Nacional de Aguas e Energia. correndo as despesas com a aquistçâc à conta dcs Recursos Orçamentários próprios; do retendo Mínlsbérto.
Art". 39 ltste Decreto entrará em vigor na data de. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 801? da República.
A. COSTA E EoILVA
Henrique Brandão Cavalcanti

DECRETO NI? 63.670 - DE 21 DE
NovEMBRO DE 1968
Dá nov(t redação ao art. ··120 do Regulamento omroooaa pelo Decreto número 60.459, de 13 de, março de 196'í\
e reabre prazo para habilitação de
corretores ·de seguro.

O presidente da República. usando
da atrfbu'ção que lhe confere o artigo
83, item TI, da Constituição, decreta:
Art. JQ O artigo 120 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 60.45-9, de
13 de março de 1967, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 120. Os corretores de seguros
que. vinham exercendo sues atívídades
na data da vigência da Lei no 4;594,
de 29 de dezembro de 19M, e aínda
não regfstradcs, poderão requerer à
SUSEP, no prazo
de 90 (noventa)
dias, a, contar da data deste Decreto,
o respectivo registro, observado o disposto no artigo 31 da referida lei."
Art. 21? ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1968:
147<;> da Independência e 80<;> da
República.
A. COSTA E SILVA
Edmuncto de Macedo soares
DECRETO Nl? 63. 671 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1968
Declara de uWietcule pública, para fins
de desapropriação, o terreno que
menciona, necessdrâo ao Ministério
das Minas e Energia.

O Presidente. da República, usando
das atríbulçôes -que lhe confere o ar-
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tígo 83, Item H, da Constituiçâo e nos
termos: do Decreto-Iet nc 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
li'? 2.-786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1q E' declarado de utilidade
pública, para fins de deeapropríaçào
um terreno situado em Pôrtc Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, 4:). zona
do Registro de Imóveis, a-ntiga "Chácara da Fumaça", no quarteirão rormado pelas seguintes
artérias: Av.
Protásio AlVes, Beco do Manoel Eltas,
prcjetada rua Deodoro e projetada rua
Manoel Marques, distanciada 12000m
da esquina do Beco do Manoel Elias,
constituído dos lotes números 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 e parte dos fundos
dos lotes de números 26, 27 e 28, da
quadra nv 16S, medindo cento e oito
metros (10S,OOm) de fr-ente ao Norte,
no alinhamento da projetada rua Deodoro,' e, fundos ao Sul, a entestar com
terras de propriedade do DNAE (Ministério das Minas e Energia) onde
mede cento e nove metros e oitenta,
centímetrog 009,SOm); dívidrndo-se a
Leste por uma linha da extensão de
cento e dez metros 010,OOm), com terreno de propriedade' da Outorgante
Vendedora, e a oeste, por outra linha
da extensão doe cen to e cinqüenta
metros e50.00m) com dito de propriedade também dac Outorgante Vendedora. Perfazendo a área de 14.253,SO
ma (quatorze mil duzentos e cinqüenta
e três metros quadrados e oitenta centímetros) .

Art. 29 O imóvel de que trata o artigo anterior destína-se à construção
de ampliação dás ínstalaçóes do 19
Drstrtto do Departamento Nacional de
Águas e .b"TIergia.
Art. 3'? Fica o Ministério das Minas
.e Energia autorizado a promover a <:1.08·sapropríação em eprêço. correndo as
despesas, à conta dos Recursos Orcamentárlos próprios, do referido Miriis-

térío.

Art. 4'? 1tste Decreto entrará em vtgorna data de' sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 21 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Henrique Brandão Cavalcanti
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DECRETO

N9 63.672
NOVEMBRO DE

- DE 21
1968

DE

Aprova o Regulamento sôbre Exposições e Feiras Inüustriais 'e Comerciais,
...

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
83, item H, da Constitutçáo, decreta:
Art. i'? Fica aprovado o Regulamento sôbre exposições e feiras de caráter
industrial e comercial, que com este
baixa, assinado p810' Ministro da -Jndústria e do -Comercio.
Art. 29 :!tste Regulamento entrara
em vigor na data de sua publicação,
ncando revogado o Decreto número
tiO,566, de 1-0 de abril de 19.6'7, e as demars disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A, COSTA E SILVA

Edmundo de Macedo Soares
O regnnamento a que se refere o
presente Decreto foi publicado no

Diário Oficial de' 27-11-168.

DECRETO .N9 63,673 - DE 22
NOVEMBRO DE 1968

DE

Mantêm a concessão outorgada à R·L
dia Cultura de Poços de Caldas SA.,
para estabelecer uma 'estação «e
ráâiotiitusão sonora, em ondalJUrta,
na cidade de Poços de Caldas Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atrfbuíções que lhe confere o artig'o 83 item TI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 89,
item XV letra v'a" da mesma Constituição . e o que consta no Processo
nv 346-67, do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta:
Art. I'? Fica mantida até :&7 de
agôsto de 1972, nos termos do artigo
117 da Lei nv 4.117, de 27 de agôsto
de 1962 (Código Brasileiro de 'I'elecomunícações) combinado com o artigo
177 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, a concessão outorgada à
Rádio Cultura de Poços de Caldas
S. A., pelo Decreto ne 36.019, de 11
de agôsto de 1954, para estabelecer na

27',1:

Aros

to
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cidade de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, sem direito de exclusívidade, uma estação de radíoditusao
sonora, em onda curta,
Parágrafo único. O nõvo contrato
decorrente da concessão mantida pelo
presente ato obedecerá as cláusulas
que com êste baixam rubricadas pelo
Secretárro.xjeral do Ministério das
Comunicações e Presidente do .... ,.
CONTEL e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
da <a da publicação deste Decreto no
Diário Oficial da União sob pena de
sua nulidade de pleno direito.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia,22 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República. '

Comércio, obrigando-se a mesma so.,
cíedade a cumprir Integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar, sõbre o 'objeto da
presente autorização.
Brasília, "22 de novembro de Ü168;
1479 da Independênola e 809 da
República.
A, COS'I'A E SILVA

Edmundo de Macedo Soares

DECRETO N963.675 NOVEMBRO

DE

DE 22 DE

1968

Concede à 'emnreea Ltiücable Sernizi
Caotoçrafici Rsuiicteteçratici e Raâioelettrici-Società per Azioni aUtorização para continuar a funcionar na República Federativa do
Brasil,

O Presidente da República, usando

A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas

c1.3" atríbuiçâo que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e

DECRETO, N9 63.674 -

DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1968

Concede à Imanobiliare Casa Latitui ;
Società Per' Azioni autorizGA;ão pa..
ra continuar a funcionar na República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atrtcuiçào que lhe confere o art. 83,
item H. da Constituíc ão e nos cêrmcs
do Decreto.lei no 2.627, de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único. E' concedida à Jmmobiliare Casa Latiria -.:. Società Per
Azicnl, com sede na cidade de Roma
- Itália, autorizada a funcionar através de Decretos Federais, o úrtamo
dos quais sob o nv 61.658 de 8 de na.. .
vembro de 1967, autorização para con,
tmuar a funcional' na República Federativa do Brasil, com o capital destinado àa operações da filial brasileira elevado de Ncrs 1.007.000,00 (um
milhão e sete mil cruzeiros novos)
para NCrS 1.249.000,00 (um mt.hao
duzentos e quarenta e nove mil Cl'Uzelros novos), em virtude da C01;recâo monetária dos vaI r e s do
Ativo imobilizado, nos termos .da Lei
nv 4.357, de 16 de julho de 1964 bem
como através do aproveitamento de
Reservas, consoante resol uçác cdota.,
da pelo Conselho de Administração,
em, reunião realizada a 13 de narço
de 1968, mediante as cláusulas que a
êste acompanham, assinadas pelo Mi;
nistro de Estado da Indústria e do
ó

nos termos d-o Decreto-lei nv 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decrer a:
Artigo único. E' concedida à empresa Jtalcable Servizi Cablografrcl
Radíotelegraf.c! e. Radíoelettr.ci-Socíetà per As.oní, com sede na cidade de Roma - Itália, autorizada a
funcionar através de Decretos Fe~
der ais, o último dos quais sob o numero 62,101, de 11 de janeiro dê
1968, autorização para continuar a
funcionar na República Federativa
do Brasil, com o capital destinado, as
operações da filial brasileira, elevado de NCrS 1.120.000,00 (um mílnâo,
cento e vinte mil cruzeiros novos)
para NCrS 1.157,000,00 (um milhão,
cento e cinqüenta e sete mil cruzeiros novos), por meio da correção monetária dos valores do Ativo imobilizado, n-os têrmos da Lei-no 4.357, de
16 de julho de 1964, bem como atravês do aproveitamento de Reservas,
consoante resolução adotada pejo
Conselho de Adm:nistraçâo, em reuníâo realizada a 26 de junho de 1968.
medíante ' as cláusulas
que a êste
acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria edo Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Brasilia, 22 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares
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DECRETO N.Q 63.676 - DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1968
Concede à
"Pan-American
Worlà
Airways, Inc."
autorização
para
continuar a funcionar
na República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aro.
tígo 83, nem í.I, da Constrtuíção e
nos termos do Decreto n.c 35.514, de
18 de maio de 1954. decreta:
Art. 1.9 E' concedida _:1 sociedade

anõn.ma americana «Pan Amer.can
wond Aírways, Inc. ", com s-ede na
cidade de Nova York, Condado

e

Estado de Nova York, Estados Um-

dos da Amérroa, autortzaca a runóion ar na Repúbl.ca pelo Decreto núme1'0 18.768, de 28 de maio de 1929, e,
postercormente, a prosseguir com as
suas atividades peles Decretos números 20.498, de 7 de outubro de 1931,
23.84d, de 15 de OUlUJJrO ue HH7,
26.711, de 27 de maio de Ul49, 2-7.403,
de 8 de novembro de 1949, 28.071, llê
2de maio de 1950, 31.895, de 5 de dezembro de 1952, 33.15'7, de 25 de junho de 1953, 34.819, de 17 de dezembro de 1953, 40.438, de 28 de
ven bro 'de 1956, 48.452, 'de 3;) d-e junho de- 1960, 49.468, de 7 de dezembro de 1960, 56.525, de 29 de junho
doe 1965, e 61.758, de 23 de no-vembro
de 19ú7, autorização pai a nela continuar a funci-onar, com as modíf.caÇÔ;:f
estatutár.as apresentadas. aprovadas por resolução da. sua assembléia geral
órdínarra,
na reunia-o
realizada em 2 _de ma.o de 1967.
Az-t. 2.9 O
exercjoto efetivo ue
qualquer atividade de "Pari Amer.can
World Aírways, Inc." no Brasil, relacionada com os ser-viç-os de transporte aéreo, ficará sujeito à legfslaçâo
brasílena que lhe for apncavc..
Art. 3,9 Ficam; ainda, estabelecidas
as segu.ntes cláusulas .
I - A "Pau .rmerícan Wolrd Airways. Inc." é obrrgac,a a manter, permanentemente, um representante geral na Brasil, com nlenos e Ilírnltadqs- podêres para tratar e, defíníttvamente, resolver as questões que se
suscitarem, quer com o Governo. quer
cem particulares, podendo ser demandado e receber citação ín.cial pela so-

no-

cíedade;

II - Todos os atos que esta praticar - no Brasil f.carâo sujeitos unicamente às leis e regulamentos brasner-
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ros e à juriedlçâo dos seus tribunais judiciários
ou admín.stratívos,
sem que, em tempo algum, p-o-ssa invocar qualquer exceção, ou ímurudade, fundada nas disposiçõ-es de seus
estatutos, as qua.s não poderão servir de bas-e a qualquer reclamação;
III - Não lhe sera parrruudo real.zar no Brasil quaisquer dos seus objetivos, ainda mesmo os constantes
dos seus estatutos, desde que prvatávos das emprésaa nacíónaís e vedados às estrangeiras,
somente podendo exercer os que dependam /J.€
prévia permissão g-overnamental, depois de a obter, e sob as condíçôas
em que rõr concedida;
IV - Ser-lhe-a cassada esta autorizaçâc s:e infringir as clausulas anteriores, ou se, a juízo :10 Governo
brasileiro, exercer atividade contrária

ao interêsse publico;
V A inrraçâo de qualquer das
cláusulas, para a. qual nâb ex.sta
cominação especiaí, será punida .om
a _multa de duzentos cruzeiros novos
(NCrs 200,00) a um mil' cruzeiros novos (NCrs 1.000,0::)), podendo ser-lhe
cassada a autortzação, em caso ce
reínc.dêncra..
'
Art. 4,9 Acompanham êste Decreto,
em sua publicação. as alterações estatutár.as apr-esentadas, legal e devidamente traduz das. conforme Decr-eto
n.v 35.514, de 18 de maio de 1954.
Brasília, 22 de novembro de 1968:
147.9 da
Independência e
80.Q da
Repúbl.ca..
A.

COSTA

E SILVA

Marcio de Souza e 1k[ello

DECREI'O

N'? 63.677 DE
NOVEMBRO DE 1968

22

DE

Declara nulo o Decreto n9 53.294, de
16 de dezembro de 19,63.

o Presidente da República, usando
da atribuição cue lhe confere o artigo 83, item ri, ca Ocnstítutçao. nOS
têrenos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mmcr açâoj , alterado pelo de nc :ns de 14
de março de 1967 e tendo em vista, o
que consta do processo DNPM-,G. 42],
de 1956, decreta:
Artigo único. Fica declarado nula o
Decreto nv 53.294, de lQ de dezembro
de 19-63, que autorizou Ó círíadào tirasilaíro Antonio Augusto l",accio a pes-
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quísar quartzo no' município de Monte
Sião, Estado de Minas. Gerais.
Brasília, 22, de novembro de 1968;
1479 da Independência e eO(l da
República.
A. COSTA E SILVA

Henrique Brandão Cavalcanti

ExECUTIVO

DECRETO N9 63.6'79 - DE 22
NOVEMBRO DE 1968

DE

Outorga concessão à Rádio Iracema
de Fortaleza S/A, para estabelecer
uma estação de rtuiioaifusão sonora
na cidade de Sobral, Estado ào Cea-

rá.

o

DECRETO N'? 63.678 -

J)B 22 DE

NOVEMBRO DE 19'68

Mantem a concessão outorgada à Rádio Cultura de Poços de Caldo,s S.A.,
para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora, em onaa tropical, na cidade de poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e

tendo em: vista o disposto no artigo
8°, item XV, letra a da. mesma cone,
tituiçâo e o que consta no Processo
nv . 34ü-67, do Conselho Nacional de
Telecomunicações, decreta,
Art.

19 Fica mantida até 27 de

agôsto de 1972, nos têrmos do artágo
117 da Lei nc 4.117, de 27 de agôsto
de 1962 (Código Brasileiro de 'I'eleeo-

mumcações) combinado com o artégo
177 do Regulacnento dos serv.cos de
Radlodífusâo, a concessão outorgada' à
Rádio Cultura de poços de Caldas
S.A.; pelo Decreto nc 32.580 de 14 de
abril de 1953, para estabelecer na cidade de Poços de Caldas, Estado' de
Minas Gerais, sem direito de exclusividade, uma estação de- radíodítusâo
sonora, em onda tropical.
Parágrafo único. O nôvo contrato
decorrente da concessão mantida pelo
presente ato obedecerá as cláusulas
que com êste baíxaen. rubrtcaôas pelo
Secretário-Geral do Ministério das
Comunicações e presidente do ...
CONTEL e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste Decreto no
Díario Oficial da União, sob pena de
sua .nulídade de pleno direito.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em con trárlo.
Brasília, 22 de novembro de 196B;
14'79 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
.Carlos F. de Simas

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item H, da Constituição e tendo
.em vista o disposto no artigo 89, item
XV, letra a, da mesma Constituição e
o que consta no Edital nc 27-ú6, do
Conselho Nacional de 'I'elecomumca-

ções, decreta:

Art. 19 Fica outorgada concessão a
Rádio Iracema de Fortaleza S. A. ,
nos têrmos do art. 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, para
.estabelecer na cidade de gebral, Estado do Ceará, sem direito de exclusívtdade, uma estação de radiodifusão sonora, em onda tropical.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas que cem êste baixam rubrícadas pelo secretário-Geral do Mill!&tório das Comunicações e Presidente
à-o-' CONTEL e deverá ser
assinado
dentro de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da publicação dêste Decreto
'no Diário Oficial da União, sob pena
de se tornar nulo, de pleno direito, o
ato da outorga.
Art. 2(1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlo,s F. de Simas

DECRETO NQ 63.680 - DE 22
NOVEMBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pública a "Casa
dos Pobres de São Vicente de Pau~
lo". com Se&3 em Nova Friburgo -Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e aten;
dendc ao que consta .dc Processo M.J.
35.590, de 1967. decreta:
Artigo único. E' declarada de utd.,
lidade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o. artigo 1Ç>· do

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517 de 2 de maio de :961, a
"Casa dos Pobres de São Vicente de
Paulo", com sede em Nova Frrburgo
Estado do Rio de Janeiro.
Brasília, 22. de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
c-.

A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO N9 63.681 - DE 22
NOVEMBRO DE 1968

DE

Aprova o Regimento Interno do Conselho de Defesa âos Direitos da Pessoa Humana.

o Presidente da República, usando
tia atribuição que lhe confere o item
II do 'artigo. 83 da Constituíçâo da
República. Federativa do Brasil, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regtmento Interno do conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, criado
pera Lei nc 4.319, de 16 de março, de
1964, e que com êste baixa, assinado
pelo Ministl;o de Estado da Justiça.
Art. 29' Este Decreto entrará em
vigor na data de' sua publicação, revo..
gadas as disposições em contrario.
Brasilía," 22 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da Gama e Silva

o regulamento a que se refere .0
presente Decreto foi publicado no
Díóric Oficial de 22-11-'68.
DECRETO N9 63.682 - DE 22
NOVEMBRO DE 1968

DF:

Declara de utiiuiaâe pública, para fins
de desapropriação os imóveis que
menciona, necessários ao Ministério
do EXército.

, ,O Presidente. da República, usando
das atribuições .que lhe confere o er-:
tigo 83. inciso II, da Constituição, e
de acôrdo com- o art. 59, letra "a",
combinado como art. 60, do Decreto,'
lei no 3.365 de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 10 São declarados de utdlída,
de pública, para fins de desapropria-
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çâo, os seguintes imóveis localizados

no Municipio de Santa Mana - RS.:
a) terreno com
543,25m2, situadó
na Rua Venâncio Aires. lado oeste do
nv 665, de propriedade de Balduíno
Carlos Krauspenhar ; e
b) terreno com 6'6$,0-5 ma, respectivas benfeitorias localizado na Rua
Venâncio Aires números '6-65 e 673, de
propriedade de Luiz Alcides Pavaní .
Art. 29 Os imóveis a que se refere
o artigo anterior destinam-se ao, Ministério do Exército.
Art . 39 Fica o Ministério do Exército autorizado a promover a desapro.,
príaçâo vem aprêço, correndo as respectivas despesas à conta dos recur...
80S próprios daquele, Ministério.
Art. 49 O· presente decreto entrará
em vigor na data. de sua .publícaeão.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavares

DECRETO N9 63.683 -\ DE 22
NOVEMBRO DE 1968

DE

Regulamenta a .ísençiio . do impôsto
de importação relativo a sementes,
espécies vegetais e animais reprodutores, prevista no artigO 15 item
VIII do Decreto-lei 11.9 37,_ (je 18 de
novembro de 19-66.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição e
tendo em .vlsta o disposto no artigo 15 do necreto-iei nv 37, de 18 de
novembro de 1966, decreta:
Art. 19 A isenção do ímpôsto de
importação, prevista no inciso VIII
do artigo 15 do Decreto-lei nc 37, de
18 de novembro de 1966, compreende:
I - sementes emjrerat, bulbos, cebolas, tubérculos,./ raizes tuberosas,
brotos e rtsomcs, importados exclusivamente para plantio:
II --,,-: árvores e arbustos, inclusive Os destinados a enxertia, plantas
de qualquer' espécie, 'raízes vivas, e
demais elementos de propagação vegetal, importados exclusivamente-para
introdução de novas espécies ou melhoramento das já existentes;
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equincs, asininos, muares, bo-

vinos, zebuínos, buoalmos, suínos, ovin05, caprmos eIn-oríncs, como devido
certificado individual de registro genea.lógico, importados exclusivamente para a melhoria d-os rebanhos;

IV ~ peixes e aves domésticas. estas acompanhadas do certificado de
registro pertinente, e outras espécies
de animais, imoortados exclusivamente par.'), reprodução.
Art. 2° O Conselho de Política Aduaneira poderá, por -solícitação doMimstérto da Aaricultura e-na forma do
art. 27 ,.1" Let n,! ~ ':>44, de 14 de agôs-

to de 1957, suspender a isenoão. nos
casos de ccmorcvado Interêsse da
produção nacional.
Art. 3º A isenção será aplicaô a peto

C h o f <> "a
l'~08' -i"'Q"
aduaneira de
despacho da mercadoria, cumortda s
as exigências da Iegtslaçâo próoria f'
meôf anee
~,1Jtü,'i7"'r'5,n
expressa do
Ministério da Agrtculbura nu ôe entidades ou óreâcs por êle devidarriente credenciados.

Art. 49 O

Conselho de Política
Ministério da
Agricultura, poderá baixar normas
comolementares para a ex-cucâo deste Pev'uamento, no âmbito "da sua
competência.
Aduaneira, ouvido o

Art. 5° nste Decreto entrará em vígor na data de sua publica cão. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 oc novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Ivo Arzua Pereira

DECRETO N° 63.684 -

DE

25 DE

NOVEMBRO DE )968

Considera Patrono do Corpo tie Sasule
da Marinha de Guerra. o Cirurçíão-:
Mor da Armada Dr , Joaquim Cândido Soares de Meirelles.

o Presidente da República. usando
'das atrfbuiqães que: lhe confere o
art. 83, Inciso Ir da Constituíçào,
Considerando que o Cirurgião-Mor
da Armada
Dr.
Joaquim Cândido
Soares de Melfelles se faz merecedor
da. homenagem que se lhe presta,
pelo sen exempio dígntttcante doe homem público e profissional de alto
saber;

EXECUTIVO

Considerando que sendo dever cívtco cultuar a memória daqueles que
constituem o patrimônio moral da Pá.,
tria;
Considerando. que tendo sido o Ci,
rurgíâo-Mor da Armada Dr .. Joaquim
Cândido Soares de Méirelles, o primeiro Diretor de Saúde Naval, no neríodo de 1849 a l869, decreta:
Art. 19 E' considerado Patrono do
Corpo de Saúde da Marinha de
Guerra, o Cirurgrão.Mor da Armada
Dr. Joaquim Cândido Soares de Meí-.
relles.
Art. 29 O dia 5 de novembro. data
do nascimento do Ch'urgtàc- Mor da
Armada Dr." Joaquim Cândido soares
Meirelles é considerada Data Festiva nas Organizações de Saúde da Ma.,
rínha de Guerra.
Art. 39 aste Decreto entrará em
vigor 1).a data de sua 'publicação. revo.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de novembro de 1988;
147 0 da Independência e 809 da

República.
A. COSTA E SILVA
Augusto Hamann Raâemuker
Grimeuxúâ
DECRETO N9 63.685 -

DE 25 DE
NOVEMBRO DE 1968

Declara. de utilidade públic"a a Sociedade de Educação e Assistência Social das Irmãs Franciscanas da Pro:
vidência de Deus _ S.E.A.S., com
sede em São Paulo ..,..--- Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M,J.
14.923, de 1966, decreta:
Artigo único. E' declara-da de utdIidae pública. nos termos do artigo 19
da Lei nc 91, de 28 do; agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do H,8B'ulamento aprovado pelo Decreto núme.,
ro 50,517. de 2 de maio de 1961. a. So,
cidade de Educacão e Assistência
Social das Irmãs' Franciscanas da
Providência de Deus - S. E. A. S.,
com sede e11). São Paulo - Estado de
São Paulo.
Brasília, 25 de novembro de 1968;
147<'> da Independência e 809 da.
República.
A. COSTA E SILVA
Luís Antônio da Gama e saoa
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N.9 63.686 -

NOVEMBRO DE

DE

26

DE

Declara de utilidade pública a Fundação Benjamim Guimarães, com
sede em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe: confere o artigo 83, item II, da Constituição atendendo ao que consta do Processo
M.J. 50:138, de 1961, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilldade pública, nos têrmos do artigo
19 da Lei 91, de 28 deugôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado. pelo. Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Fundação Benjamim Guimarães com
sede em Belo Horizonte, Estado dê
Minas Gerais.
Brasília, 26 de novembro de 1968;
147Q da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E

SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO N? 63.687 NOVEMBRO DE

DE

26 DE

1988

Autoriza o funcionamento da Faculdade
de Agronomia e zootecnia
"Manoel Carlos Gonçalves", da· cidade de Pinhal - Sâo Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição e de
acôrdo com o disposto no artigo 23 do
Decreto-Ieí ne 421, da 12 de maio de
1938, decreta:
Art. 19 Fica. autorizado o funcionamento da Faculdade de Agronomia e
zootecnia "Manoel Carlcs Gonçalves",
da cidade de Pinhal, no Est.a.do de
São Paulo.
Art. 29 nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de: novembro de 1968;
1470 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N.9 63.688 NOVEMBRO DE

1967

279

EXECUTIVO
DE

26 DE

1968

Mantém a concessão outorgada à Rádio Cultura
Araraquani- Limitada
para éstabelecer uma estação de
radiodifusão sonora em ónda média
na cidade de Araraquara, Estado de
São Paulo.

O Presidente. da- República, usando
das atribuições .que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
8.9, item XV, letra a da mesma Constituição e o que consta no -Processo
n.c 10.236-65 do Conselho Nacional
ele Telecomunicações, decreta:
Art. 1.0 Fica mantida até 27 de agõsto de 1972, nos têrmos do artigo 117
da Lei n.c 4.117, de 27 de agôstc de
1962. (Código Brasileiro de .Telecomunicações) combinado com o artigo
177 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, a concessão outorgada
à Rádio Cultura Araraquara Limitada,
pelo Decreto n.c 23.331, de 18 de julho
de 1947, para estabelecer, na cidade
de Araraquara, Estado de São Paulo,
sem direito de exclusividade, uma
estação de radiodifusão sonora,
onda média e prorrogada por mais 10
(dez) anos, pelo Decreto n.c 23.381, de
18 de julho de' 1947.
Parágrafo úníco, , O nôvo contrato
decorrente da concessão marttida pelo
presente ato obedecerá as cláusulas
que com êste baixam rubricadas pelo
Secretário-Geral do Ministério das
Comunicações - Presidente do CON ~
TEL - e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da publicação dêste Decreto DO
Diário Oficial da. União, sob pena de
sua nulidade de pleno direito.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Prasuta 26 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 801? da
República.

em

A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas
DECRETO N.9 63.689
NOVEMBRO DE

-

DE

26

DE

1968

Declara de uuuaaae pública a ASSD-oocõo das -Irmãe MissionáTiasCapuchinhas, com sede em Fortaleza,
Estcuic do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-
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go 83, item II, da Constítuição e atendendo ao que consta do Processo MJ
5.102, de 1968, decreta:
Artigo único. E' declarada 'de utilidade pública" nos têrmos do artigo
L'? da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento' aprovado pelo Decreto 50;517,
de 2 de maio de 19$1, a Associação das
Irmãs Missionárias Capucbmhas, com
sede em Portajeza, Estado do Ceará.
Brasfha, 26 de novembro de 1968;
147.'? da Independência e 80.'? da
República.
A. COSTA E SILVA

Luís Antônio da Gama e Silva

DECRETO N.'? 63.690 - DE 26
NOVEMBRO DE 1968

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Jornalismo "Eloy de Souza",' de
Natal.,...... RN

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
II do artigo 83 da Constituição, de
acôrdo com o disposto no artigo 23 do
Decreto-lei n.c 421, de 11 de maio 'de
1938 e tendo em vista o que consta do
Processo n,c: 59.852-64, do Ministério
da Educação e cultura, decreta:
Art. 1.9 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Jornalismo "Eloy
de Souza", de Natal, no Estado do
Rio Grande do' Norte.
.Art.. 2.9 l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1968;
147.9 da. Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO NQ 63.691
NOVEMBRO DE

-DE

26

DE

1958

Autoriza o tunoionamemo da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis .e de Administracão li de Icelações Públicas de Mogi das Cruzes
- SP.

o Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
II do ,art. 83 da Constituição, de
acôrdo com o disposto no art. 23, do
Decreto-lei no 421" de 11 de maio de'
1938, e tendo em vista.
que consta.
do Processo na CFE- 1. 439-::68, do Mi,.

°

EXECUTIVO

nístéí-io da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado (J funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, contábeis e de A-dministração e de Relações. Públicas de Mogi
das Cruzes, 'da Organização Mogiana
de Educação e Cultura, sediada. em
Mogi das
Cruzes, Estado de
São
Paulo.
Art. 20 :Este Decreto entrará em vigor na data de sua- publicação.
Brasília, 26 de novembro de 1968;
1470 da Independência. e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N'? ,63.692 - DE 27
NOVEMBRO DE 1968

DE

RenOva a declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto número 38.999, de 10. de abril .de 1956,
para fins de desapropriação pelo
Departamerito Nacional de Obras
Contra as Sécae, da área de terreno necessária à construção do Açude Público Lima Campos, no Munfcipío de [cá, Estado do 'Ceará.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem
os artigos 83, item II e 150, § 22, da
Constítuíção e nos têrmos do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pelá Léi nv 2.786,
de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaraçâo de utilidade pública a que se
refere o Decreto nv 38.999, de 10 de
abril de 1956, para fíns 'de desapropriação pelo "Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas, da área
de terreno com 39.640.000 m2 (trinta
e nove milhões, seiscentos e quarenta mil metros quadrados) , representada na planta que com êste baixa,
dev1damente rubricada pelo Beoretário-Geral do Ministério do Interior,
necessária à construção cio Açude
Público Lima Campos, no Município
de Icó, Estado do ceará."
Art. 2Q' O presente Decreto' entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 -de novembro de 1968;
147Q da Independência e 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA
Afonso A. Lima
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ereto, as funções privativas, até o
preenchimento completo nos COl'PÓS
de Tropas, Estabelecimentos, Rapartições e demais órgãos do Exército, no
tempo de paz.
Art. 39 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrário.'
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Art. 29 O Ministro do Exército,
por proposta do Estado-Maior do
Exército, quando da distribuição quadrlmestral em cada Arma e. no Qua ...
dro de Material 'Bélico e em cada
pôsto das funções privativas e das
funções gerais, deverá ajustar, proporcionalmente, na forma dêste De-

19 'Tenente .. ,. ,

Capitão

Major.

Tenente - Coronel . .

7

Dez/68

o Presidente da República, usando
das atrfbuíções que lhe confere o artigo 83, Inciso II, da Constituição e
de acôrdo com o art. 39 da Lei número 5.394, de 23 de fevereiro de .1968,
decreta:

~~~""""""""""""""""""I

POSTOS

Dispõe sôbre o preenchimento de vagas de O tíctais dos Quadros das Ar_
mas e de Material Bélico.

DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1968

DECRETO N~ 63.693 -
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225

136

78

35

13
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Total'

Aurélio de Lyra Tavares

A. COSTA E SILVA

Brasília, 28 de novembro de 1968;
Independência e 809 da
República.
1479 da
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Art. 19 As vagas de oficiais .dos
Quadros das Armas e de ::A:aterial
Bélico resultante da Lei nv 5.394, de
23 de fevereiro de 1968, deverão .ser
preenchidas por promoção, nas datas
e na proporção abaixo Indicadas:
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DECRE'TO N9 63.694 -

DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1968

sôbre a Função Privativa do
Pôsto de General-de-Divisão Combatente e onera o Decreto numero
43.190, de 12 de tecerciroae 1958

Dispõe

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artígc
83, inciso II da Constituição, decreta:
Art. 19 A função de Secretárto.Ge,
ral do Exército, referida no nv 15, da
letra "f" do art. 19 do Decreto número' 43.190, de 12 de fevereiro de
1953, passa a ser privativa do pôsto de
General-de-Divisão Combatente.
Art. 29 ustc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 309 da
República.
A. COSTA E SILVA

Aurélio' de Lyra Tavares

DECRETO N9 63.695'- DE 28 DE
NQVElVIBRQ DE 1968

Autoriza: o Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis (DNPVN)
a criar a Administracão do Pârto
de Aracaju (APA).
."

O Presidente 'da República,' usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 83, item I'I, da -Constituição, e
Considerando a necessidade de organizar o Pôrto . de Aracaju e o ínterêsse de integrá-lo no sistema portuário nacional;
Considerando a ímportâncla econômica do pôrto organizado de Aracaju, cuja zona de influência estende-se além das fronteiras estaduais;
Considerando a crescente movimentação de mercadorias pelas instalações portuárias existentes;
.
Considerando que o Estado de Sergipe, concessionário doPô,rto de Aracaju, nos têrmos do Decreto nv 23.460.
de 1€ de novembro de 1933, não pôde,
ainda, explorar o pôrto:
Considerando a necessidade da conclusão, a curto prazo, das obras do
Pôrto de Aracaju, que podem ser providas por recursos da arrecadação de
taxas;
Considerando os entendimentos havidas com o Govêrnc do Estado de
Sergipe e ainda o que estabelece a

letra "e" do Artigo 39 e letra "d'
do Artigo 25, da Lei nv 4.213, de 14
de fevereiro de 1953, decreta:
Art.!? Fica o Departamento Na,cíonal de Pertos e Via Navegáveis
(DNPVN) autorizado a críar, em caráter provisório, a Admirustraçàc do
Pôrto de Aracaju (APA) , mediante
convênio a ser' firmado entre O' Departamento Nacional de Portos e Via.s
Navegáveis (DNPVN) e o Govêrno do
Estado de Sergipe, homologado pelo
Ministro dos Transportes, observado o
disposto neste Decreto.
§ 19 A Administração do Pôr to de
Aracaju (APA) , sediada Da cidade de
Aracaju, Estado de Sergipe, será diretamente subordinada ao DiretorGeral do Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis e terá duração de 2 (dois) anos, contados da data
da homologação do convênio, prazo
no qual deverá ser providenciada a
criação da respectiva sociedade de
economia mista.
§ 2';.' O convênio deverá ser assinado até 30 (trinta) dias após a publicação dêste Decreto.
§ 3Q O Diretor-Geral do Depártamentó Nacional de Portos e Vias Navegáveis, rio prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data da homologacão do convênio, submeterá à aprovacão do Ministro dos Transportes o regimento' da Administração do Pôrto
de Aracaju.
Art. 29 âate Decreto entrará em
vigor na- data da sua puobcaçâo.
Brasília, 28 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Mârio David Andrea-zza

DECRETO N9 63.696 -

DE 28- DE

NOVEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Depar-:
tamento Nâcional de Estradas de
Rodagem, área de .terreno situada
em Papanduva, no Estado de Santa
Catarina.
O Presidente da República, usando
da, atribuição 'que lhe confere o artigo 83; item II, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei nc 2.78'6, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 Fica declarada ãe utilidade pública, para fins de desapropria-
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pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, a área de terrene com 38.090,00 mz (trinta e oito
mil e noventa metros quadrados) si.tuada no Estado de Santa Catarina,
Municipio de Papanduva, de propríedade da Kaliks Deoracki Cebila Deorackí Oratch e Natalia Deoracki Semkora, a qual abrange uma jazida de
material granular, necessária aos ser-viços· de pavimentação da Rodovia
Federal BR~11.'6,constante de planta
.devídamente rubricada pelo Diretor da
Divisão de Estudos e projetos do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, que se encontra depositada
e arquivada naquela Divisão,
Art. 29 Nos têrmos do artlgn 15 do
Decrete-lei nv 3.3'65, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei no 2,786,
de 21 de maio de 1956, poderá o Departamento Nacional de Estradas, de
Rodagem alegar urgente
desapropuiacão para efeito de requerer a
imissão. provisória na posse do bem
indicado no artigo 19 dêste Decreto.
Art. 39 nstc Decreto entrará em
vigor a partir da, data de sua publtcação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 28 de novembro de 19'68:
147(l da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Mário David Asuireczza

tígo 83, item II, da Constttuiçác em
consonâncta .ao Decreto-lei n.c 3.365,
de 21 de junho .de 1941 alterado pela
Lei n.c 2.786 de :n de mujo ae H16b,
decreta;
Art. 1;,0, Fica declara-ta de utilidade pública, para rins -rc desapropriação pelo Departamento Nacrcnat
de Estradas de Rodagem ri)NEH.),
a área de terra com cerca de 25.000
m2, (vinte e cinco mil metros quadrados), Jocaüzaoa no lVIUll1Clp10 de
Lorena, Estado de Sao Paulo a altura do km 217 tquuometragem antiga; da Roaovta Presidente .Ouu-a,
entre as estacas :n8 """f- l{i,~() 8 :.n8
+ 5,00 do, subtrecho Cacnoeíra Pau':"
Jísta-Guaratmguetà da citada 'Rcoovia, que constam ser ~H: propriedade
de Iraní Itamar e - .romas rcocn-ígues
da Silva. A área nccessana 9. arnpnaçáo do Horto Ftoresr.u do 31,1• .:JIStrito Roctoviarro .Pederar do UNER.,
esta representada na planta devidamente rubricada pelo, DIretor. da DiViSa0 de Estudos e projetos da mencionada Autarquia, arquivaca naquela
nivisac.

DECRETO N.9 63.697 -DE 281m
NQVEMBRO DE 19R8

Art. 3Y Este Decreto entrará em
vigor na data de sua punhcaçào, revogadas as disposições em contrario.

ção

a

Declara de utüuiaâe pilbl'.ca,
para
fins de âesapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, area de terra stTuada '/O
Municipio de Lorena, Estado
de
São Paulo.

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

DECRETO

!,:9

63. Gt'8 -

Art. 2 v Para os rins previstos no
artigo 15 do Decreto-lei n ~ :3-365, de
21.6.41, modificado pela Lei n.v ·/.7B6,
de 21 de maio de 1956 o nr'JER podera alegar, a qualquer
tempo a
urgência da' presente desaprcprtaçao.

Brasília, 28 de novembro de 1968;
da Independência e 809' às,
República.
1479

A. COSTA E SILVA
Mario David Andreazza
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério da Fazenda em ta cor do Instituto de previdência e As~
sisténcía dos ~ Servidores do Esta do o crédito suplementar. de
.
NCrs 7.144.023,44 para retorço de dotaçào consignada no vigente Orçamento.
o Presidente da Repúbnca, usando da atríbuíção que lhe confere o artig'o aa. Item lI, da Constacutçao.e rta autorização contida no artigo 11, ela
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro (Ü~ 1967, decreta:
Art. 11,1 Fica aberto ao Míntstérío da Fazenda. em ravor do rnsntuto
<de Prevídencía fi Assistência dos Servidores do Estado o crédito suplementar
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de NCl'S 7.144.023,44 (sete mühôes, cento e quarenta e- quatro mil, vinte e
três cruzeiros novos e quarenta e quatro centavcs) , para refôrço de dotação
orçamentária consignada ao subanexo 5.07.00, 'a saber:
NC!':;;

5.07.00 - Mírustérto da Fazenda
5.07.22 .--Diretoria da-Despesa Pública (Encargos Gerais)

156.2.1083 - Pagamento a .Inatavos e Pensíonrstas Civis da União, mcíusíve das Empresas de Transportes Marttímo e Pluvial
3.0.0.0 - Despesas Correntec
3.2.0.0 - 'I'ransteréncias Correntes
3.2.4.0 - Pensiomstas
,.
7.144.023,44

Art. 2'" A despesa decorrente da execução cIo presente Decreto será co:berta com a arrecadação decorrente de elevação das alíquotas de que trata
o artigo gy e seu parágrafo único, da Lei nv 5.368. de 19 de dezembro de
196'1.

Art. 3'>' Este Decreto entram em vigor na data de sua pubücação.
Brasília, 28 de novembro de 1968; 147Q da Independência e 80Q da
República.
A .. COSTA E Srr.va

Antonio Dettini Netto
JarDas G. Pas3~t-'lnn()
Marcus Vinicius pratini de Moraes

DECRETO N9 63. e9f1

-

DE

28

DE NOVEMBRO DE

1968

neunoa o artigo 29 do Decreto n<) 63.650, de 19 de novembro de 1968 que abre
ao Iâmistério da pazcu,áa, em favor do Gabinete do MiniStro, o cretuto
suplementar ele NCrS 140.0(:0,00 para. retôrço de aotação no -oíçente 01'-'
çamento.

o Presidente ce 'Repúbüca, usando da atríbuíçãc que lhe contere o artIgO 83, Item lI, da Constltuiçâo e: da autorização contida no artigo 11 da

Lei nv 5.373~ de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Ar·t. '1'" Fica alterada a reuaçào do artigo 29' do Decreto n"'63.650, de 19
de novembro de 1868 -que abre 31.· Mtnísterio da Fazenda, em favor do Ga.bmete do Mnustro, o crédito suplementar de NCr$ 140,'000,00 (cento e qua.renta mil Cl'UZ-ell'QS novos) que passa a ser a-eegumte :
"Art. zv ~ A despesa decorrente da execução do "presente Decreto será
atendida mediante contenção C<B- igual quantia, nos recursos a seguir dts-

crnumados ;

5.07.00 .- Mínísterro da Fueenna
5.07.01 -- Gabinete do Mmístrc
111.1.1028 .- Reeqtnpamento do Gabtnete

rrcrs

4.1.3.0 - mcuioamemos e Instalações .....•..........
5.000,00
5.07.11 -t- Con tadorra Geral da República
115.1.1044 :- Reequipamento da Contadoria
4,l,..3.0 -- Equipamento e Instalações .'.....' .....,.....
35:000,00
5.07~14 Diréçâo Geral da Fazenda Nacional (órgãos de Administra-ção Gerai)
. 115.2.1051 - coorcenacao das Atividades M-elo~
:-).1.2.0 Maneraaí de Consumo
~
.
20.000,00
5.07.17 - Departamento de Rendas Internas
115.2.1066:- Coordenação der Serviços do Departamento
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
40.000,005.07 .20 _. Departamento de Rendas Aduaneiras
115.2.1072 -, Coordenação dos gerviços do Departamento
40.000,Ob
3."1.2.0 -.:: Mauertal ele Consumo
.
140.000,00
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Art. 29 Este, Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
Bras'Iía, 28 de novembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da

Repúnnca..

A. COSTA E Sn,vA,

Antonio 'Deljim Netto
MaTcus vmlClUs praUni de Moraes

DECRETO N'' 63.700 -

DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em javor do Departamento Nacional de Aguas e Energia o credite suplementar de NCr$ :"80.000,00
-pera refôrço de ticiacóee consõgnadas no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando da atrtouíçao que lhe confere o arttgo l:l3, item lI, da Constttruçao e da autorização contida no artigo 11 da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro cu 1967, decreta:
Art. 1':' Fica aberto ao Mmrstérío das- MInas e Energia, em favor do
Departamento Nacional de Agua, e Energia, o crédito suplementar de ... "
_NCr$ 180.000,00 (c-ento e oitenta mil cruzeiros novos), para rerõrçc de dotaçóes orçamentárias consignada., aoSubanexo 5.12.00, a saber:
5.12·97 -

DEPARTAMEN'l'O NACIONAL DE AGUAS E ENERGIA

272.1: 1742 - Planos Especiais de Energia nos Estados, Distrito Federal
e Territórios da Umào, conforme dtscrmunaçáo do Adendo "G" ...
NGr.;;

Despesas de 8apitaJ
Investimentos
4.1.1,0 -- zerviços em Regime de programação ,Especial
4.0.0.0 4.1. O.O -

180.000,00

Art. 2\) A. despesa decorrente da execução do presente Decreto será atendída mediante contenção de íg'md quantia, nos recursos a seguir dtscrtmí-

naaos:

5.12.07 _. DEPARTAMENTO NACIONAL DE AGUAS E ENERGIA

289.1.1749 - Estudos e projetos pata Construção de barragem do 80.bradmno no Rio sao Francisco
4.0.0.0 ~-- Despe§as de capttaJ
4.1.0.0 - Jnvestamentos
4:.1. 3. Ü --. Equipamentos e Instalações
1l0.~OO,OO
4.1.4.0 - Material Permanente .....
180.000,00
70.000,00

Art. 3" :este Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo.
Brasília, 28 de novembro. de 1968; 147º da Independência e 80 da.
'RepUbllca.
A. COSTA

J~ SIl.VA

lHlfonto Del/zm Netto

Henrique Brandão ccoatcont:
Marcus Vmlcius Pratitn de Moraes
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DE

NOVEMBRO DE 1963

Abre ao Ministério das Minas e Bner-.

çía, em lavor do Departamento Na-

cional de Aguas e Enersna, o cleado
suplementar de NCr$ 5.üQIJ.OOO,OO
(cinco milhões de cruzeiros ?wv0s) ,
para o projeto da Usina Hidrelétrica da Boa Espet'ança.

EXECUTIVO

10 da Lei 91, de 28 de agôstc de 1935,
como.nado com o arugo 1'" d-o R"egurareemo aprovado PCI!.. Decreto nv ..
50.517, de 2 de maio ae 1961, o Hospital e Asilo São Vicente de Paulo,
com sede em Manhumínm, Estado de
Minas Gerais.
Brasília, 29 de novembro de 1968;
1479 da Indecendencia e 80'! da.
Repúblíca:

o Presidente oa República, no 'Uso
da atrmuiçao que lhe confere o artigo
83, item Il, da 'Oonstituíçâo e da autorização contida no artdgo 11 da Lei
no 5.313, de 6 de dezembro de 1961',

A. COSTA E SILVA
Luis Antonio aa Gama e Silva

DECRETO

decreta:

1\j"9

63.703 -'- DE 29
.:.968

Art. ] Q Fica aberto ao Ministério d2S

5.0~ú.QQQ,QO

Art,. 29 A despesa decorrente da
execucào do presente Decreta será
atendida com os recursos de que trate.
o Item II, § 19, do artigo 43, da Lei
n« 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 39 :Ê:ste Decreto entrará em vi~;ol' na data. de sua publicação.
Brasília, 28 . de novembro de 1968;
1479 da- Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Del'im Netto
Henrique Brandão CD-1Jalranti
Marcus Vinicius Pratin; de Moraes

Concede reconhecimento à Faculdade
de Ciências Econômicas da Funaa~
ção Universidade
Maranhão.

ao

O Presidente d", -cepúbnca, usando
da atríbu.çâo que lhe confere o Item
11 d-o Artigo 83 da Constttuição, de
acordo com o dISPOStú no Artcgo 23
do Decreto-Lei nv 421,d-e, 11 de maio
de 1938 e tendo em vista o.que consta
do Processo nc 67:469 de 1961, do Ministér,o da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' c-oncedido reconhectmento à Faculdade de Ciências gconómicas da Pundaçao Universidade do Maranhão.
Art. 29 :Ê:ste Decreto entrará em
v.gor na data te sua publicação.

Brasilia, 29 de novembro de 1968;
147Ç1 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 63. 7Ô4 DECRETO NÇl 63. 70~ NOVEMBRO DE

DE

29

1968

~~~l :ed~Si~~{)ria;:';~~f:t:;,e Is~~~~
Minas Gerais.

O Pr esidente da República. usando
da atribuição que lhe confere
artig..... 83, item rI, da Constituição e l
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 13.531, de 1900, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos termos do artigo

°

DE
NOVEMBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pública o Hosâe

DE

NOVElVIBRO DE

Minas e Energ.a, em favor do Departamento Nacional de Aguas e Energfe
Q crédito suplementar de NCr~~
.
5.0DO.OnO,ao (cinco milhões de cruzei1'08 novos), conforme abaixo:
5.12.07 - Departamento 'Nacional
de Águas' e Energia
272 .1.1739 - Despesas de qualquer
natureza cem o prossegu'mento das
obras da tjs'na da Boa Esperança ..:.....

xc-s

..

29

DE

Regulamenta. a Lei n'.J 5.292, de 8 dejunho de 1967, alterada pela de
n9 5.399, de 20 de março de 19ü8"
que dispõe sôbre a presta-(.ito do
Serviço Militar pelos eetuüantes de
Medicina, .""annácia, oaovtonova e
Veterinária c pelOs Médicos, Farmacéuncoe; Dentistas e v eternuirios, em decorrência de disp -Jst!;'woscta Lei n9 4.375; de 17 de agôsto de

1964.

o presidente da República, usando.
das. atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 83, item tr, da Constituição, e de
conformidade COm o disposto no artigo 78, da Lei nv 5.292, de 8 de junho de 1967, decreta:
TÍTULO I

Das

Finalidades

dêste

Regulamento

(RLMFDV)

Art. 19 nstc Regulamento estabelece normas para a aplicação da Lei
nv 5.29'2, de 8 de junho de 1967, nêle
designada pela abreviatura LMFDV,
que dispõe sôbre a prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odont.oiogra e Ve~
terínàrta e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e·' vetermàrtoe, em
decorrência de dísposn.ívos da Lei
nc 4.375, de 17 de agosto de 1964.
Parágrafo único. Canerá a cada
Fôrça Armada introduzir as modífícaçôes que se fizerem necessárias na
legislação correlata da sua responaabíIídade, com base na LlVIFDV e neste
Regulamento, tendo em vista estabelecer os pormenores de execução, que
lhe forem peculiares.
TÍTULO II

Das Generalidades

Art. 29 Em tempo de paz, o Serviço Militar prestado nas Fôrças Armadas - Marinha de Guerra, Exército
e Aeronáutica Militar nelosvorasíteíros
rgeularmente mata-iculados nos Instdtutos de Ensino, oficiais cu reconnecídos, destinados a formação de Méd.cos, Farmacéutícos, Dennst.as. ou
Veteririários (IEMFDV), ou diplomados pelos referidos Institutos, obedecerá às prescrições da LMFDV adêete
Regulamento .. Na mobílisacâo compreenderá todos os encargos de defesa nacional determinados por legislação especial.
§ 19 Os brasileiros que venham a
ser diplomados por Instituto de Ensino (IE) congêneres de países estrangeiros ficarão sujeitos ao disposto
neste artigo, desde que os respectivos
dipfomaa sejam reconhecidos pelo Gcvêrno brasileiro.
§ 29 As mulheres diplomadas pelos
TE citados ficam isentas .dc gervlço
Militar em tempo de paz e de acôrdo
com as suas aptidões e especialidades,
sujeitas aos encargos de ínterêsse da
mobilizaçâo.
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Art. 3\' A participação, na defesa
nacional, dos Médicos, jearmacêuttcos,
Dentistas e vetennàríos (MFDV), que
não estiverem no desempenho de aüvídades específicas nas Forças Armadas, será regulada em íegtslacâo competente ,
TÍTULO UI

Da Natureza, Cbrutatoneâaâe
e Duração do Serviço Mzlitar
cAPÍTULO I

Da Natureza

Art. 49 Os brasileiros natos, MFDV
diplomados por IE, of'iciat ou reconhecido, prestarão o Serviço M~litar normalmente nos Serviços oe Saúde ou
Veterínárfa das Fôrças Armadas.
Parágrafo único. A prestação do
Serviço Militar de que trata o presente artigo será realizada, em prmcípío, através de Estágros:
1) de Adaptação e Serviço (EAS); e
2) de Instrução e Serviço (EIS).
CAPÍTULO Il

Da Obrigatoriedade

Art. 59 Os MFDV que, coma estudantes, tenham. obtido acuamento de
íncorporaçâo até a f.ernunaçáo do respectivo curso prestarão .....Serviço Militar inicial obriga tórío, no ano seguinte ao da referida termmaçào. na
forma estabelecida pelo art. ,,4Q e no 1
do seu parágrafo único, obedecidas as
demais condições fixadas na LMFDV
e no presen te Regulamento.
§ li? Para a prestaçao do Serviço
Militar de que trata êste artigo os
citados MFDV ficarão vinculados à.
classe que estiver convocada a prestar
o Serviço Militar inicial,. no ano seguinte ao da r eferída terminação do
curso.
§ 29 Os MFDV que sejam portadores de certificados de Reservista de
3!J. categoria' ou de Dispensa de Jncorporação, ao concluírem o curso,
ficam sujeitos à prestação 00 Serviço
Militar de que trata- c presente ArLigo.
§ 39 Será permitida aos MF'DV. excetuados os ofícíaís da reserva de
P classe ou remunerada .lt. quer-uer
Quadro ou COl;pO. a prestação do SE"rviço Militar de que tratam êste ar-
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tigo e seu § 1<:>, como voluntários,
quaisquer que sejam os seus docúmentos comprobatórios de situação mi-

litar.
§ 49 A prestação do serviço Militar
a que se refere o número 1 do parágrafo único do art. 49 é devida até

31 de dezembro do ano em que o brasileiro' completar 38 (trinta e oito)
anos de idade.
Art. 69 O caráter de obríxatoriedade das, convocações posteriores, a
que estão sujeitos os MFDV, deverá
ser expresso pelos Mímetros jililitares,
nos atos de convocação.
.
§ 19

S,erá permitida aos MFDV· que

sejam oficiais da reserva de 2(t. classe
ou não remunerada, satrsí'eitas as necessárias condições, a prestação do
EIS, como voluntários.
§ ,29 As convocações posteriores de
que _trata êste artigo abracigerâo os
oficiais da reserva de 2~ classe ou não
remunerada, MFDV,nté a íuade limite de permanência do. oficial no serviço ativo das Fôrças Armadas.
CAPÍTULO IH

Da Isuraçãc

Art. ']9 Os Estágios de que trata
o parágrafo único do -art.. 49, em
principio, terão _a. duração normal de
12 (doze) meses.
§ 19 O 'EAS poderá:
1) ser reduzido de até 2 (dois) meses ou dilatado de até 6 (seis) meses,
pelos Ministros Militares; e
2) ser düatado-além de 18 (dezoito)
meses, em caso de ínterêsse nacional,
mediante autorização do Presidente da
República.
§ 2,9 As reduções ou dilações de que
trata o parágrafo anterior serão feitas mediante ato especifico e terão
caráter compulsório.
TÍTULO- IV

Dos Estudantes Ceusiiaatos

à Matrícula ou Matriculados
nos .1EMF.DV
CAPÍTULO

rv

Dos Estudantes Candidatos
à Matricula nos IElVIFDV

Art. 89 Aos estudantes candidatos

à matricula nos IEMFDV que. na épo-

ca da seleção das respectivas classes,

pelo menos estejam aprovados no
29 ano do Ciclo Colegial do Ensino
Médio, P?derá ser concedido adiamento de incorporação, por um Ou
dois anos.
§ F' O adiamento de incorporação
de que trata êste artigo será concedido mediante requerimento do interessado, nas. condições fixadas na
LSM e sua regulamentação.
§ 29 Os que' tiverem obtido adiamento de incorporação per dois anos
deverão apresentar-se, após decorrido
um ano, ao órgão do Serviço .'vIilital'
competente, para revalidação do CAM.
§ 39 Findo o prazo de adiamento
concedido, caso não ontennam mara-ícula em nenhum IEIvIFDV. concorrerão, com a primeira ~ classe 'a SéI convocada, com prioridade, em iguaidade
de condições de seleção, à, matricula
em órgão de Formação ele Reserva ou
à incorporação em Organízacao l\Ililitar da Ativa, conforme c caso.
§ 49 Os que, na conformidade do
parágrafo anterior, tiverem de -";(>'1'
designados à mcorporacâo, imediatamente antes de realizado", ou terminados os exames para matricula em
IEMFDV, deverão ser destinados 9última época de mcorporaçâo e esta
só se efetivará, caso a matríctna no
IE não seja efetuada.
§ 59 Os estudantes matriculados em
órgão de Formação de Reserva. que,
dentro. de noventa dias após tal ato,
venham a obter matricula em
.
IEMFDV serão desligados, sendo-lhes
concedido o adiamento de incorporação, conforme ° prescrito no art. 99.
CAPÍTULO V

Dos Estudantes Matriculados
nos IEMFD[l

Art. 99 Os estudantes regularmente matriculados nos IEMFDV poderão
ter a incorporação adiada por tempo
igual ao da duração do respectivo
CU1'lSO, fixada na. Iegíslação específica,
ou até a sua interrupção.
§ te Findo o" tempo de duração
normal de cada curso, quando também estarão terminados os correspondentes prazos dos adiamentos concedidos, os que necessitarem de nôvo
adiamento, para conclusão do curso,
deverão requerê-lo, anualmente.
§ 29 Os que tiverem a incorporação
adiada, de' acôrdo com o presente ar-
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tigo, deverão apresentar-se, anualmente, ao órgão .do Serviço Militar
competente, com a sttuacão oe estudante perfeitamente c o m p ro v ad a,
através de declaração r,r<f:;stada,. obrtgatórtamente, pelo respectivo IE, em
uma "Picha de Apresentação Anual"
(FIAP ':- Modêlo no Anexo A), de que
o interessado continua a fazer jus ao
adiamento de incorporação.
§ 39 A apresentação na forma prescrita pelo parágrafo antertor determinará a revalidação do CAM até o
dia 31 de dezembro do ano respectivo.
§ 49 A· matrícula dos estudantes de
que trata o presente artigo, 'em 'qualquer ano do curso do IE. só poderá
ser feita mediante -a apresentação do
CAM revalidado até 31 de dezembro
do ano correspondente à matrícula..
§ 59 O adiamento de íncorporaçâo
de, que trata êste artigo será concedido do modo fixado no ~ 19 do artígu anterior.
~ 69. Os que interromperem o-curse
prestarão o Serviço Militar 'devido, de
modo idêntico ao disposto no ,§ 39 do
artigo anterior.
Art. 10. Os estudantes. regularmentematrtculados nos IEMFDV, portadores dos Oertificad05· de . Dis'pensa
de Incorporaçâo. ou. de Reservista de
3i)- Categoria, que não terminarem 0S
Cursos permanecerão na situação
militar em que se encontravam ou
poderão ter nova situação na Reserva,
de acôrdo COm o fixado pelos respectivos Ministérios.
TÍTULO V

Da Prestação do Serviço i!Iili'tar Inicial
pelos Médicos;.· Farmacêuticos, 'Dentistas e Veterinários
CApÜULQ VI

Da Ccnoccaçâo

Art. 11. Os MFDV, 'de que trata o
-art , 59 e seu § 29, são considerados
convocados para a prestação' do Ser-'víço Militar ínlcíal no ano seguinte
ao da terminação do curso, pelo que,
ainda como estudantes do último ano,
deverão apresentar-se. obrigatoriamente, para fins de seleção.
§ 1Q Aos MFDV, a que se- relere o
§ 39 do art. 5°. aplica-se, também, o
disposto . neste artigo.
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§ 2Q O ano da terminação do cu-so.
para efeito da LMFDV e dêste Regulamento, é o correspondente ~...o último
ano à:o curso. do respectivo TE,. .com
início em 1. Q de janeiro e fim em 31
de dezembro.
§ 39 O Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar íntcíaj ,(PGC)
elaborado anualmente pelo EstadoMaior das Fôrças Armadas, com participação dos Min'stéríos Mtlltares,
deverá conter as prescrições necessá-.
rias à convocação dos' MFDV para a
prestação do Serviço Militar de que
trata a LMFDV e .o presente Regulamento.
§ 4Q Os MFDV que obtiverem oôlsas
de estudo de caráter técnico-cientifico, relacionadas com .0 respectivo
diploma, até' o dia anterior . :.10 marcaco para a designação. à incorporação, poderão obter, ainda, adiamento
de incorporação, por prazo corres":"
pendente ao tempo de permanência.
no exterior. Ao regressar ao! Bràsil,
estarão sujeitos à prestação do EAS.
na forma prescrita na LMFDV e
neste Regulamento.
CAPÍTULO VII

-n« Tributação

Art. 12. A trfbutàçâo dos muntcípios para a classe a' que os MFDV
estiverem vinculados não é' considerada na LMFDV e 'neste Regulamenta.
Art. 13. Todos os ' IEMFDV serão
tributários, com exceção dos declarados não tributários pelo PGC, por
proposta dos Ministros Militares, sempre que, anualmente, as. disponibilidades superem as necessidades 1)111
possibilidades- de incorporação nas
Fôrças Armadas, dentro de cada Regjâo Militar (RM) , DistrltoNaval
(DN) ou Zona Aérea (ZAé),' respeitadas as prtorfdades para a incorporação previstas no. art. 28. Em princípio, deve ser evitado que um mesmo
IE .seja sempre não tributário.
CAPÍTULO

Da

VIII

Seleção

Art. 14. A seleção dos MFDV compreend-dos pelo art. 5Q e seus §§ 2:)
e 39 será realizada dentro dos aspectos, físico, psicológico e moral.
§ 19 Para fins de seleção, ficam
obrigados a apresentar-se, ainda como
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estudantes. no ._segundo semestre do
ano da terminação do curso, independentemente de Editais, Avisos .ou
Notificações.
§ 2Q A seleção compreenderá:
1) Inspeção de saúde que comprove
aptidão -ffslca para .o oficialato;
2) apreciação das informações, pro_
venientes dos -IEMFDV, dos: Atestados
de boa conduta e de bons antecedentes sociais e políticos, além de outros
elementos dísponíveís:
3) testes de seleção, sempre que
possível e necessário;
4) 'entrevista'.
A seleção de que tratam os no- 2,
3 e 4 serão submetidos, apenas,' 03
julgados aptos em inspeção de saúde.
§ 3Q OS' voluntários de que trata o
§ 3Q do art. 59 e que sejam reservistas de P ou 2~ categoria, aspirantes a oficial. guardas-marínha ou ciJiciais da reserva de 2~ classe ou -não
remunerada .ünclusiva das Fôrças
Auxiliares reservas do Exército) de
qualquer Quadro ou Corpo, uma vez
apresentados para a seleção, ficarão
sujeitos a tôd~s,as obrigações ímpostas, pela LMFDV e 'por êste Regulamento, MS MFDV incluídos' naquele
artigo.
Art, 15. Para atualização de situação militar.' planejamento e processamentoda seleção, os IEMFDV deverão
remeter à RM ein cujo território tenham sede':
1) na terceira semana do mês de
março - relação nominal, por ordem
alfabética" da totalidade dos estudan-,
tes matriculados, no último ano do
respectivo curso, acompanhada . das
"Fichas Individuais para fins do. Serviço Militar" (FISEMI - Modêlo' no
Anexo B). devidamente preenchidas,
de todos estudantes' matriculados no
último anoHoccurso. As Ftchas vcon-.
terão informações sôbre a ídenttficação, o documento' comprobatório de
sltuaçâo militar, a declaração ec que
deseja ou não'sercon'íTocado Como
voluntário, em que Fôrça e organiza~
cão Militar deseja servir ; e, quanto
aos de convocação obrigatória ou voluntária: conterão o' juízo do Diretor
do IE.
2) imediatamente após a terminação do curso - - relação, por ordem
alfabética, de' todos' os alunos matrtcurados no último ano: do ,curso,' com

o resultado final obtido (Modelo no
Anexo C). Relação semelhante deverá ser :remetida, após os resultados
dos exames de segunda época.
parágrafo único. O estudante que
não se candidatar a voluntário na
ocasião da matricula no último ano
do curso., no preenchimento da
FISEMI, poderá fazê-lo posterior-mente, até a data de Início do.'> trabalhos .da CSE competente. Para.
tanto, deverá providenciar com o
Diretor do IE a remessa ao Coman-.
dante da Região, mediante ofício, de
nova FI$EMI, devidamente preenchida, registrando a situação do ',"0Iuntário e contendo as informações
cte responsabilidade do Instituto.
Art, 16. A seleção será realiaada
por' Comissões de Seleção Especiais
(CSE). Estas Comissões, formadas
COm elementos das três Fôrças, .serâo
organizadas sob a responsabilidade
das RM, com a partloipaçâocóos Dlstrttos . Navais (DN) e Zonas' Aéreas
(ZAé) correspondentes.
§' te As CSE .serão constituídas, no.
mínimo, de três oficiais, dos quais
pelo menos um médico, e' das praças
auxiliares necessárias. poderão ser
fixas ou volantes.
§ 29 Os Ministérios Militares baaxarão. anualmente, instruções às RM,
DN" e ZAé, para orientação dasCSE
e distribuição .dos .selecionados, com
especificaçáodas Organizações' Militares' para fins de incorporação.
§ 3Q Serão elaboradas, por Comissão
Intermínistertal
constituída
pelo
EMFA, instruções para o funcionamento das CSE ti'Os que. terminarem
os .cursos dos IEMFDV. Dessas Instruções deverão constar os documentos a serem remetidos às RM, DN e
ZAé, ,a-pós a terminação. dos 'trabalhos
-de seleção.
Art. 17. Ao comparecer à, seleção
de que trata o § to do art .. 14, o
estudante deverá apresentar, além do
documento comprobatório de 'situação
militar; mais os seguintes: .Atestado
de boa conduta, passado por dois oficiais das Fôrças Armadas ou por autoridade policial ou judiciária competente, com declaração do tempo em
que o interessado reside na. zona de
sua jurisdição' e 'Atestado de bons
antecedentes. socia'e .e políticos, passado por autoridade policial apropriada.
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Art. 18. Os estudantes submetidos

a seleção Que nã-o satisfizerem as con-

dições para ingresso no Corpo ce Oficiais da 'Reserva:
1) se, de incorporação adiada até .a
terminação do curso, farão jus ao
Certificado de Dispensa de Incorporação; e
2) se portadores dos Certificados de
Reservista ou de Dispensa de Incorporação, continuarão "na 'situação
em' que se encontravam na 'reserva.
Art. 19. Os de incorporação adiada
ou portadores õos Certificados de Reservízta ou de Dispensa de Incorporação, que forem julgados incapazes
física ou moralmente, farão jus ao
Certificado de Isenção.
Art. 20. Os. aspirantes a Oficial.
guardas-marinha, oficiais dá reserva
de 2\l- classe ou não -remunerada (Inclusive das Fôrças Auxiliares 'reserva
do Exército) de qualquer Qua..-Ji'o ou
Corpov.éubmetidos à seleção, que não
satisfizerem as condições para prestar o Serviço Militar, como l\1l"DV,
ou forem julgados incapazes moral
ou fisicamente. terão' a situação regulada pelo RCOR de cada Fôrça:

art. 21. O estudante que tiver Obtido adiamento de incorporação até a
terminação' do curso e não se àpresentar à seleção ou que, tendo-o
feito, se ausentar, sem a ter complctado, será' considerado refratário;
Art. 22. O estudante. possuidor do
Certificado de Reservista de 3\l- categoria, ou 'de Dispensa de Incorporação, que não se apresentar à seleção
ou que, tendo-o feito, sea.úsentar,
sem a ter completado, .será consídcrado refratário para. fins da IMFDV
edo presente Regulamento.
Art. 23. O estudante .reservíetatde
P on.ze categoria, aspirante' a oficial,
guarda-marinha, oficial da reserva de
2~ classe ou não remunerada (inclusive das Fôrças Auxiliares reservas do
Exército) de qualquer Quadro ou
Corpo que, tendo-se apresentado h,
seleção, .oomo voluntário, se ausentar,
sem" a ter completado, será considerado refratário, para fins' da LMFDV
e dêste Regulamento.
Art. 24., Os estudantes de que tratam
artigos_21 -e 22 que pertencerem a IE decla-rado não tributário,
há mais de um ano referido à data
do início da época de seleção, não
serão refratários.

os
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Parágrafo único. Os que se 'transferirem de IE, durante o ano que
anteceder a data> de início da época
-de seleção, ficarão vinculados ao IE
de, origem,a menos que o nôvo IE
seja tributário'.
Art. 25. O,::, refratários de que tratam os arts. 21 e 22 estarão em débito
com o Serviço Militar, ficando sujeitosas -mesmas. obrigações impostas
aos que terminarem o curso no ano
seguinte. com a .pr-íorfdade de incorporação.
Art. 26. Os estudantes de que tratam os arts. 21, 22 e 23, na situação
de .refratários, não poderão. prestar
exames do último ano do' curso, receber díplorna. ou registrá-lo e ricarâo sujeitos à penaüdada-prevlsta na
LMFDV.
CAPÍTVLO IX

Da Incorporação

Art, 27. Os MFDV convocados na
forma do art. 11 e seu § 19, após selecionados, serão incorporados nas
Organizações designadas pelos Ministéríos Militares, na sítuaçâo de aapí-'
rantes a oficial ou guardas-marinha,
da Reserva de 2\l- classe ou não remunerada,
§ 19 Os .voluntáríos oficiais da reserva de 2a classe ou não remunerada
(inclusive das Fôrçae Auxiliares reservas do Exército) de qualquer Quadro ou Corpo serão incorporados no
pôsto em que .se encontrarem.
§ 29 A declaração de aspirante a
oficial ou guarda-marinha da reserva
de 2~ classs OU não'remunerada será
feita na, ocasião. da .. incorporação pelo
Comandante- da ~M, DN' ou ZAé, ou
da Organização Militar, por, delegação.
§ 39 A incorporação será realizada,
anualmente.tna última' semana do mês
de' janeiro do ann seguín.te ao da terminação do curso,
§ 49 Os que não houverem terminado normalmente Os exames do último ano do curso, ao se apresentarem ao órgão competente para dístrtbuícâc, receberão a 'notificação necessária, tendo em vista que:
'1) os que tiverem obtido adiamento
de incorporação até a' terminação do
curso, bem como os portadores do
Certificado de Díspensa. de Incorporação ou de Reservista de 3\l- Categoria,âeverão prestar o 'serviço Mí-
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Art. 31. O insubmisso de que trata
Iitar. a que estão, obrigados.. pela
LMFDV e por êste Regulamento, com' o art. 29, ao apresentar-se ou ser
capturado, será ínccrporado como sola turma do respectivo, IE que termidado, maa-ínhe.ro ou na graduação 0U
nar .o curso no ano seguinte; e
pôsto que possuir, se julgado apto
2) os voluntários, .nâo incluídas no
para. o Serviço Militar em inspeção
número anterior, serão liberados da
de saúde'.
.
obrigação assumida, podendo candidatar-se, novamente, a partir do .ano
Art.
32. O insubmisso, absolvido,
seguinte, na forma do art. 55.
prestará o Serviço Militar na forma
estabelecida na LMFDV e neste Re~ gc A 'incorporação será' realizada,
gulamento, pelo tempo' necessarro
em principio, na Fôrça 'Armada e Orpara completar aquête a que estava
ganização Militar de preferência. do
convocado e, em caso de necessidade obrigado.
do serviço, em qualquer, Fôrça e OrQuánd o condenado e após o cumganização Militar.
primento da pena:
Art. 28, Sempre que as cdísponíbt1) se de incorporação adiada ou
hdades de MFDV exc-ederem às naportador do Certificado de Reservista
cessidades ou possibilidades, 'das Or- de 3~ categoria ou de Dispensa de
ganizações Militares, terão, .príorldade
Incorporação, completará o tempo de
.de incorporação, dentro' das RM, saserviço a que estava obrigado na sitisfeitas as condições de 'seleção:
tuação de praça;
Iv) OS .voluntários, qualquer que --,eja
2) se reservista de P ou 2~ cateo documento eomprobatól'io de situagorta.: aspirante a oficial, guardação militar e o TE a que pertencerem;
marinha e oficial da reserva de :2~
classe ou, não remunerada (inclusive
2°) os que tiverem adiamento de
incorporação até a terminação do das Fôrças Auxiliares \ reserva do
Exérqíto) -de, qualquer Quadro ou
curso'
Corpo, será imediatamente licenciado .
3l?) 'os portadores' do certificado de
Reservista de 3t.' categoria ou de Díspensa de Incorporação.
CAPÍTULo x
Parágrafo único., Dentro das prioDos
Excedentes'
i-idades estabelecidas anteriormente e
em igualdade de condições de seleção.
Art . 33, Sempre que, anualmente,
terão précedênçia.:
as dísponíbilidades de MFDV que .ter1l?) os solteiros e, entre êtes, os reminarem 03 respectivos cursos e estifratários e as mais moços;
verem sujeit-os à prestação do Serviço
2l?) .os casados e arrimos e, entre
Militar de que trata 'o presente TítuLo
êles, os de menores encarg-os de famíforem maiores que as necessidades ou
lia e os refratários.
possibilidades de' incorporação __ nas
Art. 29, O convocado selecionado Organizações M'Iítares, incluidas as
necessárias ma,joraçõese 'respeitadas
e designado para Incorporação que
não se apresentar à Organização as prrorrdades além da declaração de
não tributários nos têrmos do
Militar que lhe fôr designada, dentro IE
art. 13:
.
ci'a . prazo marcado; ou que, tendo-o
feito, se ausentar antes do ato oficial
1) as RM,ouvidos.os DN e- ZAé,
da incorporação. .será declarado inpoderão dispensar de seleção e consesubmisso na situação militar em que
qüentemente de inc-Grporação'·· os
se encontrava 'no ato da designação MFDV dos IE s-ob a sua responsabipara a incorporação.
lidade. de uma ou das duas situações
Parágrafo único. A expressão "OOn';' seguintes:
vocado à .Incorporaçâo" constante' do
a)
portadores do Certificado de
Código Penal Militar (Art. 159) apüReservista de 3~ categoria ou de Disca-se ao selecionado e 'designado. para pensa de Incorporação; e
incorporação em 'organização Militar,
b) dos que tiverem obtido adiaà qual deverá apresentar-se 'no prazo mento .qe incorporação até a termique lhe.fôr fixado.
nação dó curso.
2) 'o órgão responsável pela distriArt. 30. Apllcàm-se aos insubmissas de que trata o art. 29 as prescrí- buição considerará dispensados de
incorporação os que, embora selecíocões e sanções previstas na legislação
em vigor.
nados, excedam as 'necessidades ,
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Art. 34. Serão considerados excedentes e em conseqüência dispensados
da prestação do Serviço Militar' sob a
forma de Estágio de Adaptação -2
Serviço. osMFDV de que tratam o
art. 59 e seu § 21?:
1) pertenceu tes a IE declarados não
tributários Pêlo PGC;
2) dispensados de seleção e íncorpcração de acôrdo com os n 9s 1 e 2 do
art. 33:
3) que contarem idade igual, ou
superior à idade limite dê permanência, na situação hierárquica de aspí-.
tante a' oficial ou guarda-marinha;
fixada na legislação competente' das
Fôrças Armadas.
Art. 35. Os excedentes:
1)
que tiverem obtido adiamento
de íricorporaçâo até" a terminação do
curso, terão anotados. no CAM, a
situação de excedentes pela LMFDV,
serão dispensados do Serviço Militar
ínlcial e farão jus ao Certificado de
Dispensa de Incorporação, a partir d8
31 de .dezembro do ano da seleção,
sendo considerados -em "situação especial", com os mesmos deverestdoa
reservistas, ficando sujeitos às respectivas penalidades, em. caso do seu
não 'cumprimento;
2) portadores de Certificado de Re..
servísta de 3i!- categoria ou .de. Dispensa de Incorporação terão anotada,
no respectivo Cerblftcado a situação
de excedente e a 00nseqüentedispensa
de incorporação pela LMFDV.
§ 19 Os excedentes de que trata
êste artigo, se convocados posteriormente, sê-le-ão comoMtrrrv, nos têrmos do art. 52,
§29 Os excedentes continuarão vín>
culados à respectiva Fôrça e -quando
necessário. mediante entendimento
entre os Ministérios .Milttares, ,poderão ser convocados posteriormente por
outra Fôrça, após a necessária transferéncia.
,Art. 36. Os voluntários não Incluí'dos no art. 35, apresentados à seleção. e considerados excedentes às necessidades de incorporação, terão ano.,
tado, no documento comprobatório de
situação militar, 'a apresentação e
situação de excedentes. tendo em vistas o díspo,stono § 39 do art. 14.
CAPÍTULO

XI

Do Estágio de Adciptação e, seroiço

Art. 37. O EA8 constitui o modo
pelo' qual os MFDV que termtnàrem
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os cursos prestarão o servico Militar
a que são; obrigados pela LMFDV.
§' 19 Destina-se) outrossim, .a adaptal" os MPDV às condições peculiare-s
aos respectivos serviços e ao preenchimento de claros nos Servlçós de
Saúde e Veterinária das 'Fôrças Armadas.
§ 2() Os Minístéríos Militares baixarão. normas 'reguladoras. da ação.
educacional, -moral e cívico-democrá-.
tíca. bem como da Instrução militar
especlalízada e' geral a que serão submetidos os MFDV durante a prestaÇM do EAS,
Art. 38. A prestação do EAS fica
condícíonada a -que o MFDV tenha
menos de 38 (trinta e oito). anos deidade, referidos a 31' de dezembro do

ano da incorporação Parágrafo único. A situação de excedente de que trata o nl? 3 do
art. 34,. será anotada no documento
comprobatório de situação militar,
pela CSE.
Art. 39, Os aspirantes a oficial e
guardas-marinha sujeitos ao EAS serão promovidos ao pôsto de 29 tenente da, reserva de 2i!- classe ou não
remunerada, após decorridos 6 (seis)
meses da data' de incorporação, desde
que satisfaçam as condições fixadas
no Regulamento do Corpo de Oficiais
da Reserva (RCOR)' de cada Fôrça.
§ 19 A promoção de que trata' êste
artigo ímportará na inclusão do promovido no. Corpo de Oficiais da
Reserva, na situação correspondente
a MFDV, continuando incorporado,
como oficial, para a conclusão do
EAS.
§ 29 Os que não satisfizerem as
condições de que trata êste artigo. não
serão promovidos na atividade durante o estágio. nem ao serem licenciados' após a terminação do tempo de
-Serviço Militar.
Art. 40. Os 29" . tenentes da. reserva
de zv cjasso ou não remunerada, promovidos de acôrdo com o art . 39, farão jus ,à promoção a 1Q tenente após
a prestação do EAS, a contar do dia
do- licenciamento. desde quetsatísfaçam as condições estabelecídas., na
RCOR de cada Fôrça,
Art. 41. As promoções a 29 'e .1°
tenentes, de que tratam os arts. 39
e 40, serão feitas pelos Mímstros Mi-·
htares, por prop-ostados Comandantes
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deRM, DN' ou ZíAé, de acôrdo- com

prescrito no RCOR de cada Fôrça.
Parágrafo único. O início do pro-

cesso de promoção terá lugar com a
remessa em tempo hábil, pelo Comandante da Organização Militar competente, do juízo sôbre o aproveitamentode cada estagiário.
Art. 42., Os oficiais da reserva de
2(). classe OU não remunerada (inclusive das Fôrças Auxiliares reservas do
Exército) de qualquer Quadro ou
Corpo, que prestarem o EAS como
voluntário, nos têrmos do § 39 do
art. 59:
1) sede pôstc de 2Q tenente, farão
jus à promoção -a 19 tenente a contar
do 'dia 0.0_ Iicenciamerito, 'satisfeitas
as condições estabelecidas no RCOR

'de cada Fôrça;
2)' se de pôsto superior a 2° tenente, terão a promoção regulada pelo
RCOR de cada Fôrça,
'l'ÍTULo VI

Da prestação de outras formas e fases
dei serviço Militar pelos Médicos,
Farmacêuticos, Dentistas e
veterinários
CAPÍTULQ XII

De outras formas e fases do serviço
Militar

Art. 43. O Serviço M.ilit.ar prestado
pelos _ MFDV, além do _ previsto no
Título V; abrange, ainda, outras
formas e fases conseqüentes de: convocações posteriores.
'
CAPÍTULo XIII

Das Convocações posteriores

Art. 44,' Os .Ministros Militares poderão convocar os MFDV.oficiais da
reserva de 2a classe ou não remunerada, para exercícios, inclusíve de
apresentação dae reservas, -manobras
e aperfeiçoamento de conhecimentos
técnico-militares.
Art. 45, Os Ministros Militares
poderão, também, convocar Oficüi..is
MF'DV, da reserva de 2ll- classe ou náo
remunerada, para o EIS.
§ 10 03 atos de con vo-caçã o deverão
especificar as condições _eegundn as
quais o EIS .deva ser" realizado.

§ 29 Os convocados designados à
incorporação serão devidamente .notí.,
ficados quanto à época, local e Organização Militar" para fins de apresan ;
taçãO.
§ 39 OsMFDV' convocados para a
prestação do EIS, em. .prtncipío, deverão ser incorporados em Orgamza-.
cão Militar de sua preferência. Em
caso ,de necessidade do serviço- poderão ser incorporados em qualquer
Organízaçâq Militar.
Art. 46. Normalmente, (J EIS será
prestado mediante .convocação de
MFDV voluntários.
Art. 47. As condições de promoção
dos estagiários, durante a prestação
do EIS, serão as fíxadas pelo ReOa
de cada Fôrça.
Art. .48. .O EIS tem um ou mais
dos objetivos seguintes:
Ü atualizar e complementar instrução anterior; e
2), atender a necessídade de preenchimento, de claros de MFDV nas
Organizações Militares.
§ 19 -O EIS' constitui o principal e
indispensável requisito pera.o acesso
na reserva e. será realizado de acôrdo
com as normas estabelecidas nó RCOR
de cada Fôrça.'
~ 29 Excepcionalmente o convocado
para o EIS poderá prestá-lo em satua;
ção hierárquica diferente da que possua. desde que elp. consonância com
disposições do RCOR de cada Fôrça.
Art. 49,,' 'Os Ministros Militares baixarão, anual ou perjodícamente, ínstrucões reguladoras da convocação
dos oncters da reserva de 2l.' classe ou
não remunerada, 1\IIFDV, para o 'EIS
e nas quais serão fixadas os efetivos
a serem convocados.
Art. 50. O oficial MFDV. da reserva
de 2~ classe ou não remunerada, que,
na forma da-LMFDV e ueetc Regular.
mente, fôr convocadoipara a prestação de EIS -e não se apresentar, dentro. do prazo marcado; à Organização
Militar que lhe tenha si-do' designada
ou que, o tendo feito, dela se ausente,
antes-co atQ oficial da inclusão; será
considerado insubmisso.
parágrafo único. Aplicam-se ao
insubmisso de que trata este artigo
as prescrições e sanções previstas na
legislação" em vigor.
Art. 51. Eín qualquer época, seja
qual fôr o documento comprobatório
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de situação militar que possuam, os
MFDV poderão ser objeto de' convocação de emergência" em condições
determinadas pelo. Presidente da República, para evitar perturbação, da
ordem ou para sua manutenção ou,
ainda. em caso' de calamidade pública.
Art. 52., OsMJtDV que, ao serem
diplomados pelos IEMFDV, hão fore~
incorporados para a prestação do
EAS, em razão de terem sido oonsdderados excedentes ou de .serem portadores de documentos .comprobatórios de quitação do Serviço Militar,
serão, relacionados para fins de cadastramento, em' separado. Se convocados; posteriormente, sê-le-ão 'como
MFDV, desde que exerçam atividades
civis correspondentes às habilitações
conferidas pelos respectivos diplomas
e safisfaçam as condições previstas no
RCOR da Fôrça fi que estejam 'vín-'
curados: casa contrário, serão convocados segundo os 'in terêsses dessa.
mesma Fôrça,
Art. 53.. Os MFDVque, hajam sido
diplomados em qualquer época, qual-

quer que 'seja o documento de quitação do serviço militar de que sejam
portadores, se convocados posteriormente., sê-le-ão como MFDV, desde
que exerçam atividades civis correspondentes às habilitações conferidas
pelos respectivos diplomas e sattsfaçam as condições previstas no RCQR
da Fôrça a, que estejam vinculados;
caso contrário, serão convocados segundo os ínterêsses dessa mesma
Fôrça.
CAPíTULo XIV

Do votunumaao
Art , 54. Os MFDV poderão apresentar-se, como voluntários, para a
prestação do Serviço Militar, através
do EAS e dó EIS,desde.que,'estejam
incluídos nas situações militares e
satisfaçam as demais exigências fixadas na LMFDV " e neste Regulamento.
.§ 19 As situações militares de que
trata o presente artigo são as estabelecídas nos, §§ 39, do art. 59 para
o EAS e 19 de art. 69, para o EIS;
§ 29 Os MFDV voluntários para a
prestação do EAS, uma vez satisfeitas
as condições de seleção, terão prioridade de' incorporação.
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39 Os voluntários de que trata o
39 do art. 14· apresentados à selecão para o EAS, bem como os voluntários referidos no § 19 do art. 69,
convocados à incorporação, ficam sujeitos às obrigações' e, em caso do
seu 'nâovcumprfmento, às . sanções e
penalidades previstas na LMFDV e
no presente Regulamento.
§

ê

Art. 55. Os Ministros Militares
poderão aceitar; corno voluntários,
para a, prestação do .EAS,,MFDV, na
situação militar, prescrita no § 39 ,dO
art. ' 59, que tenham terminado o
curso .em qualquer tempo, uma vez
satisfeitas as demais exigências fixadas na LMFDV e no presente Regulamento.
Art. 56, Os' MFDV que 'se candidatarem. como voluntários; à prestação 'do EAS em Fôrça diferente da
de. origem' e forem' designados à in.corporaçâo seTão .objeto-da necessária
transferência, por iniciativa da Fôrça
de destino.
.
CAPíTti"LO

xv

Das prorrogçtções do Tempo de
Serviço

Art. 57; Aos·MFDV que hajam-terminado o EAS poderá· ser concedida
prorrogação do tempo de servtço.. soe
a forma de E!S, por um ano, 'e, assim
sucessivamente, até o máximo de 3
(três) anos, mediante requerimento
do interessado aos Comandantes de
RM. DN ou ZAé e a juízo: da respec.táva .Fôrça, dentro de condições .fíxadas pelos Ministérios competentes.
§ 19 Após a terminação do EAS; os
estagiários que se' encontrarem no
pósto de 29 tenente da reserva de 21).
classe ou não .remunerada serão 'promovidos a 19 tenente da mesma reserva, desde que satisfaçam as .condições
estabelecidas no RCOR de cada
Fôrça.
§ 2° As promoções durante as prorrogações obedecerão ao díspostovno
RCOR de cada Fôrça.
Art. 5'8. Aos :MFDV que tenham
terminado o EIS para o qual hajam
sido convocados poderá ser concedida
a prorrogação do tempo de serviço,
nas, condições estabelecidas no art. 57.
Art.,59. Para 'a concessâo.das-prorrogações, deverá ser "levado em- conta
que o ' tempo total de serviço militar
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prestado pelos MFDV, sob qualquer
aspecto, e em qualquer época, não
poderá ultrapassar de 5 (cinco) anos.
TÍTULO 'VII

Dos Direitos e Decéres dos Esturlàntes
'Candidatos à Matricula ou Matrzcuuuics nos' IEMFDV; dos Médicos,
Farmacêuticos, Dentietae e Veterinários DiplG1nados por éseee Institutos;
bem como dos Oficiais da Reserva de
2:J- classe ou -nãcremumeriuic, MédtcOS,
Farmaçêuticos, Dentistas e
veterinários
CAPÍTULo XVI

Dos Direitos

,Art, 60. Os M-FDV quando coevocádós e designados à incorporação em
Organização Militar para' a prestação do EAS. de acôrdo com os disposições da LMFDV, farão jus, se rôr
o ,caso, a transporte, diárias .necessárias ao deslocamento do local de resídêncía- ao de destino e ajuda de
custo bem como auxílio para .iquistção de uniforme no valor de 2 (dois)
meses,' de . -sôldo; tuq,ó correspondente
à situacâo hierárquica' da incorporar
cão e de acôrdo com o' que fôr aplicável da legislação específica para 05
militares em atividade.
.
Parágrafo único. Com exceção do
transporte, que será providenciado
pela Organização Militar, competente
mais próxima da residência, as demais indenizações ,e o auxílio para
aquisição de uniforme 'serão provídencíaõos -pela Organização Militar de
destino.. após a incorporação,
Art. 61. Os direitos, de que trata
o art. 6:0, a que façam jus os MFDV
suj eítos a convocações posteriores, inclusive para aprestaçãQ do EIS, serão fixados pelos,' Ministros Militares
nos atos de convocação.
Art. 62. Aos aspirantes a oficial,
guardas-marinha e oficiais da reserva
de 2fJ. classe ou não. remunerada,
MFDV, quando incorporados em Organização Militar, em caráter obrigatório ou voluntário, em conseqüência
da LMFDV, .serão' assegurados, durante a prestação do ServiÇo Militar, os
vencimentos, indenizações e outros
direitos prescritos na legislaçãoespecífíca . para Os respectivos postos e
funções que' venham : a exercer, em
igualdade' de condições com os rmlítares em atividade,

§ 1Q Estão amparados por êste artigO os alunos das Organizações existentes nas Fôrças Armadas, destinadas à formação de.MFDV, de que trata o art. 83.
§ 2° Os MFDV, incorporados em Organização Militar para a prestaçân do
EAS, nenhum auxílio para aqutsição
.a'e uniforme receberão além do fixado
no art. 60.
Art. 63.. Os MFDV, funcionários
públicos federais, estaduais ou municipais, bem como empregados, operários ou trabalhadores, qualquer que
seja a natureza da entidade em que
exerçam as suas' atividades, quando
incorpora-dosem Organização Militar
das Fôrças Armadas ,para a prestação
do EAS de que trata o art , 5 Q e seu
§ 2°. desde que para isso sejam forçad-os a 'abandonar o cargo ou emprêgo, terão assegurado. o retôrno ao
cargo ou emprêgo, respectivo, dentro
dos ,30, (trinta) dias que' Se seguirem
ao licenciamento, salvo se declararem, por ocasião. da 'incorporação, não
pretender a êle voltar.
§ 19 Os. MFDVreferidos neste artigo, durante o tempo em que estiverem Incorporados em. Organização
Militar,: nenhum vencimento, salário
Ou remunenaçâo perceberão da orgarrízacão a' que pertenciam.
§ 2Q' O disposto neste, artigo não se
aplica aos MFDV que' se tenham
apresentado como voluntários para a
prestação do EAS.
§ 3Q Perderá o direito de retômo ao
cargo' ou função, que exercia ao ser
incorporado, o MFDV que, após a
prestação do 'EAS, tiver obtido prorrogação de seu tempo de serviço.
§ 4º. Compete ao Comandante, Diretor .ou Chefe de Organização Milttal' comunlcar
entidade de origem
a incorporação dos MFDV e, ú rôr
o caso, .a pretensão' dos mesmos 'quanto 'ao retômo à função, cargo ou
emprêgo, bem como, posteriormente,
a. prorrogação do. tempo de serviço
concedida; a comunicação deverá ser
feita dentro, doa ,20 (vinte) dias que
se seguirem, à incorporação ou à 'concessão' da prorrogação.
cà

Art. 64. Os MFDV, quando convocados por motivo 'de manutenção da
ordem interna oU guerra, terão vaseegurados o retôrno ao cargo, .função
ou emprêgo que exerciam no- momento da convocação. Terão; outrossim,
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assegurados, pela respectiva Fôrça, as
indenizações e outros direitos fixados
na legislação especifica, para os militares em atividade.
s F' Aos MFDV de que tráta vêste
artigo fica assegurado. o direito de
optar pelos vencimentos mllítares.,
§ 29 Perderã-o a garantia e o dífeíto
assegurado par êste artigo os LMFDV
que:
a) tenham se apresentado voluntàriamente-para a 'convocação; e
b) obtiverem prorrogação ·de tempo
de .serviço para' o qual foram convocados.
.A.rt. 65. Além dos direitos estabelecidos no presente Capitulo, os MFDV
gozarão ainda dos direitos fixados nas
demais prescrições da LMFDV e no
presente Regulamento.
CAPíTULO XVII

Dos Deveres

Art. 66. Constitui dever dos estudantes de que trata o art. 89 e seu
§ .2 9, que obtiverem adiamento de' incorporação por dois anos, apresentarSe- após decorrido um ano, ao órgão
do Serviço Militar competente, para
a revalidação do CAM.
Art. 67. Constitui dever. dos estudantes, matriculados em IEMFDV,
com adiamento de incorporação até
o término do curso, ajireseiitar-se,
anualmente, ao órgão de Serviço Militar adequado, munido da FIAP de
que trata o§ 2Q do art. 99, a fim de
terem prorrogada, sucessivamente, a
data, de validade do CAM, registrada
na ocasião da concessão .do adiamento.
§ I'? lt, também, dever dos estudantes matriculados no último e.no do
curso dos IEMFDV, preencher vdevídamente a FISE1.1I, de, que trata o
nv 1 ào art . 15.
§ 29 Deverão, ainda, .apresentar-se
à ..seleção, consoante o fixado no artfgo 11 e § 19 do art. 14,00 estudantes matriculados' no último ano do
curso 'o.osIEMFDV, que sejam;
- concessícnárfos tds adiamento de
incorporação até o término do curso:
_. portadores de Certificado de
servista de 3~ categoria .ou de Dispensa de Incorporação ; e
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-. v-oluntários, na forma do que
faculta o 3Q do art. 59.
Art. 68. Constituem deveres dos
MFDV que venham a ser diplomados
pelos IE correspondentes, qualquer
que seja o documento comprobatório
de situação militar de que sejam possuidores, com exceção apenas dos que
forem designados à incorporação em
Organização Militar para a prestação
do EA8;
1) se possuidores de Certificado de
Dispensa de Incorporação ou de Reservista; 0S fixad-os na Lei do Serviço
Militar e sua regulamentação, até 38
(trinta-e oito) anos de idade;
2) se aspirante a oficial, .guardamarinha, oríctaa da reserva de 2~ elasse ou não remunerada (inclusive das
Fôrças Auxiliares reservas do Exército) de qualquer Quadro ou Corpo,
os determinados pelo RCOR de cada
Fôrça. até a .ídade limite de permanência d-o .onc'e: no serviço ativo das
Fôrças Armadas ..
§ 1Q Deverão ainda':
1) comunicar a conclusão do curso,
comprovada com a apresentação do
diploma legal, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data da
referida conclusão;
2) comunicar a conclusão de qualquer curso de pós-graduação; comprovada com a apresentação do diploma
legal, dentro do prazo de 180 (cento
e oitenta) dias após o recebimento' do
citado diploma; e
3) apresentar-se,. quando, convocado, no local e prazo que lhes tiverem
sido determinados.
§ 29 A comunicação de que tratam
os no- 1 e 2 do parágrafo anterior de",
verá ser feita:
L)
quanto aos de incorporação
adiada até a terminação do curso e
portadores do Certificado de Dispensa .de Incorporação e de Reservista pessoalmente e por escrito, ao órgão
do Serviço Militar competente, até 38
(trinta e oito) anos de. idade; e
2) quanto aos aspirantes a oficial,
guardas-marinha e oficiais da -reserva
de 2~ classe ou não remunerada (inclusive das- Fôrças Auxiliares .reservas
do Exército) de qualquer Quadro ou
Corpo
diretamente, .ou por escrito,
à RM, DN ou ZAé c-ompetente, .até a
idade limite de permanência do oficial no Serviço Atívo. daa Fôrças Armadas.
ê
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Art. 69. Constitui dever' dos:MFDV
que hajam' sido' diplomados em qualquer época, independente do, seu do-o

cumento comprobatório de situação
militar, comunicar, com-a apresenta-.
çâo do titulo legal, o recebimento do
diploma de conclusão de CuFSO, bem
assim o de todo 'outro. de pós-aradua-

çâo, no prazo de 180 ccentoe oitenta) dias; a contar da data de entrada
em vigor da LMFDV ,àesde que atn
da não o tenham feito.
Parágrafo único. A comunicação
deverá ser realizada:
1) pelos portadores do Certáfícado
de Reservista - pessoalmente e por
escrito, ao órgão do Serviço -Militar
competente, -até 38 (trinta' e oito)

to comprobatório de situação' militar
de' que - rôr . possuidor, para fins de
anotação, subsütulcão " ou arquivamento, de acôrdo com o .prescrito
neste' Regulamen to; na LSM e respectiva regulamentação.
ArL 71. Os brasileiros de -que tratam os arts. 66 a 70, além dos deveres mencionados nas referidos artigos e dos demais prescrrtos neste
Regulamento, terão o dever' moral de
explicar aos demais brasileiros abrangidos, pela LMFDV e por êste Regu~
lamento o' significado do Serviço Militar, bem COmo condenar, com 'os
meios ao seu alcance, 98· processos de
fraude de que tiverem conhecimento.

anos de idade; e
TÍTULo VIII

2) pelos aspirantes .a oficial, guardas-marmha

oficiais' da reserve de

2f.l- classe .ou não remunerada (ínclusivedas Fôrças Auxiliares reservas &0
Exército), de, qualquer Quadro. Ou
COrpo - diretamente ou por escrito,
à. RM, DN .ou ZAé correspondente,
a tê a idade limite de permanência do
oficial no serviço ativo das Fôrças
Armadas'.
Art. 70. Constituem', deveres dos
Oficiais MFDV da reserva de 2~ elasse ou não, remunerada, além dos estabelecidos,no RCOR de cada Fôrça:
1) apresentar-se, quando convocado,
no local e praz-o que lhes tiverem sido
determinados;
2). comunicar, dentro de 60 (sessenta) dias -,- pessoalmente ou ,por
escrito,.à RM. DN ou ZAé, a mudança de residência ou domicilio, até 'a
idade limite de permanência do oncíal no serviço ativo das Fôrças Armadas:

3) apresentar-se, anualmente no
local e prazo fixados, para fins de
exercício de apresentação das reservas
ou cerimônia, cívica 'em' homenagem
ao Patrono do Serviço Militar;
4) comunicar - diretamente ou por
escrito, à' 'RM, DN ou ZAé, a conclusão de qualquer curso de pôs-gradua-.
ção, c-omprovada com a apresentação
do diploma legal, dentro do prazo da
180 (cento e oitenta) d-ias, após o recebimento .do ' citado diploma; até a
idade limite de permanência do oficial no serviço ativo' das Fôrças. Armadas; e
5) apresentar ou entregar, à autoridade militar competente o documen-

Das Infrações e Perialtdades
CAPÍTULo XVIII

Das Infrações e Penalidades

Art. 72. As infrações ,'daLMFDV,
caracterfzadas : como crime defintdo
na Iegtslação vpenal militar, ímpllca-.
rão em processo e julgamento dos
infratores pela Justiça Militar, quer
sejam militares, -quer civis (Art; 54'
da,LMFDV),

Art. 73. As multas estabelecidas
na LMFDV serão aplicadas. sem prejuízo da ação penal ou de punição
disciplinar 'que couber em cada caso
(Art. 55 da LMFDV) •

Parágrafo único. A multa mínima
teré..o valor de 1/30 (um trinta avos)
do menor salário-mínimo vigente no
País, por ocasião da aplicação da
multa.
Art. 74. N'a. execução da LMFDV
e do presente Regulamento, 'quem
infringir as prescrições da Lei do
Serviço Militar e sua regulamentação
sofrerá as respectivas sanções, desde
que. estas não colidam com as fixadas
na LMFDV e neste 'Regulamento.
Art. 75. Incorrerá na multa mínima' quem não se apresentar .. nas
condições fixadas nos arts. 66 e 67
(Art.' 57 da LMFDV).

Parágrafo único. A multa prevista
por falta de cumprimento do determinado no art.' 67 será aplicada em eada
'falta de apresen tação.
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Art. 76. Incorrerá na multaccorrespondenta a cinco vêzes a -multa
mínima quem (Art , 58CIa LMFDV):
1) fôr considerado refratário nos
têrmos dos arts. 21, 22 e 23;
2) deixar- de fazer a comunicação
prevista nos nv'' '1 e 2 do § 19 do
art. 68. bem como no art. 69;
3) não Se apresentar nas condições
fixadas no n Q 3 do art. 70; e .
4} deixar de cumprir. o determinado
no nc 5 do arb. 70.
parágrafo único. A multa prevista
neste _ artigo .será aplicada' a quem
faltar à seleção:
1) pela primeira vez; e
2) em cada Uma das outras vezes.

Art. 77. Incorrerá na multa correspondente a dez vêzes a multa -rnfrúma quem Xàrb. 59 da LMFDV) :
1) deixar de fazer a comunicação
prevista rio n94 do art. -,70; e
2) o responsável pelo-IEMFDV que
deixar de cumprir ou, de fazer cumprir. nos prazos estabelecidos; qual-.
quer obrigação imposta naLMFDY
e no presente Regulamento, para cura
infração não esteja' prevista pena específica.
Parág-rafo único. Em caso àe remoídêncía. a multa prevista neste ar'"'"
tigo será aplicada em dôbro para o
caso previsto no n Q ,2.
Art. 78.' Incorrerá na multa corresp-ondente a quinze vêzes a multa
minimaquemeArt.60 da LMFDV):
1) não se apresentar nas condições
fixadas no nc 3 do § 19 do art. -, 68 e
nv 1 do art. 70; e
2) deixar de fazer a comunicação
determinada no n? -2 do art. 70.
Art. 79. Incorrerá na multa correspondente a vinte vêzes a,' multa
mínima o responsável pela matrícula
no último, ano do curso, prestação d'e
exames. bem como pelo 'fornecímento
ou registro de diploma de, MFDV, sem
que o interessado esteja em dia<com
as suas' obrigações militares, fixadas
na LMFDV e' no, presente Regulamento (Art. 61 da LMFDV).
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Parágrafo único. A multa. será
cobrada em cada- caso de infração.
TÍTULO IX

D.as Autoridades participantes da
Bxecuçõo da LMFDV e dêste

Reçúlamento
CAPÍTULO

XIX

Das Autoridades 'participantes da
Execução da LMFDV e âéete

ueouuimento
Art. 80. Participarão da execução
da LMFDV e dêste Regulamento os
responsáveis pelas - entidades e, a,s
autoridades a:seguir enumeradas:
1)O, Estado-Maior das, Fôrças
Armadas, Ministérios Civis e Militares e as repartições que 'lhe sã<Q subordinadas:
.'
2) Os Estados, Territórios e Municípios e as repartições que lhes.. estão

subordinadas;
3) Os titulares e serventuários da
Justiça;
4) os cartórios de registro civil ,de
pessoas naturais;
5) ,As entidades autárquicas e sociedades de economia mista;
,
6) Os Institutos de Ensino, público
ou' parbículaa-es, de' qualquer natureza;' e
'7) As emprêsas, companhia-s e íns-.
tttuições de qualquer natureza.
Parágrafo único. A participação
consistirá:
1) na obrígatortedade da rermesse
de 'infonnações-e documentos estabe-lecidos na. LMFDV .e no presente Regulamento. "bem como àos solicitados
pelos órgãos competentes do Serviço
Militar, para cumprfmento das suas
prescrições'; ,
2) na exigência, nos limites da sua
competência do cumprimento das
dispósicões referentes. ao Serviço Militar, fixadas na LMFDV' e neste Regulamento, em particular quanto ao
prescrito no art. 15 e seu- ~ Iv e
art. 26; ena Lei do Serviço Militar
e respectiva regulamentação; e
3) mediante anuência ou acôrdo,
na instalação de CSE e criação ele
outros servícos ou .encargos nas repartições ou estabelecimentos civis,
federais, estaduais ou "muníclpafs ,
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TÍTULO

XI

DO Ingresso no sennço Ativo das
Fôrças Armadas

Disposições Diversas

CAPÍTULO XX

cAPíTULO XXI

Do Ingresso no Serviço Ativo' das
Fôrças Armadas

Disposições FirL!lis

Art. 81. Os MFDV" qualquer que
seja a sua situação militar, poderão
ingressar nos'Quadros ou Corpos da
Ativa das' Fôrças Armadas; 'de acôrdo
COm o estabelecido na legislação de
cada Fôrça.
§ 1ÇI Os ofíeíaís, MFDV; da reserva
de 2l).classe ou não remunerada, a
partir do pôstc de 19 tenente, inclusive, que tiverem prestado o EAS,
terão príorldade sôbre os demais candidatos, para. a habilitação. em caso
de igualdade no resultado de seleção.
§ 2Q O MFDV pertencente à 'reserva
de uma Fôrça que. ingressar no serviço ativo de outra Fôrçá, terá assegurada a necessária transferência; PCl'
iniciativa da última,
Art.. 82. É permitido aos' MFDV
convocados à incorporação ou, incorporados em Organiz~ção' Mílltar
das Fôrças Armadas, para a prestação ci'oEAS ou EIS, ·0 ingresse no
serviço ativo, "de acôrdo com' o restabelécído na, legislação de' cada' Fôrça,
devendo-lhes. ser proporcionadas condições, para a prestação das provas
necessárias.
§ 19 Para OS fins dêste artigo, os
l\1FDV oficiais da reserva de 2l)- classe ou não remunerada, de qualquer
pôsto, gozarão da prioridade fixada
no § 19 do art. 81.
• § 2Q OS amparados por êste artigo
que não conseguirem saüsrezer: as
condições para o ingresso' no serviço
ativo, 'além das sanções e {ndenízações cabrveís, previstas na legislação
de cada Fôrça, retornarão à Orgamzaçáo Militar de procedência, na situação hierárquíca em que se encontravam ao dela se afastarem, a fim
de completar 6 EAS ou EIS, não sendo computado, 'para êsse fim, o tempo de afastamento da rerertca Organizaçâo .
Art.., 83. Os alunos das Organizações existentes nas' Fôrcas Armadas,
deetíriadas à formação" .de oficiais
MFDV. farão o curso no, pôsto de 19
tenente da reserva de 2l1- classetou
não 'remunerada, ou. no que tiverem
alcançado, se superior;

1~ classe ou remunerada .de qualquer

Art. 84., Os oficiais da reserva de

Quadro ou Corpo, diplomados 'por
IEMFDV poderão ser transferidos,
na mesma reserva,. para a situação
correspondente' .a MFDV, desde que. o
requeiram e a juízo do Ministério
competente.
At. 85. A transferência de ,MFDV
de uma Fôrça para outra, qualquer
que seja a 'sua situação' na Reserva
ou o cdccumentc de .situaçâo militar
de que sejam -possuidores, com exceção apenas dos _oficiais que já incegrarama reserva 'como MFDV, poderá.
ser feita por conveniência de uma das
Fôrças, ou do Interessado.
§ 19 Noca.so de conveniência de
urna. das Fôrças, a medida .deverá .ser
solicitada ao Ministérfo competente,
com OS, esclarecimentos referentes ao
motivo da solicitação.
§ 2Ç1'No caso de conventéncta. do
interessado, êste deverá requerer a
medida ao comandante de RM, DN
ou' ZA~, -a cuja reserva' pertencer, Se
não houver inconvenientes por parte
da Fôrça Armada a,.que foi 'dirigido
° requerimento, . êste será encam~'"
nhado à Fôrça para "a qual.foi soli-.
citada a transferência, com vistas ao
pronunciamento e medidas conseqüentes:
Art. 86. Acoridição de arrimo de
família ou a aquisição dessa condi-_
çâo _não acarretará,' l'espectivamerit.e~
dispensa de incorporação ou ínterrupçâo da prestaçã-o do' Serviço Militar.
de que trata a LMFDV- e, o presente
Regulamento .
Art. 87, Os militares da ativa q13 B
terminem os cursos dos IEMFDV nausão objeto da LMFDV e do presente
Regulamento .
Art. 88. Os estudantes matriculados em IEMFDV, os MFDV e as autortdades de que trata0 art. 80 estão
sujeitos a tôdas as prescrições aplicáveis da Lei do Serviço Militar' e do
respectivo Regulamento, que' não colidam com as estabelecidas na.
LMP'DV e neste Regulamento.
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Art. 89. Aos brasileiros naturalíza.,
dos estudantes, candidatos à matrícuIa ou matriculados nos IEMFDV.
só se aplicam ,0 disposto no art. 89
e seus §§. F', 29 e 49, bem .como no
art. 99 e seus ~§ 19 ao 59 e, conseqüentemente, 0.5 deveres fixados ~os
arts. 66 e, 67 e seu § 19, e, também,
em caso do seu não cumprimento, as
penalidades previstas no art. 75 8
seu parágrafo único.
§ 19 Os brasileiros naturalizados de
que trataêste artigo, 'findo o, prazo
do adiamento concedido, caso nao
obtenham matricula,
quanto' aos
abrangidos pelo art. 89; ou Interrompam o curso quanto aos ampa1'OOos pelo art. 99, concorrerã-o com
a primeira classe. a ser convocada,
com prioridade de incorporação, em
Organização Militar da Ativa.
~ 29 Os brasileiros· naturalizados
referidos no presente antigo, com. a
incorporação adiada até a terminação
do curso, após' a sua conclusâo, receberão o Certificado de DIspensa de
Incorporação.
Art. 90. Os disp-ositivos -da LMFDV
e do' presente Regulamento não se
aplicam aos brasiléiros ·natural~z.ados,
MFDV. já possuidores do ~erhf1cado
de Dispensa de Incorporação. ou pertencentes à reserva das Fôrças Armadas, os quais estão sujeitos às prescrições da Lei do Serviço Militar ou
do RCOR de cada Fôrça.
Art. 91.'& multas que forem apllcadas aos estudantes matriculados em
~'EMFlDV, bem' corno aos MFDV, terão
o valor fixado nó Decreto-lei número 9 500 de 23-7-46 ou na Lei número: 4.:375, de 17-8-'64,' se corresponderem a infrações cometidas. i'es~ec
tivamente até 31-1-66 ou desta última
data até'a da entrada em vigor da
LMFDV.

.

Art. 92. As multas e Taxa Militar,
conseqüentes da LMFDV, constítuírão receita do Fundo do Serviço Militar criado pela Lei do Serviço Militar (Lei nv 4.375. de '17-8-;-64), pelo
que terão apltcaçâc, no que lhes dísser respeito, as prescrições competentes sõbre o referido- Fundo, constantes dessa última Lei e' sua regulamentação.
Art. 93. Os Ministérios Militares
deverão promover a realização de p a.;
lestras explicativas das prescrições da
LMFDV e dêste Regulamento, nos
IEMFDV, por oficiais devidamente
capacitados.
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CAPÍTULO XXII

Disposições Transitórias

Art. 94, Aos MFDV, díplcmadoa no
período de 17 de agôsto de 1964 até
a data de entrada em vigor da
LMFDV alterada pela Lei no 5.399,
de 20 d~ março de 1968, ficam assegurados os direitos previstos no '§ 19
do art. 39, nos arts. 49, e' 8 9, bem
como no art. 13 da Ler-nv 4.376, de
17-8-64.
Art. 95. O Ministério da Educação
e Cultura deverá, no prazo ~e '-lO
(sessenta) dia-s após a publicação
dêste Regulamento, remeter ~05 Ministérios do Exército, Marmha e
Aeronáutica e ao Estado-Maior das
Fôrças Armadas uma relação. dos
IEMFDV oficiais ou reconnecídos,
existentes no País.
Parágrafo único. Tôda vez que. tôoficializado ou, reconhecido .um dêsses
Institutos deverá o Ministério da
Educação' e Cultura dar Ciência do
fato aos Mtnlstéríos Militares e ao
EMFA.

Art. 96.·0 EMFA e os Ministérios
Militares deverão providenciar a lmpressão da LMFDV e do presente
Regulamento, para amp~a divulgação
e distribuição, no âmbtt-, das suas
responsabilidades, sobretudo às autori-dades militares e civis, federaís:
estaduais municipais e· particulares,
inclusive' aos IEMFDV existentes no
Pais.
Art. 97. :ttste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em 0011trárto.
Brasília, 29 de novembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva
Augusto Hamanai Rsuiematcer
Grunewald
Aurélio de Lyr:a Tavares
José de Magalhães Pinto
Antônio Delfim Netto
Mario David Anàreazza .
Raymundo Bruno Marusslg
Ttirso Dutra
Jarbas .G.· passarinho
Marcio de Souza e Mello
t.eonei Miranda
Henrique Brandão. Ctnxucatiti
Edmundo de Macedo Soares
Hélio Beltrão
Afonso A. Lima
Carlos F .: de' Símae
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FICHA DE APRESENTAÇÃO ANUAL (F1AP)
ADJAMENTO .DE INCORPORAÇÃO, ATé: A TERMINAÇÃO DO CURSO
S~;RVl(;O

MILITAR

,1'ttE:ENCHA A MAQUINA OU EM LETRi\ DE-FI')RMA LEGIVEL)

(EStadO) .'.

... (ciciid~j

NOME DO ALUNO:

DATA OE NASCIME?><"TO.
(dI;).)

...... (;';~sj'
Cidade:

Dilado ..
PaI:

FILIAÇAO;
Mâe:
RE"SlDtNcrA: '.

i~i.)·

(Rua)

.. 'iCjd~d~i"

CERTJFJC~DO: DE

,

····(&to.d:oj·

ALISTAMENTO MILlrAR .(CAr.'!)

N' .

DalD.; .,•.... r..

CSM·

SJTUAÇÃQ NO INSTITUTO DE ENSINO
1'1'iEQUENTOU O

. ,ANO, DO CURSO EM 19.. '.

ESTA Eld CONDIçOES DE SER MATRICULADO NO
REVALlDAÇAO 00 CAM.

ANO EM 19..

. '"

DZPENbENOO DA

Obsel"Vil<;õCs.

CO/;'TmUA r··AZENOO JUS AO - AmAMENTO 1:;)1' INCORf'ORAÇAO:
de

.N~CESSARro

A SEGURANÇA'DA PATRlA

ANEXO À
IRcleren!e ao Art. UO do Rev,ulumento)
Dimem6es; 22
x 32 em

em

l~

.
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FICHA INDIVIDUAL PARA FINS DE SERViÇO MILITAR (FISEM')
Decreto n9

.•••.• de •

. / ...•. /19.

(PREENCHA A MAQUINA OU EM urrR... D:;; FORMA U:GtVELl

..
..

......

.........

(Instituto de En.ll\o)

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

.. iL;;;~lid~~~';'

(Estado)

NOME DO. ALUNO:
CART. IDENTIDADE:

No

(Orll;emJ

........

DATA DE NASCIMENTO:

... -........

Reg .

Cidade'

Estndo:

Munlclplo:

Retrato 3 x4
(Dcsco!Jerto
e de frente)

........ , .

.
f'ILIAÇAO: tal:
.
Mãe:
RESIDE:NCIA;

.. iN~)" ....... '(CldMie)"

(Rua)

ESTADO CIVIL:

(E>;tado)

Numero de flIhos: .

11 SiM

ARRIMO?

Numero de dependentes:

i=lNAO

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

DoCUMENTO COMPROBATOOIO DE SITUAÇÃQ MILITAR
NATDR"!;:ZA:

Data:

... .,N° .,. Série:

TEMPO DE SERVo MIL. PRESTAOÓ: NO de anOs:.

meses:

......•..

pôSTO OU GRADDAÇAO,

..... ".

,..

Ministério: ..

ORGANIZAÇAO MILITAR. EXPEDIDORA; .
. ... : dias
QUADRO

"'

......... ,

ANO DE .

CORPO:

PRESTAÇÃO DO 'SERVo MIL.·COMO MIôDICO. FARMACE-UTICO. DENTISTA

OU

VETERIt-.!ÁRIO

(Esta parto só será preenchida. e integralmente, pelos sujeitos a convocação
obrigatória o pelos voluntários)
CASO CONVOCADO A. INCORPORAÇAO DESEJO
SERVIR, SE POSSIV sr, :

!=I'

1=1

WRerro

"A",IIHA

,-,
I_I

AEIlOIIÁuncA

•..

i-I
QlJALQUtll rÔRçA
'EM UMA DAS ORGANIZAÇõES MILITARES ABAIXO:

PriOridade

,.

I

MllItar

Organlzaçnc>

VOLUNTARIO:

.....• ú,::islr;~t';;~

.... de 19 .

'do' esi~d;';';W'"

........ ..

~.,

'I

I
I

I
I

,.

Fórça

.... , d" .

I

I

a-

Qu~IQuer

,
I
I Organlzaçno I

.......

I

I

[J

[J ,,"

I=i

N'O

Com" VoluntárIo. declaro que aceito. o desh>canlento.
COm meios próprIos; à Comlss~o de Seleç<\<> E>;1'et'lnl
mais próXima
A PRESTAÇAo DO SER\"'I<;:O MILITAR.I": UM'DrRElTO DO BRASILEIRO. ANTES QUE UM DEVEU
ANEXO B

(AnveTM»
(Rcleretlt& BO Art. 15 ao }Mgulementol

pimensccs: 22cm x 32cm

--J

i

ATOS

lNFORft.'AçÕES DO INSTITUTO
N ob~iQ:atórja e voluntários)

Jols<> do

Dlr~lor

do ,Insllluto

d~

DE

DO

PODER -EXECUTIVO

ENSINO

{Sôm entc .quantc aos estudantes de convocação

Ensino. lhase(l.do no.; anteced'-"ltcs e nO procedImento do estudante durante o curso)'

._. de

d~

IS

OBSf f{VA~- ~O· . A. fl,has Indl~louais d~ tO\alid~m,. do> .. IUDO. m"lriculaoO'!l do ulI""o ano do cu,"" str~o l'''~end''du
DO alo da m"'lrJoula .. r..mehd... a f{e~tao ,'\tlm.r cOtnp.l~nte.n~~· ""mana Oe março ao c~a. >."0 !"rI. 1500 1\L."lttl1>l.

SERViÇO MILITAR _

NECESSARIO A SEGURANÇA DA J'ATIUA

ANE"'OB
lRcven<o)
(Relerente ao Art. 1~ OQ ReguJamcnt.ol

ATOS

no
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...-,....

kElAÇÃODOS ESTUDANTES QUE CURSARAM O ÚLTIMO A.NOEM 196....• COM RESULTADO FINAL
(por ordem artabencaj

,.

NumCru
Ordem

I

NOMl:

I

Concluiu
O cu"""
(Sim ou NilOI

MOTII·O D,\ NilO

,I OBSUtV

I

ANEXO C
,Rdertnte 110Art. 15 dO Rcgu!lImento)
[llmens6cs:

.J~

.em.x 22

CO~CLUSAO

DO CUltSO

,'tI1

A~:Of:S

.".T0~

30ô

DECRETO N Y 63.705 -

DE
NOVEMBRO DE 1968

Promulga

no PODER EXEGUTIVO

29

DE

o Acôrdo para Aplicação

de Salvaguardas entre o' Brasil, os
Estados Unuios e a Agencia InternaclOnal de Energia A tcmica,

o Presidente da República,
Havendo o
Congresso
Nacional
aprovado pelo
"Decreto Legislativo
n.v 44, ôe 196(1, o Acordo para Apli-

caçao de seiveguarces; assinado entre a República Feõeratrva do Brasil,
os Estados Unidos da América e a
Agencia Internacional
de
Energia
Atômica, em Vtenu, .a 10 de março
de 1967;

E havendo o referido Acordo entrado em vigor, de conrormidaae com
sua seção 30, inciso o», a :31 de ou-tubro de .1968;

Decreta que o mesmo apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 29 de novembro de 1968;
147<} da Independência e ,80\' da
República.
A.

COSTA

E SILVA

José de Magalhdes Pinto

o acôré'o

Q.

que se .refere o pre-

sente Decreto foi pubhceoo no D .,0.
'de 4-12-68,

Art. 30 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1968;
147Q da Independência 8 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Augusto

cn« a.Estacáo .Rádio de. Campcs Novos, edá 'o;utras providências.
o Presidente da República, usando
das atríbutções que lhe contere o Artigo 83, Inciso II, daOonstituição,
decreta:
Art. lI? Fica criada, dentre da estrutura orgân-ca do Ministério
da
Marinha, a Estação Rádio de Campos
Novos, no munícípío de Cabo Frio,
Estado do Rio õe ua-e.ro.
Art. 21? A Estação Rádio de Campos
Novos é subordinada ao Comando do
1'? Distrito Naval e. reger-se-a por 1',2gulamento a ser, aprovado pelo Présídente da. República.

am an n

naaemaccr

DECRETO NC! 63.707 - DE 29
NOVEMBRO DE 1968

DE

Extingue a Comissão Nav0l de Séio
Paulo e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribu.çâo que lhe confere o artigo 83, Inciso I'I, da Constituição,
decreta:
Art , 19 Fica extinta a Comíssao
Naval em São Paulo, crtadà pelo Deoreto nv 47.898, de 11 de março de
1980, e regulamentada pelo Decreto nc
47.899, de 11 de março de 1960.
Art. 29 As atribuições da Comissão
Naval em São .c-aulo passam .para -o
Comando do Sexto Distrito Naval.
Ar.t. 39 }';;ste 'Decreto entrará em
vig·" na data de sua pubücaçào. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1968;
1471? da Independência e 8D''> da
República.
A. CeSTA E SILVA

Augusto

DECRETO N0 63.706 - DE 29 DE
NOVEMBRO DE 1968

H

Griuieuxuâ

FI a m a n n

Gruneuxüâ

Raâemaker

DECRETO N9 63.708 DEZEMBRO DE 1968

DE

2

DE

Autoriza o funcionamento da Facul-:
dade de Ciências
Econàmicas
e
Contábeis de Sant'Ana do Lixaa-:
mente - RS.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
item II de artigo 83, da Constituieâo,
de acôrdo com o disposto no artigo
23, do Decreto-lei nv 421, de 11 de
maio de '1938, e· tento em vista o
que consta do Processo nc 69.601-67,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:

ATOS DO PODER

Art. 19 Fica autorizado o' funcionamento da Faculdade de Ciências
Econômicas e Contábeis de Sant'Ana
do
Livramento, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data f.\e sua publicação,
Brasília, 2 de .dezembro de 1968;
1479 da Indepsndêncía e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO

N°

63.709 - DE 2
1968

DE

DEZEMBRO DE

Cassa a concessêuJ aa Rádio Clube
de Votuporanga -Limiuuic e restabelece o seu funcionamento, mediante autori;wção de aumento de
potência de seus transmissores.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
80 , item XV, letra "a", da mesma
Constituição e o que consta na Exposição de Motivos nv 640, dB28 de
agõsto de 1968, do Ministério das
Comunicações, decreta:
Art.1ç E" declarada a cassação
nos têrmos do artigo 60 letra "b"
da Lei, no 4.'117, de 27 da agôsto de
1962, com a redação dada pelo artigo
39 do Decreto-lei n9236, de 28 de re.
vereiro de 1967, combinado 'cem' o
artigo 133, letra '~c"do Regulamento
dos Serviços de Radíod.fusâo, aprovado pelo Decreto no 52.795, de 31
de outubro de 1963, da concessão
outorgada à Rádio Clube de Votuporanga Limitada, pelo Decreto nú
mero 54.078, de 31 de julho de 1964,
publicado no Diário Oficial de 27 de
agôsto de ,1964, pára estabelecer na
cidade' de Votuporanga, Estado de
São Paulo, sem direito de exclusividade, uma estação de radíod.Iusâc
sonora. em onda média, na freqüência de '1. 200 Kc/S e potência de 1 kw
durante o dia e 250 watts à noite,
por ter ínfrmgfdo, respectivamente,
o disposto na letra "f" do artigo 64,
e nv 30, do artigo 122 da Lei número
4.117 e do Regulamento dos S€Tviços de Radiodifusão acima mencionados.
Art. 29 Fica autorizada, nos têrmos do artigo 106 do Regulamento
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EXECUTIVO

dos
Serviços de Radiodifusão,
à
mesma Emissora, permissionária dos
Serviços de Radiodifusão Sonora. em
onda média, na cidade de -votupo.,
ranga, Estado de São Paulo, operando na freqüência de 680 KHz/s, a
aumentar a potência de seus trans-,
missores de 100 watts para 1 kw durante o dia 250 watts à noite, COm a
freqüência de 1.200 Kc/s .
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão .obedecerá
às cláusulas queicom : êste baixam,
rubricadas pelo Secretário-Geraldo
Ministério das Comunicações - Presidente do CONTEL, e deverá ser .assmado dentro de 60 (sessenta) dias,
a CO-ntar da data da publicação dêste
Decreto no Diário Oficiaz da União,
sob pena de se tornar nulo de pleno
direito, o ato 'da outorga.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1968;
147Ç da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Sim'as

DECRETO NQ 63.710 DEZEMBRO DE 19·68

DE

2

DE

Declare de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel que
especifica,' em Cuiabá, Capital de
Mato Grosso.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo 83, item II, da Constituição e de
conformidade com o qu-e dispõe .o
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as alterações cç-nstantes
da Lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956,· decreta:
Art. 1Q 1l:: declarado de utilidade
pública, para fins "de desapropriação,
o imóvel situado na rua Pedro CeIes-tíno, nv 301, com fundos para a
rua Barão de Melgaço, em Cuiabá,
Capital de Mato Grosso, com as seguintes confrontações:
a) na rua Pedro Celestino, de um
lado, com Alcides Dorileu e de outro, com o espólio da Família Guerra;
D) na rua Barão de Melgaço, de
um lado, com Alcides Dorlleu, e do
outro, com Antônio Cezáric Miguel
Ascar.

ATO'5
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Art. 29 A Fundação Nacional do
índio - FNI fica autorizada a dar
execução a êste Decreto, promovendo
as medidas amigáveis e judiciais ne ..
cessãrtas, e incorporando ao seu patrimônio o imóvel desapropriado l que
se destina às atividades específicas
do órgão, na área.
Art. .39 A presente desapropriaçâo
é considerada de urgência para efeito
de imissão na posse do imóvel objeto
dêste Decreto, nos têrmos do art. 15,
do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4<:1 E:ste Decreto entrara'- em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1958;
147<:1 da Independência e 80<:1 da
República.
A.

Art.' 21? A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é constderada de urgência, para efeito do artigo 15, do Decreto-lei no 3.3ú5, de
21 de junho de 1941.
Art. 3° :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de, dezembro de 1968;
147'J da Independência e 80° da
República.
A.

COSTA E SILVA

Afonso A . Lima

DECRETO

NI?

63.712 DE 19-68

DE 2

DE

DEZEMBRO

Extingue os Distritos de Colcmizaçéa
de Duaue de Caxias e de Sant(l
CTUZ, e- dá outrasprovldências;

COSTA E SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO NQ 63.71.1 DEZEMBRO DE 1968

DE

2

DE

Declara de utilidade pública, paTa
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas, a área de terreno que forma a bacia hidráulica e a faixa
eéca do Açude Público Maravilha,
no mumicipio de Santana do' tianema, Estado de AlagoCLs.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 83, item II; da Constituição
nos térmoa 'do Decreto-lei nc 3.365,
de 21 ,de junho de 1941, modificado
pela lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
'

e

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 2.251.800.m2 (dois mílhôesvduzen tos e cinqüenta e um mil e" oitocentos metros quadrados), representada na planta que com êste baixa,
devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior,
necessária à construção do Açude Público '\,faravilha, no munícípío de
Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, cujo projeto foi aprovado pela
Portaria DI? 8/DPEP, de 19 de dezempro de 1965.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição,
Considerando que o art. 70 da Lei
nc 4.504, de 30 de novembro de 1964
(Estatuto da Terra), conceituou o
Distrito de Colonização como uma
unidade de grande porte constituída
de três 'ou mais Núcleos Coloniais;
Considerando que os Distritos de
Colonização de Duque de Caxias e de
Santa Cruz, criados pelo Decreto número 130.314, de 7 de março de 1967,
deixaram de apresentar as condições
mínimas exigidas pelo dispositivo legal mencionado no item anterior;
considerando que, em sua quase
totalidade, os Núcleos Coloniais que
compõem os.cererfõos Distritos, já se
encontram emancipados e incorporados à jurisdição dos respectivos municípios, com exceção apenas de uma
pequena fração do Núcleo Colonial de
Santa Alice, denominada Gleba Cacarta, componente do Distrito e Colonização de Santa Cruz; e
Considerando, finalmente, que a
manutenção daqueles Distritos de Colonização vem acarretando onerosos
encargos financeiros para o Instituto
Brasileiro' de Reforma Agrária, consumindo vultosos recursos que poderão ser líbarados para ínvestímento
em outros projetos de maior ínterêsse para o desenvolvimento da
Agricultura e .para a execuçâo dá
própria ,Reforma Agrária, decreta:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 19 Ficam extintos os Distritos de Colonização de Duque de, Caxias e de Santa Cruz, criados pelo
Decreto n9 60.314, de 7 de março
de 1967.
Parágrafo único. Os Núcleos Coloniais que compõem os Distritos de
Colonização extintos por êste Decreto,
e cujas glebas já estejam emancipadas em sua totalidade, são considerados incorporados à vida autônoma
dos respectivos municípios e desvinculados de qualquer subordinação administrativa ao Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária.
Art.

29 Continua incorporado ao

patrunônío do Instituto Brasileiro de

Reforma Agrária 'o Núcleo Colonial
de Santa Alice, como remanescente
do Distrito de Colonização de Santa
Cruz.
Parágrafo único. O Núcleo Colonial mencionado neste artaeo subsiste
como unidade de operação apenas
enquanto não fôr emancipada a gleba
Cacár!a, devendo, também ser extinto
oportunamente.
Art. 39 Os recursos financeiros liberados em conseqüência dêate Decreto serão aplicados pelo Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária 'na
execução de outros projetos de interêSSB específico da Area prioritária
do Rio d-e Janeiro.
Art. 4° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e SOi? da
República.
A. COSTA E SILVA
Raymundo Bruno Marussig

DECRETO N9 63.713 .....,-DE~EMBRO DE 1968

DE

.2

DE

Retitica o enqiuuiremento dos cargos
e junções do Ministério do Exercito, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o disposto na Lei
nc 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 19 Fica retificado o enquadramento dos cargos,.: funções do Ministérío do Exército, efetivado na forma
da 'Lei nc 3.780. de 12 de julho de
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1960, conforme Decreto nc 53:252, de
13 de dezembro de 1963, bem como a
respectiva relação nominal.
Art. 29 A retificação de que trata
o artigo anterior, 'decorre da. inclusão
de funções omitidas, bem como de
funções e empregos ocupados por servidores pagos por economias admtnlstrat'vas das unidades militares, adrmtidos até 18 de dezembro de 1952, em
classes e séries de classes de acôrdo
com' os anexos, a .segurr indicadas:
Artífice, referência 19.
Artífice, referência 20.
2) Artífice. referência 21.
2) Artífice. c-s 5. l{){),00.
1) Diarista, crs 7.500,00.
6) Diaristas, Cl'$7 .200,00.
1) Diarista, eis 5.200.00.
9) Díartsta, Cr$ 3.800,00.
3) Diarista, o-s 5.100,00.
1) Copeiro. referência 17.
1) Capmador, c-s 3.800,00.
1) Cozinheiro, referência 19.
1) Enfermeiro, referência 20.
1) Jardineiro, referência 18.
1) Mar-nheiro. referência 18.
1) Mestre, crs 7.500,00.
3) Mestre, referência 26.
1) Pedreiro, crs 7.200,(l0~
1) Servente. referência 18.
Parágrafo único. Em conseqüência,
ficam excluídas das classes e séries
de classes indicadas no anexo, as seguintes funções e empregos:
1) Ajudante de Cozinha, referência 19.
6) Aprendiz, referência 17.
7) Aprendiz; referência 18.
1) Artífice. referência 22.
3) Diarista, crs 3.800,00.
1) Mecânico de Máquinas, referência 24.
1) Motorista, referênc'a 18.
1) Técnico de Oficinas, referência 22.
í3)

1)

Art. 39 Fica excluída da classe de
AF-204.7, e
enquadrada na série de' classes de
Tesoureiro, AF":701.18. B, a função de
Auxíhaf de Pagador, referência 20,
ocupada por Eduardo Duba.
Art. 49 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vír-.
tude de sindicância, devassa ou .ínquértto administrativo, venha a ser
considerada nula, ilegal ou c-ontrária
a normas administrativas .em vigor.
Art. 59 O órgão .de pessoal .cpostãIará os títulos dos -servídores abrangidos por êste Decreto ou os expedirá

.Escrevente-Datilógraío,
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aos que não os possuírem, observando
o arjágo 188 da Lei nc 1. 711, ôe 28 de
outubro de 1952.

Art. 69 As vantagens flnauceíras
dêste Decreto· prevalecem a partir de
19 de julho de 1960.

Art. 7l! :f':ste Decreto entrará .em
vigor na data de sua. publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1968;
147Q da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Aurélio' de LJJra Tavares

Os anexos a que se refere o art. 29
foram pubhca'tios no D. O. de 5 de
dezembro <l-e 1968. .
~ .DE
DEZEMBRO DE 1968

DECRETO N° 63. 714

3

DE

Dá nbva regulamentação ao artigo 24
e seus parágrafos da Lei nC? 4.86~,
de 29 de novembro de 1965".

o

Presidente da 'República, no U30

das .atríbuiçôes que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
24 da Lei nv 4.863, de 29 de novembro de 1965 e nos artigos 94 e 104 do
Decreto-lei nv 200, de 25 'de fevereiro de 1967. Decreta : .
Art. 19 O .regíme de remuneração
previsto no artigo 120 da Lei número 1. 711, de 28 de outubro de 1952,
aplica-se, exclusivamente, aos Agentes Fiscais do Impôsto Aduaneiro.
Agentes Fiscais do Impôsto de Renda,
Agentes Fiscais de' Rendas Internas,
Fiscais Auxiliares de Impostos Internos e Guardas Aduaneiros, observadas as normas do presente Decreto.
Art. 29 'Os funcionários a que se
refere o artigo 19 perceberão 2/~, tdoís
terços) do respectivo nível de vencimento, acrescidos da parte variável
da remuneração. qU2 poderá .compreender as quotas previstas nu artigo
to dêste decreto,
Art. 39 Para os efeitos do presente
Decreto, as classes de tuncicnáríos
citados no artigo 19 constituirão dois
subgrupos:
a) de Fiscalização, que compreenderá os cargos de Agentes Fiscais do
Jmpôsto Aduaneiro, Agentes piscats

do Impôsto de Renda e Agentes Fiscais de Rendas tntémas: e
b) de Auxiliares de Físcalízação, que
compreenderá os cargos de Fiscais
Auxiliares de Impostos internos e
Guardas Aduaneiros.
§ 19 Os cargos do Subgrupo de ~1s
oallaacão ficam distribuídos pelas seguintes categorias:
la Categoria _ Classes E, D· e C
2~ Categoria - Classes B
3~ Categoria Classe A
§ 29 Os' cargos do Subgrupo Auxiliar de Fiscalização ficam distribuídos pelas seguintes categorraa:
P categoria - Fiscal Auxllíar de
Impostos Internos, nível 13
2" categoria - .Guarda Aduaneiro,
nível 9
Art. 49 Na hierarquização da remuneraçãod"os funcionários de que
trata O presente decreto será observado o seguinte:
a) A parte variável da remuneração de uma categoria do Subgrupo
de Fiscalização não poderá ser sup-erior a 90% <noventa por cento) da
parte variável a ser efetivamente paga' à categoria imediatamente superior do mesmo subgrupo;
b) A parte variável da primeira categoria do Subgrupo Auxiliar de Fiscalízaçâo, não poderá' ser superior a
90% (noventa por cento) da parte
variável a ser efetivamente paga à
terceira categoria do Subgrupo de
Fiscalização; e
c) A parte variável da segunda categoria do Subgrupo Auxiliar de Fiscalização, não poderá ser superior a
70% (setenta por cento) da parte variável a ser efetivamente ua~'h à categoria imediàtamente superior do
mesmo Subgrupo.
Parágrafo único. _A restrição de que
trata êste artigo não se aplica às quo..
tas previstas no art.ígo 10 dêste decreto.
ArL 5° Anualmente. até o mês de
maio, o Ministro da Fazenda determinará, na ferma d03 artigos segumtes. a parte variável da remuneração a ser paga durante o ano, processando-se a liquidação da dtferença
que venha a ser apurada.. em relação aos prtmeiros meses trancorr.dos.
Art. 69 A parte variável da remuneração mensal dos funci-onários da
la categoria do Subgrupo de Fiscalização para cada' exercício financeiro,
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dos seguintes cargos e funções, na
forma e limites abaixo relacíonados:
I - Cargos e funções dé direção
V
PV =
---e chefia
2
A
a) Primeiro Nível
15 quotasb) Segundo Nível
10 quota s
P
c) Terceiro Nível
8 quotas
Pv - Parte variável da remuneradj Quarto Nível .. ~.....
7 quotas
câo mensal dos funcionários da 1~ oa.;
e)
QUinto Nível
6 quotas
tegcría do Subgrupo de Fiscalização
j) Sexto Nível
, 4 quotas
g) Sétimo Nível·
".
3 quotas
,V -r-. Diferença- 'entre o limite máh) Oitavo Nivel
2 quotas
ximc legal de retrtbuiçâo : mensal do
II - Funções de Assessoran.ento:
servidor e o valor de 2/3 (dois tera) Primeiro Nível .....
7 quotas
ços) do maior 'nível de vencimento
b) Segundo Nível .•....
5 quotas
mensal atribuído às séries de cíaeses
c) Terceiro Nível......
4 quotas
ce agentes r.scajs.
d) Quarto Nível
3 quotas
2 :::: Valor numérico fixo
IlI' - .Funcões especiais:
4., ':::: Valor da arrecadação efetiva
a) Treinamento ....
3 a 6 qu-otas
do ano anterior
z» Programação .. -, 3 a 6 quotas
c)
Audttorta
3 a 6 quotas
P = Valor da previsão da receita
d)· Supervisão
3 quotas
do ano anterior, corrigida em virtude
e) Estudos ou trade disposições legais posteriores à
balhos especializados 5 a 15 quotas
aprovação do Orçamento.
1) Fiscalização em região de condiArt. 79 Para OS cálculos referidos /ções adversas ':' 2 a 4 quotas
no' artig.o anterior, 'os dados relativos
Art. 11. Para cumprimento do a.rà arrecadação serão fornecidos _ pela
t'go anterior, o Ministro da Fazenôa
Inspetoria Geral de Finanças.
determinará OS nives corr'espcnden8° Para 'os efeitos do artigo 69, setes aos 'cargos e funções de direção,
rá considerada a receita tnbutáría
chefia, assessoramento e especiais.
da União ou:
Art. 12. As quotas adicionais da
parte variável a, que se referem 03
a) para os Agentes Fiscais do Irnai-t'gos anteriores, não poderão ser
pôsto Aduaneiro e Guardas Aduaneípercebidas cumulativamente com as
ros. a arrecadação dos tributas 'adugratificações fixas previstas rio § '2 D do
aneiros, compreendendo' o Impôsto sôartigo 19 e§ 39 .ôo artdgc '21" da 'Lei
bre .a Importação e o Impôstc únic-o
no 4.345, de 26 de junho de 1964, e
sôbre Lubrífican tes. e Combustíveis
c-om a gratificação de tempo integral
Líquidos importados;
a que .se refere o artigo 50 da Lei nú..
b) para' os AgentesFiscais do Immero 3.78'0, de 12 de julho õe 1960.
põsto de Renda, aa1'l'ecadação cesse
Art. 13, No corrente exercício, o
tributo ;
Mín istl'od-a Fazenda determinará o
c) para os Agentes Fiscais de Ren
das Internas e Fiscais Auxiliares de valor das quotas. prevista-s no artigo
base' na despesa estimada
Impostos Internos; a arrecaoacão do 10 com
C'OIn a parte variável da remuneração:
Impôsto sôbre Produtos IndustrtahArt. 14. os valôres calculados na
zados ,
forma dO' presente Decreto, para 9.
Art. 9° O total apurado com a desparte variável da remuneração e perpesa prevista no artigo 5°, incluídos
centagem adicional poderão ser reos cargos vagos, representará '95,% da
duz.dos em funcão do oomportamen..
parcela a ser calculada sôbre a arto da arrecadação, a critério do Mirecadação, para atender
despesas
nistr-o da Fazenda.
previstas com o' disposto no presente
Art. 15. aste Decreto entrará em
Decreto.
vigor na data de sua publícaçâo.. revogadas as dispceições em contrário.
Art. la, O valor correspondente ao;
restantes 5% da parcela menctorrada
Brasília, 3 de dezembro de 1968;
no artigo anterior, será, anualmente,
1479 da Independência e 80:> 'da.
subdividido em 5 100· quotas de ígue.l
República.
valor, destinadas ao pagamento como
percentagem adicional da parte vaA: ·COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
rtável da remuneração, pelo exercício

será obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

às
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DECRETO N9 63:715 -

DE

EXECUTIVO

3

DE DEZEMBRO DE

1968

Abr~

a -Presiâéncià da República em favor do Estado-Maior das Fôrças Armadas, o crédito suplementar de NCrS 36.000,00 para retórço de dota~
'çáo consignada no vigente Orçamento.

'O Presidente da, .Repúbhca, usando da atribuição que lhe confere o artigo Bâ, item II, da Constituição, e da autorizaçâo contida nó artigo 11, da
Lei n'' 5.373, de 6 de -dezembro de 1967, decreta:
Art ..' 19 Fica aberto à Presidência da República, em Iavor do EstadoMaior das PôrçasArmadas, o- crédito suplementar de NCr$ 36.000,00 (ta-ín.,
ta e seis mil cruzeiros novos) ,para refôrço de dotaçã-o orçamentár-ia consignada ao subanexo 5.01.00, a saber:
NCr$
5.01.00 - Presídêncla da República
5.01.07 - Estado-Maíor das Pôrcas Armadas
232'-2.0204 - Direção e Planejamento da S-egurança Nacional
4.0.0.0- Despesas de Caprtal
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.1.0 - Obras Públicas.....
36.000,00
Art. 2:<:1 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia" na dotação a seguir dísorímínada:
NCr$
5.01.00 -" Presidência da República
5.01.07 - Estado-Maior das Fôrças Armadas
232.2.0204 - Direção e Planejamento da: Segurança Nacional
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.
Despesas de ousteí.,
3.1.3,.0 - Serviços de Terceiros ..
..1....
36.000,00

°-

Art. 3<:1 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de dezembro de 1968; 147<:1 da Independência e 809 da República.
A.

O{STA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Hélio Beltrão

DECRETO N9 63.716 -

DE

3

DE DEZEMBRO

DE

19·68

Abre, ao Ministério do Trabalho e Preoiãência 'Social, o. crédito suplementar
de NCr$ 174.00000 para retorço de dotações consignadas no Vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item Ir, da Constâtuíçâo, e da autorização contida no artigo 11, da
Lei nc 5:373, de '6 de 'dezembro de 1967, decreta:
Art. 1~ Fica aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, o
crédito suplementar de NCr$ 174~000,00 (cento e setenta e quatro'mil cruzeiros novos), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.15.00 a saber:
NCr$
5.15.00 - Ministério do Trabalho e Previdência, aoc'ai
5.15~01 - Gabinete do Ministro
'
116.2.1908 - Instalação e íuncíonamento da gecretaa'ia-Geral
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1,4.0---.,.Matel'i"al Permanente ."
, .. ., .. , ...•
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Gabinete do Ministro (órgãos Regionais do
Traba,Iho)
154.2.1909' -'---- Fiscalização do Trabalho no País
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - PE:sEüaI
3.1.1.1 - Pessoal civu
02.00 - Despesas Variáv.e: s com Pessoal Civil
.
3.2.0.0 - 'Transferências Correntes
3.2.5.0 - Saíárto-famíha
,
.
5.15.04 - Conselho de, Recurscs da previdência Social
153.2.1915 - Julgamento de Recursos Relacionados à Previdêncja Social
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - PEssoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Desposas Variáveis com Pessoal Civil
.
3.2.0.0 -.:.... 'I'ransferência Correntes
3.2.5.0 - ~·alário-fa-mília o.......
.
.
5.15.0'5' - Conselho Superior do -rraoarho Maritimo
154.2.19:6 - JulgamentQ dos Recurscs Relacionados ao Trabalho Marít'mo
3. O.O.O - D-e~p·esa6 Correntes'
3.1. O.O ' - D8'SP.eSas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveis com p·ess-oal Civil
5.15.07 - Departamento de Admínistraçáo
151.2.1920 - .Coordenaçâo dos Serviços Administrativos
3. O.O.O ,,- D-esp·esas Correntes
3.1. O.O - Despesas de' Custeio
3.1.3. O - Serviço, eie Terceiros
.
3.2. O.O - Transr8rên'chi. Correntes
3.2.5.0 - Salárro-famíüa
.
151.2.1922 - Manutenção e Ccnservaçáo do Palácio do Trabalho

NCr$

5.15.02 -

19.000,00
80.000,00

11.000,00
5.000,!W

5.500.00

13.300,00
14.200.00

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salárto-Iamilía
'.
5.15.08 - Departamento Nacional do Trabalho
154.2. H131 -,-. Coordenação e 'Fiscalização de .Normas de Prcteção ao Trabalho e Atividades Sindicais

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2. O. O - Transferências Oorrentes
3.2.5.0 - Salárto-Iamíha
.
5.15.12 - Departamento Nacícnal de Prevfdêncía Social
153.2.1948 - Supervisão e' píscaltzaçâo do Sistmea d-e Pre-

16.000,00

3.000,OU

vidência Social

3.0.0.0 -,- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de .Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1
02.00
5.15.14
1ti9.2.19'55

-

3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.5.0 -

Pessoal Civil
Despesas Varíáveís .ccm Pessoal Civil .....
Serviço Atuaríaí
Pesquisa, Estudo e .Dívulgaçâo Atuarial

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Salá ío-família

0·

•••••

••••

..

••••••

5.000,00

1.000,00
174.00000
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Art. 2Q A despesa decce'rente da execução do presenté Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir dís-

crímínados:

NCr$
5.15.00 - ' Ministério do Trabalho e - Prevtdêncía Social
5.15 .09 ~ Departamento Nacional de Salário
151.2.1933 - Ccordenaçâo e orientação da' Pohtfca Salarial
3 .O.O.O - Despesas corren tes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0'- Pessoal
01.00,- 'Vencimentos e Vantagens Fixas
.
5.15.14 - Serviço Atuarial
169.2.1955 - pesquisa, Estudo e Divulgação Atuarial
3.0.0.0 - Despesas Oorrent.es
3.1.0.0 - Despesas de Cust-eio
3.1. 1.-0 - Pessoal
3.1.1.1 ,..-- Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e vantagens Fixas ..

20.000.00

154.000,00
174.000.00

Art. 3Q &.te Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo .
Brasílra, 3 'd-e- dezembro de-1968;' 147Q da Independência e 80Q da' Rep:.l~
blica.
'
A. C<CSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Jarbas G. passarinho
Hélio Beltrão
.
DECRETO N° 63.717 -

DE 3

DE

DEZEMBRO DE19-S'8-

Abre, ao Ministério dos Transportes, em favor da Com:ssão de Marinha
Mercante, o crédito suplementar de NCr$ 5.648.80000 para rejôrço de
dotação' consigrw-da no vigente Orçamento.
'

O Prestdente da. República, usando da atribúíção que lhe, confere o artigo 83, item n, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, dcl
Lei nc 5'.373, de 6 de-dezembro-de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Comissão de Marinha Mercante/ o crédito suplementac- de NCr$ 5.648.800 ao
(cinco milhões, seiscentos e quarenta e oito mil e odtocentcs cruzeiros noves). para rerôrço de 'dotação orçamentária ccnslgnada ao subanexo 5.1600.
a saber:
NCr$
5.16.00 . - Ministério dos Transportes
5.Hi.03.02 - Com'ssáo d-e Marinha Mercante
374.2.19706
- 'Cobertura do Defícít Operacional das Emprêsag de Navegação
3. O.O~ O
- Despesas Correntes
3.2. O;O
-----r-: 'I'raneferêncías Correntes
3.2.2. O
~ EJubvencõt:s Econômicas
. .....
5.648.8000(:
Art. '2 Q A despesa decorrente da execução d-o presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, do crédito suplementar
aberto em favor da oomíssâode Marinha Mercante, pelo Decreto nc 63.3'66,
de 7 de outubro de 1968, a seguir discriminados:
5.16.00
- Ministério dos Transportes
5.16.03.02 - Comissão de Marinha Mercante
374.2.1976
- Cobertura do Defícít \ Operacional das Emprêsag de Navegação
'
3.0.0.0
- Despesas Corr-entes
3.2:0.0
- Transferências Correntes
3.2.9.0
- Diversas 'Transferênctas Correntes
5.648.800,00
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ltste Decr-eto entrara em vigor na data de sua publícaçâo.

Brasílra, 3 de dezembro de 1968; 147Q da Indepandêncía e aOQ da Repú-

blica.
A. CesTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Mario David A ndreazza

Hélio Bettrão
DECRETO NQ 63 _71a DEZEMBRO DE 1968

DE

3 ns

Retifica' o Quadro de Pessoal da
Universidade Federal de Goiás

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artá..
go 83, item II da Constdtuíçáo, e ten,
doem vista o disposto no art. 56 da
Lei no 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Ar t _ j o P'ca retificado na forma
dos anexos, o enquadramento do psssoai dá
Universidade Federal de
Goiás,' aprovado pelo Decreto nv 30,
de 12 de outubro de 1961, em decor .
rêncía da aplicação do art. 79, parágrafo único da Lei nc 3.834-C, de 14
de dezembro de 1960, que rederalizcu
aquela Universidade.
Parágrafo único. A retrücaçà., de
enquadramento de que trata este artigo prevalecerá a partir de 25 de janeiro de 1961.
Art. 2Q Fica, igualmente, .reüfica-.
do, de conformidade com os anexos
o Decreto nv 51.768, .de cí.o de março
de 1963, que aprovou o enquadramen.,
to do pessoal benefíciado pelo parágrafo único do art. 23 da Lei númern
4.069, de 11 de junho de 1962, para
o fim de corrigir a situacão de 17 .ua.
zessete) servidores. bem como incluir
4 (quatro. outros também amparados
pelo referido diploma legal vigorando
os efeitos financeiros a partir de 15
de junho de 1962.
Parágrafo único. A nartlr 'do ?,9 rl >
junho dê' 1967, .que aprovou o Quadro
enquadramento dos ser-vidores abrangídos pelo d.sposto no art. 9° da Lei
no- 4.3(/5, de 2'6 de junh-o de 1964.
Art. 3° E' mcluido na Parte Es.pecíal do Quadro de Pess-oal da Universidade Federal de Goiás um cargo
de Procurador de 3l!o Categoria. Em
razão da retif'cação de enquadramen.,
to de José Duarte.
Art. 4Q Fica retificado, por fôrç:t
da Lei nc 4.88LA, de 6, de dezembro

de 1965, o Decreto nv 60.907, de 28 d a
junho de 1967, que aprovou o Quadro
de Pessoal da referida Uníversroace.
para efeito de incluir a partir de janeiro de 1966, nas respec.ívas classes
ou séries de classes, as -euncações de
que trata o presente Decreto.
Art. 59 São incluídos na forma dos
anexos, no Quadro único de Pessoal
da universidade Federal de Goiás, 03
cargos de provimento em comíssão e
as funções gratificadas, aprovado p-elo
Decreto nv 60.907, de 28 de junho de
1967.
Art. 6° O órgão de pessoal competente apostüará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto ou
expedirá aos que não os possuírem.
Art. 7 9 As vantagens financeiras
do pessoal reclassificado -pelo art. 9'1
d.. Lei nv 4.345, de 26 de junho de1964, vigoram a partir de 1') de junho de -1964.
Art. 89 A despesa decorrente da
execução do presente. Decreto será
atendida cem Os recursos -próm-íos da
Universidade Federal de Goiás.
Art. 9° aste Decreto entrará em
vigor na 'data de sua publicação l"evoga-das as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
1

A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra
Os anexos a que se refere o art. 1Q

í'oram publicado,", no D. O _ de 5 de
dezembro de 1968.
DECRETO N(l 63.719 DEZEMBRO

Declara de

DE

DE 3 DE

1968

utüuuuie públlca a lr-

maruuuie de Santa Mlscncôrdia ae

Angra dos Reis com sede em Angra
dos Reis, Estaao do RlO de J'll1"n-TO.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o urt..
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3, item II, da Constituição f" atendendo ao que consta do
processo
M. J. 1.477 de 1968, decreta;'
Art. úníco. únicÔ'. :f:: declarada ele
utilidade pública, nos têrmos do artigo
1'" da Lei 91, de 28 de agosto de 1935,
omtnnaüo com o artigo 19 ão Jceau.,
lamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de ,2 de maio de 1961,
Irmandade da Santa Misericórdia de
Angra dos Reis, C"Úm sede em Angra

dendo ao que COnsta do P:roces.'50M.LT.
28.715 de 1968, decreta'
Artigo único, f:: declarado de utüidaoe pública nos têrmos do artigo 1(!
d.a Lei 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1'.' do Regulamento aprovado pelo D'~cretonú
mero 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Conselho Nacional de Propaganda com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
.

du" Reis, Estado do Rio de .Janetro ,
Brasíha, 3' de dezembro de 19õe;

Brasília, ,3 de dezembro de 1968:
Independência e
80'.' da
147'" da

147'.'
da Independência
Repüblíca.

Republ1ca.

A.

e 81)? da

COSTA. E SILVA

COSTA E SILVA
I~uis Antônio da Gama

A ..

e Situa

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO N" 63.720 - DE 3 DE
DEZEMBRO DE 196,8
Declara deutiliàade pública o "Mosteiro de São Bento de Olituia", CDm
sede em ounaa, Estado âe Per nam.:
buco.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
83, item II, da Constituição e atendendo ào que
consta do PrOCE-SSO
M.J. 27.385, de 1968, decreta:
Artigo único. f::dr:cla.rado de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei 91, de 28 de agosto de, 1935,
combinado com o artigo ,1'.' .:10 Regulamento aprovado pelo Decreto nu,
mero 50.517 de 2 de .maío de 1961,
o "Mosteiro de São Bento de Olinda", com sede em Olínda, Estado de
Pernambuco.
Brasilla, 3 de dezembro de '1968;
147<:'
da Independêncta e 80? da

República.
A.

COSTA E SILVA

DECRETO N'.' 63.722 - DE ·i DE
DEZEMBRO DE 196B
Declara de utilidade públlca a Lequio
Feminina de Eaucação. e r::mhate
«o Câncer, com sede no nsuiao 'la
Guanabara.

o Presidente da Repú.blica., usando
da atrrbuiçâo que lhe .confere o art.
83, item Il, da Constttuiçáo e atendendo ao que consta do Processe lVLJ.
21. 705 de 1960, d~~r€ta:
Artigo único. f:: declarada de utãüdade púbnca nos termos do artigo
te da Lei .91, de 21~ de agosto de 1935,
combmadc com o artigo li? do Regulamento aprovado' pelo 'Decreto !)11mero 50.517, de 2 de maio de '1961, a

Legião Feminina, de zducaçêo e Combate ao Câncer, cem sede no Estado
da Guanabara.
Brastüa, 4' ele dezembro de 19zm;

1479 , da
Independência e 30'.'
Repúblíca .

da.

A. COSTA E SILVA
Luts Antônio' da Gama e SiL-?j!Z

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO Nv 63.723 - DE 4 DE
DEZEMBRO. DE 1968
DECRETO N9 63.721 -;DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1968
Declara de utilidade publica o COnselho Nacional de Propaganda, com
sede em São paulo, Estado de sao
PaulO.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artíao
83, item II, da Constituição e aten-

Dispõe sôbre a . inclusão de servidores
no Quadro de Pessoal do Coneelno
NaciOnal
ãe . Tetecomumcaçóee,
QN'l'EL) criado pela i.é: núm'Õro
5.024, de 10 de junho de 1966, e dá
outras providencias.

«(

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

tigo 83, item lI, da Constatuíção, e
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tendo em vista o disposto na Lei número 5.024, de 10 de junho doe 1966,
Decreta:
Art. 19 Ficam íncluídos no Q'.tadro
de Pessoal cio Ccnse.r-o Nacicna C1~
'I'elecomunícações (ÇONTELl, a par.,
tir de 14 de julho de 1966; na -orma
do anexo, que faz parte Integrante
dêste decreto os servidores que opta;
ram na forma determinada pelo artigo 39 da Lei nc 5.024, de.f.ü de junho
de 1966.
Art. 29 O órgão de pessoal competente apoatüará os titulas dos servidores abrangidos por êste decreto, providenciando a expedição de títulos aos
que não os possuírem.
Art. 39 O disposto neste decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, devassa, ínquertto admímstratívo ou revísâo de enquadramento venha a' ser considerada nula, ilegal ou contrárta às normas legais
aplicáveis à espécie.
Art. 4l? f:.ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga;
das as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro. de 190\1;
147l? 'da
Independência e SOl? da
Repúbltca..
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de ,')imas

'O anexo a qua ~e refere o art. 19
foi publicado no D.O. de 9 de de-

zembro de 1968.
DECRETO N9 63.724 DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1968
tcetinca a relação nominal: micea ao
Decreto ,n9 61.246, de 29 de <tgõsta
de 1967, que dispõe sóbrea incluSão
de servidores no Quaaro de Pessoal
do Cc-nselno Naczonal de Teteccmtuntcecões (CQNTEL) , criado pelei Lét
nv 5.024, de 10 de junho àe 1965 e
dá outras; providéncías.
O Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o artigo
83, item ri, da Constituiçã-o' e. tendo
em vista o que consta do Processo
nv 11.419, de 1967 do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, deereta:

Art. 19 Fica retificada a relação nominal que acompanhou o Decreto nú ,
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mero 61.246, de 29 de agôsto de 1967,
para o fim de considerar Incluídos nas
Serres de Classes: Redator, EC_....
305.21.B, .Joáo Francisco de Carvalho
Klier, e Motorista, ,CT-401.10.B, Leurival' Souza Alves os quaís em conseqüência ficam excluídos nas mesmas
Séries de Classes, dos níveis 13.A e
8.A, respectivamente.
Brasrlía, 4 .de dezembro de 19613;
1479
da Independência e 80~ da
República.
A. COSTA E SILVA

CarlOs F. de Simas

DECRETO N9 63.725 - DE 4 I!E
DEZEMBRO DE 1968
Altera o ReguZamento para' o COrpO
do Pessoal SUbalterno da Armada,
aprovado peta Decreto a» 60.433, de
is de março de 19'67.
O Presidente da República, usando
da atrtbuiçáo que lhe confere o artigo
83, IncISO II, da Oonstttutçao, decreta:

Art. 19 Os Incisos XI e ,XII de artígo 5°; os artigos 15 e - 16; o § 2'? do
art. 22;' os §§ 4'" e 59 do art. 32; o
§ 39 do art. 42; o art. 45 tcaputa ; Sl
§ Sv do art. 48; o art. 51 (caputj : o
art. 63 tcaput) : os artígos .C8, '70, 71
(caput) e 73; o Inciso 1 do art. 84;
os §§ 19 e 29 do art. 100; o art. 102 e
seus §§ 19 e '29; o § 2" do art. l03; o
§_ 19 do' art. 107; a retra.c do artigo
110~ o § ll?do art. 119;' os Incisos n,
tii 'e. IV do art. 120; os 1nC180s IV, V e
VI do art. .121; o art. 122; o parágra.;
fo único do art. 166; os §§ te e 29 do
art. 167; o e-r. 168
seu, parágrafo
ÚnICO e o' art. 175, do Regutamento
para o Corpo do Pessoal Subalterno
da Armada, aprovado pelo Decreto
nc 60.433. de 13 de março de 1967,
passam a vigorar com a' seguinte re-

'e

dação:
"Art. 59
, ..
.......................
_
.
XI - Operação de Radar <OR)
'

XII -

Operação: de Sonar (OS)

Art . 15. Os convocados aeràc incorporados na graduação de GR, conforme seleção previamente retta a um
dos Quadros Suplementares tio CPSA,
iniciando então o período norma; de
ínstruçâo de que trata Q § 19 do artIgo 22 deste Regulamento. 'Após o ter-
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mino do serviço Militar obrtgetórro,
que engajarem serão promovidos a
Marinheiro.
Art. Hi. Os voluntários serão in-corporados na graduação de GR,
conforme seleção previamente tena. a
um dos Quadros Suplementares co
CP8A, e, se concluírem' .corn aproveitamento o período' de instrução e
adaptação de que trata o § 2" do artigo 22, dêsta Reguíamento, seràc promovidos a MN.
§ 1li Aqueles que forem inabilitados
no período de ínetruçao e aaaptaçao
previsto no presente artigo,<lU qua
não tenham obtido conceito igualou
superior a 3, serao desmcorporados ,
08

§ 2° Os que forem desíncorporados
por fôrça do parágrafo anterior, t.e-rão a' situação' assím derrmna:

I - Os portadores de certificado
de Reservista ou de Certancado de
Dispensa de Incorporação vottarao a
pertencer à Fôrça Armada a qU2 estavam anteriormente vmcutadosII ~Os alistados concorreràc à
prestação do Serviço Míutar Imciaí
com a classe a ser convocada.
§3() Os candidatos civis ao con-curso para 39 SG. após aprovacâo no
concurso e no Curso de Atuahzacáo
Militar, serão incorporados ao CPSA
e nomeados Terceiro .Sarg'ento.
Art. 22
.
.'

'

.

§ .2 9

Os VOluntários passam inicialmente por Um pertodo de mstrucáo e
adaptação. de duração de dois (2) a
quatro (4) meses, findo o quat, se
aprovados. são prccnovtdos a MN ..
Art. 32
.
. .....,..... ...

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

49 Todos os Sargentos 'que forem
matriculados nos Cursos di! Aperteiçcamento, mesmo ecueíes que pOSSUlrem estabilidade, Iirmarao ccmpromissa de servir á MG por um penodo de três (3) anos, a contar da data
do têrmino'. do curso ou 1') compromisso em vigor por ocasião da matricula, adotando-se a data. mais
avançada.
§ 59 A inabilitação do SO, (le que
trata o paragraro anterior. nao invalidará '0 compromisso de tempo assumido, que terá validade para a etf~
tívaçáo da segunda opor tumdade de
que trata o ~ 29 do art. 33 deste Re§

gulamento. Uma segunda tnabíhtacác
tornas-em efeito o cccnprormsso assumido.
Art. 42.
§ 39 Conceito nas gradações "DeFICIENTE" B "ACEIT,AVEL" inabilitará a praça em Estágio jmcíaí ,
Art. 45. O Estágio de Especialtzaçâo é feito de preferência a bordo, devendo ser evitada. a movimentaçào das
praças estagiárias de uma unidade
para outra. O Estágio só, poderá eer
cumprido em OM onde haja jotaçao
aprovada para -a especiaude-de em
causa e para a graduação Igualou superior à do estagiário.

Art. 48. . .. ,
§

39 Conceito nas gradações "De-

FICIENTE" e "ACEITAV,t;L" maoüí.,

terá a praça em Estágtc ce Bspecíalízação.
~
Art. 51.· O Estágio de Aperfeiçoamento é feito de preferência a bordo,
devendo ser evitada a enovrmentaçao
dos SG· estagiários de . uma unidade
para outra. O Estagio só poderá ser
cumprído em OM onde naja Iotacao
aprovada para especsahdada .em causa
e para graduação igualou superior à
do estagiaria.
Art. 63. Cada mês de condenacáo
po» crime, até dois (2) encs. ou multa correspondente, imposta a praça
com estabilidade assegurada, equivale,'
para fins de promoção, a uma pena
disciplinar de dez oor dias de prrsão ngorose. e por con travencao pe-nal. a uma -pena disciplinar de dez
OO} dias. de prtsao. simpies.. sendo
Iancada a concenacào na .Oademeta..
Registro, seguida da equivalência de
que tra-ta êste artigo.
Art. 68. O Conceito é expresso por
pontos de 1 a 5, equivalentes às gradações:
a) Excelente ~ cinco, (5) pontos
b) Muito bom ~ quatro (4) pontos
c) Bom (Normal)' ~ três (3) pontos
d) Aceítável ~ dois (2) pontos
e) Deficiente - um (1) ponto'
Art. 7'Ü. O lançamento do ocnceito
na Caderneta-Registrá é feito de
acôrdo com o seguinte exemplo:
a) Conceito Excelente - cinco
(5) pontos
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.b) Conceito Médio - Muito bom quatro (4) pontos.
Art. 71. A aptidão para, o Mando
deverá ser atribuída à praça a partir
da conclusão do Curso de Kipeciallzaçáo, nas mesmas gradações prevístas no art. 68 déste R'eguramento e
nas mesmas ocasiões em que O ooncerto é emitido.

Art. 73. O lançamento da Aptídao
para o Mando na Caderneta -Regrstfo
é feito de acordo com -o seguinte
exemplo:
a) Aptidão para o Mando -'- Muito
bom - quatro (4) pontos
b) Aptidão média na gr aduaçáo-v-.
quatro vírgula cinco (45) pontos
czxceunte - cinco (5) pontos).
Art. 84 . . . . . , ........•...........
I .....,... "ex orncto''. -quando a preterição tiver decorrido excrusivamente de
impedimento de acesso conforme o
Art. 82 Inciso I oeste Regulamento,
desde que a praça não tenha sido
condenaon no processo a' que respondeu ou punida díscíplínacunente - em
virtude de Inquérito, ou, se punida, 'a
punição não impedir, na época da
preterição, o acesso à gracuaçâo supertor.
~
Art. 100.
§ 19 oieomorcrmsso assumido por
ocasião da matricula em Curso ríe Especialização ou de Aperretçoarnento'eo
perderá seu valer caso a. praça seja
reprovada, continuando a vigorar
compromisso anteriormente assumido.
A condição de validade acima deve-rá constar do 'I'êrmo de Compromísso.
§ 29 No caso de ser autortzada uma
segunda matricula, de que trata .o § 29
dos arts. 27 e 33 oeste Regulamento,
o comprccnísso de tempo assumido
por ocasião da pmmeíra matricula terá walídaríe para a segunda.'
Art. ~02. A autoridad-e que tiver
praças em condições de renovar o
c6mpromisso, ou que se enquadrem
nos arts. 1Q.O e ~01 deste Regulamento, prcvtcencíará para que as mesmas
sejam submetidas à Inspeção de
saúde.
§ '19 A Junta de Saúde ou Médícn
Perito Isolado encaminhará 0'S Termos de Inspeção de Saúde' à' DPM

°

319

EXECUTIVO

(via nSM, quando se tratar de reclassificação de especialidade, transferência para reserva, reforma" Iícen-.
cíamento ou expulsâoj , partacípando
à OM o resultado da inspeção.
§ 29 Nas inspeções de saúde para
engajamento, reengàjamento e cursos,
o Têrmo de jnspeçâo de Saúde, quan-.
do o exacnínado íôr Apto, será remetido diretamente à unidade interessada, que o anexará ao requer-enento
ou outro documento, conforme o caso, e o vencamínhará
DPM.
Art. 103.
à

§ 2° Os incorporados para prestação do serviço Militar obrtgatórto que
não desejarem ou não puderem enga_.
jar .serâo.: normalmente, licenciados
ao término do compromisso .mtciaí
pelo Distrito Naval em que tiverem
sido. incorporados, obedecidas as for-.
'malídaríes dêste Regulamento e a.~
Instruções que constarem do piano de
Licenciamento Anual.
Art. 1'0'7.
.
§ 1 9 As praças que estíverem indiciadas em inquérito polícíal-míütar
ou respondendo a 'processo no Fôro
Militar, só serão desligadas do serviço
Ativo após a conclusão do inquérito
ou processo, exceto no caso do Inciso
VII dêste artigo, Em-que. serão .cesligadas imediatamente.

Art. 1l{)
,
.
c) mediante pedido; pa-ra as praças
que nao tenham ccmpromisso assumido ou em vigor' e não' se enquadr-em
no § 19 do art. 107 deste Regulamente.
Art. 119.
§ 19 O desligamento do CPSA se .rará normalmente nos Distritos Navais
onde estiverem as praças sec.artés.
podendo, .entretanto, ser levado a ereito em outras OM, de acôruo com as
conveniêncías do serviço e o estabelecido no Plano de Licenciamento
AnuaL
~
.
Art. 120
,
II -possuírem dois (2) cu mais
conceitos "Deficiente";
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UI
possuírem dois (2) ou mais
conceitos "Deficiente" ou "Aceitável";
IV - possuírem doís (2) ou mais
conceitos "Deficiente", " Aceitável"
ou "Bom (Normal)";

Art. 121. ...
IV ------' os SGs que possuirem dois
(2) ou mais conceitos «Deficiente":
V - os SGsque possuírem deis (2)
ou mais conceitos "Deficiente" ou
"Aceitável" ;
VI - os SGs que possuírem dois
(2) ou mais conceitos "Dattoíente",
"Aceitável" ouvsom (Normal) ";
Art. 122. A DPM competírá organizar e apresentar, no Plano de Licenciamento Anual,· a Cota Compulsória em cada ' graduação de cada
Quadro de Eapecíadtdade. ce modo
que a permanência em cada urna das
graduações de3 QSG, 2Q~G e !,?SG nào
excedavde seis (6) anos.
ArL 166, ..... o., •••••• ',' •••• o •••
Parágrafo único, Entretanto, os Ca-:
oos com mais de nove HI!· anos cl
efetivo serviço, na data de entrada
em vigor dêste Regulamento. serão
transferidos para : o oQuadro Suplementar; sem direito a acesso ou retôrno ao Quadro doe Especiatísra. ao 'menos que queiram ser Iícenctados. de-vendo, nesse caso, requerê-Jo dentro
de noventa (90) dias a- partir daqu-ela
data ..' lt8tes Cabos poderão trienalmente, renovar o·, compromisso, desde que satisfaçam os requisitos do artigo 98 dêste Regulamento.
Art. 167
, .. ',.,
.
§ 19. Os Cabos, assim transferídos
para o Quadro Suplemente..r, poderão
inscrever-se em concurso ,para ncrneação a 3Q SG, por uma única' vez, antes de 1Q de janeiro de 1971. os que
forem nomeados 3Q'SG, de acõrdo com
o que estabelece o presen te Regulamento, serão transferidos 'para o ouadro "de sua especialídade.
§ 29 As praças que não aproveitarem a oportunidade concedida pelo
parágrafo anterior, serão Ircencíadas
do Serviço Ativo eo término do compremissa do tempo em vigor, se tiverem menos de nove (9) anos de efetivo serviço na data da entrada em
vigor deste Regulamento. As que posO"

EXECUTIVO

suírcm maís de nove (9) anos de efe-

tivo serviço permanecerão Da .Quadro
Suplementar. sem direito a acesso e
retorno ao Quadro de sua especia-lidade. a menos que queiram ser .tcenciadas, devendo nesse, caso requere-to
dentro .de noventa (90) dias a contar
da data da publicação do. resultado de
sua inabilitação. 3tstes Cabos poderão,
trienalmente, renovar o compromisso,
desde que satlstaçam os requisitos do
art.. 98 deste Regujamento.
Art. 168. Os Cabos, MN e TA, incorporados até ·31 de dezembro de
1962, deverão inscrever-se, antes de 1Q
de 'janeiro de 1972, em dois 'co-ncursos
para nomeação a 39 SG. As praças
que não tiverem sído aproveítaeos
após êsses dois concursos serão licenciadas do Serviço Ativo, ao término do
compromisso de tempo em vigor, desde que não tenham estabilidade assegurada.
Parágrafo único. Os Cabos que. a
data da entrada em rvígor dêste Regulamento, tenham mais de nove (9)
anos de' serviço, que ainda não foram
submetídos a exame de habilitação, e
que não obtenham aproveitamento
para nomeação a 39 EG após arealízaçâo dos dois concursos, serão transferidos para o Quadro Suplementar.
sem direito a· acesso ou retôrno ao
Quadro de Especíaüstas, a menos que
queiram ser licenciados, devendo ·nesse caso requerê-lo dentro de noventa
(90), dias a contar da, data da publícação do resultado.. do segundo concurso para nomeação, a 39 Sargento.
~5tes Cabos poderão tríenatmente, re.,
novar o compromisso, desde que Eatísfacam os requisitos do art. 98 dêste Regulamento. excetuando-se o caso
previsto no Inciso VI do mesmo artigo.
Art. 175. Para efeitos do § 29 do
-art. 75 e do art.. 122 dêste Regulamento. haverá um prazo de carência
de cinco (5) anos, nos quais o Míms-.
tro da Marinha, por proposta- do Diretor-Geral do Pessoal da Marmha,
naíxará Instruções para aplicação
parcelada da cccnpulsóría, de modo
que, no fím dêsse perroco. seja mantida a velccídade de carr eíra prevista
nos referidos artigos",
Art. 29 Ficam acrescentados aos artigos 18. 64 e 75. respectdvamente.. do
Regulamento para o Corpo elo .Peasoal subalterno da Armada, aprovado pelo Decr eto n» 60.433, Q-€ 13 de
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março de 1967, mais um parágrafo,
com a seguinte redação:
"Art. 18
'
.

. . . . .... . . . .. .. . . .... . . . . . .. .... . ...
'

~

'

39 No- Termo de Compromisso do

Voluntário que ingressar no CPSA
como GR, deverá constar ctàusuln que
o invalide, caso o Voluntário venha a
incidir no disposto no § 19 do artigo 16.
Art. 64.
§ 59 Para fins de engajamento e reengajamento, a avaliação de ccmpor-.
tamento considerada é a do semestre
imediatamente anterior ao do término
do compromisso.

Art. 75. .

'

_.

~ 39 As promoções das praças read.mitidas serão reguladas pelos mesmos
requisitos previstos para as demais
praças do CPSA".
Art. So zstc Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brastlie, 4 de dezembro de 1968;
147qda Independência e 8{)Q da
República.
A. COSTkE SILVA

Augusto Hamann Raiiemacker

Grumeioaôâ

DECRETO' NQ 63.726 - DE 4
DEZEMBRO DE 1968

DE

Altera o Regulamento para o Corpo
õo Pessoal Subalterno do Corpo de
Fuzileiros Navais,
aprovado pelo
Decreto nt;' 60.436, de 13 de março
de 1967.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere. o Art.
83, Inciso lI, da Constituição do Brasil, decreta:
Art. 1(1 - O parágrafo único do art.
2:;. o art. 18 (caput);' o § 29 do art.
21; o § 1Q do art. '23; o § 29 do art.
27; o art. 31; os §§ 29, 3Q, 49 e 59 do
art. 33; o § 3Q do. art. 34; o parágrafo único do art. 35; -os a rtígos 37,
38 e 41; as letras a, b, c, d e e do
art. 46; _a letra b do art. 48; as letras a, b, c,d e e do art. 49; as letras a e b do art. 51; os Incisos III

e IV do .art. 70; os Incisos IV e ,V
do art. 72; os
1(,1 e 2Q dn art. 78;
o ~ P do art. 80; os Incisos IH, IV
e V do art. 92; os Incisos V. VI e
VII do art. 93; os artigos 94 105 e
106 (caput) e o art. 128, do Regulamento para o Corpo do Pessoal SUbalterno do Corpo de FUZIleiros Navais, aprovado pelo Decreto
.
n'? 60.436, -de 13 de março' de 1967,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29
.
Parágrafo único. As atribuições especiais e as de ordem geral do ....
PSCFN serão estabelecidas em regulamentação especifica.
Art. 18. A praça até a graduação
de 19 SG, inclusive, é designada pelo
símbolo FN seguido de número fixo,
abreviatura da graduação, abreviatura de especialidade (se tiver)
e
nome.
êê

Art. 21.
§ 29 Tôdas as Instruções rcrcrentesaos cursos de que trata- êste- artigo e não constantes dêsteRr;gulamenta serão baixadas pelo Comandante-Geral do CFN, nas quais estarão previstas. entre outras, matrfcuIas, trancamentos, rematrículas,
freqüência, indices mlntmos, locais
de funcionamento e duração.
Art. 23. .
,
.
, § 1~ Serão matrículados no Curso
de que trata êste artigo zodoa os Re,
nas épocas reguladas pelo Plano Geral de Instrução (PGI) do CFN e de
acôrdo com o previsto nas Instruções
do Comando-Geral doC:FN de que
trata o § 2Q do Art. 21 dêste Regulamento.
Art. 27. .
.
§ 2Q As .praças não habilitadas
à
matrícula no Curso em causa serão
licenciadas ao término do compromisso de tempo.
Art. 31. Os Cursos de Subespecíaüzaçâo, para atender às necessidades
do serviço, serão regulados por Instruções do Comando-Geral' do CFN.

Art. 33

.

§ 29 Por conveniência do serviço,
a critério do Comando-Geral do ..
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CFN. OS Sargentos do Quac.ro .le Comunicações (CN) poderão ser indicados para o CUrso de Aperreiçoamento
de Eletrônica (ET) previsto. no Art.
5° do RegulamenLupara o Corpo do
Pessoal Subalterno da Armada, aprovado pelo Decrete nc 60.138, de 13
de março de 1967.
§ 3<;1 Serão indicados para a matrtcura nos Cursos de que trata êste artigo os 29' SGs dos dlvercos Quadros
de Especialistas aprovados no
CoPrel ou Exame de Seieçéo correspondente, em ordem de antígúídade
e de acôrdocom as dâsponibilídadee
e necessidades do serviço.
§ 4<;1 Por conveníéncía do serviço
poderão ser Indicados para os Cursos de que trata êste artigo as 3° SGs
que possuam todos os requisitos exigidos à promoção a 29 SG.
§ 51? Não poderão ser matriculados
em Cursos de Aperfeiçoamento os
SGs que, por ocasião da chamada à
matricula, estejam responuendo a
processo ou. Conselho de Díscíplína ,

EXECUTIVO

compromisso, a uma pena díscípltnar de dez (10) dias de orísâo rigorosa, e por contravenção penal, a
uma pena disciplinar
de dez '(10)
dias de prisão simples, sendo lançada
a condenação na Caderneta-Regts-,
ire, seguida da - equtvalência de que
trata êste artigo.
Art. 46. . ..........•.........
a) Excelente cinco (5.) pontos;
b) Muito bom quatro" (4) pontos;
c) Bom (Normal) - três pontos;
d) Aceitável dois (2) pontos;
e) Deficiente um (1) ponto.
Art. 48. .
.
Conceito Médio - Muito bom
quatro - (4) pontos.
Art. 49. .
"
.
a) Excelente cinco (5) pontos;
b) Muito bom - quatro (4) pontos;
c) Bom" (NOrmal) .-:.. três (3) oontos:
a') Aceitável - dois (2) pontos;
e) Deficiente um (1) ponto;

-

b)

Art. 34.
§ 39 _As praças, cuja matrícula fôr

trancada pela causa do rlnc'ao III
dêste artigo e às praças tnabihtadas
no Curso,sE!rá concedida uma se-_
gunda matrícula; o segundo trancamento de matrícula no Curso, oeterminará o üccnc'amcnto das praças
ao término do compromisso de -tempo ou, se já tiverem eataníhdade, impedirá definitivamente o acesso.
Art. 35.
Parágrafo único. Os CUf~O:; de que
trata este artigo serão criados de
acõrdo com as necesidades do serviç-o e serão regulados por Instruções
do Comanda-Geral do ~FN.
Art. 37. Oadestramenttl do
PSCFN é conduz.co nas organizações
do CFN, de acõrco com diretiva baixada pelo Comando-Gerai do CFN.
Art. 38. Para atender às neeesstdades do serviço, poderão ser esl.abeIecidos nas OM do CFN ,Po'5tágios de
adestramento, para os fins a que se
destinam.
Art. 41. Cada mes de condenação
por - crime de caráter cutpcsc. ou
multa : correspondente, equivale, para
fins de promoção ou renovação de

.Art. 51.
a) Aptidão para o Mando Muito bom - quatro (4) pontos;
b) Aptidão média na graduação quatro vírgula
cinco (4,5) pontos
(Excelente - cinco (5) pontos)
Art.' 70.
III - Aptidão para o Marido, média na graduação, igualou superíor
à nota jrês (3);
IV - ter nota" Igual ou maior que
três (3) no Conceito Mêdio.

Art. 72.
IV - aptidão para o Mando, média na graduação igualou superior
nota quatro (4).
V -- ter nota igualou maior que
quatro (4) no Concíetc médío .
Art. 78. .
.
§ 1<;1 A Junta de Saúde ou o Médíco Perito Isolado cncamínhará
os
termos de Inspeção de Saúde ao
CGCFN (via DSM, - quando se trata de reclassificação de especiatída-.
de, tr-ansferência para a reserva ou
à.
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reforma, licenciamento OU expulsão),
participando _à OM o resultado da
Inspeção.

_

Nas inspeções de saúde para
sngajamento, reengajamento e cursos, o Têrmo de Inspeção de 'Saúde,
quando o examinado tôt Apto, será
remetido diretamente à Unidade interessada, que o anexará ao requerí-.
menta ou outro documer, to, conterme o caso, e o encaminhará ao ....
CGCFN.
§ 29

Art. 80.

.....,

,

19 As praças que estiverem indiciadas em inquérito polbual-miltrar
ou respondendo a processo no põro
Militar, só serão desligadas do Serviço Ativo após a corrcíusao do inquérito ou processo, exceto no caso
do Inciso VII dêste Artigu em que
serão desligadas. imediatamente.
§

..•........... Art. 92.

~

.

H'I - Possuírem dois (2) ou mais
conceitos "Deficiente"
IV - ' Possuírem doi's (2) ou mais
conceitos "Deficiente"
ou "Aceitáver":
V - Possuírem dois (2) ou mais
conceitos "Deficiente",
"Acertá vel"
ou "Bom (Normal)";

Art. 93.
V - os SGs que possuírem dois
ou mais conceitos "Deficiente";'
VI - os SGs que possuírem dois
(2) ou mais conceitos
"Deficiente"
ou "Aceitável"
VII .~ os 'SGsque possuírem dois
(2) ou maís conceitos "Deficiente",
"Aceitável" ou "Bom (Normal)";
(2)

A·rt. 94,' Ao CGOFN competirá .organízar e apr-esentar no Plano de
Lícencíamento 'Anual,' a Cota Compulsória em cada graduação de caca Quadro de Especialidade de modo que a permanéncfa em cada uma
gas graduações j p ' d'1SGci; 2'.l-SG e
19SG não exceda cre seis (o) anos.
Art. 105. As praças de grcduaçâo
inferior a 3'1SG nác podem usar bigodes e os Subofícnos:e Sargentos só
o poderão fazer, medíante permissão
do Comandante-Geral do CPN.
Art. 106. ·A praça que se julgar' necessítaca de usar cabelo, barba ou'

bigode para encobrir lesão derorn-ante, só o poderá, fazer, mediante )',:ermissão do Comandante-Geral do ...
CFN.
Art. 128. SPC e os Cabos com menos de dez; (10) anos de servíco na
data da entrada em vigor déste Re~.
gularnento. concorrerão cbrigatói-ia-:
mente aos dois (2) primeiros concursos de admissão ao CUl'50 de Formação de Sargento. Finde: esse prazo as praças que não tiverem sido
aproveitadas ou não tiverem concorrido serão
Iícenotadas ;10 Serviço'
Ativo da Marinha".
Art. 29 Ficamacrescer;tados aos
artigos 33 e 42, do Regulamento paTa o Corpo do Pessoal Subalterno do
Corpo de Fuzileiros Navais aprovado pelo Decreto nc 60.436, de. 1:3 de
março dé 1967, mais um parágrafo,
com a seguinte redação:
"Art. 33, ,
.
§ 69 Os 39SGs e 2lfSGs que. em caráter definitivo, declararem não desejar cursar Aperfeiçoamento ficam
definitivamente incapazes para o
acesso a 1'1 SG,
Art. 42.'
,.,
.
'§ 59 Para fins de engajamento e
reengajamento, a avatíaçao do comportamen t'b considerada c a do semestre imediatamente antertcr ao do
término. do compromteso".
Art. 39 i!:ste Deo. eto entra em vigor
na data de sua pubhcaçâo revogadas
as disposições em contrarto.
Brasília, 4 de dezembro de 1968;
147Ç1
da Independência e 80'? da
República.
A.

COSTA E SILVA

Augusto

Hamann

Gríaieuxüâ

Raâemaker

DECRETO NC? 63.727 -

DE 4 DE

DEZEMBRO DE 1968
Declara de utilidade pública,' para
fins de âescpropriaçao.. o imooet
urbano situado no Município de
Joá'J Pessoa. Estado da pumíba.
destinado à instalação de 1lma fS-'
tação terminal integrante tio Sístema Nacional de Telecomamiccçócs,
pela Emprêsa Brasileira de. Telecomunicações EMB-flATEL.

O Presidente da República, usando

das atribuições Que lhe é contenda
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pelo artigo 83, inciso II da Constituição, tendo em vista o disposto nos
artigos 59, letra "h", e 69 do Decretelei no 3.365, de 21 de junho de 1941,

decreta:

Art. 1Q E' .declarado de utilidade
pública para fins de desapropriação,
o imóvel urbano situado no Muníci-

.pio de João Pessoa, Estoco da 'oaraíba, à

Avenida Trmche.ras, ~ nc 39&

constituído do prédio e respectivo lote de terreno, medindo uma área de
70 (setenta) metros de frente por 4Q
(quarenta) metros de fundos, de proprredace de Godofredo Henríques MI-

randa.
Art. 2Q Fica autorizada a Emprêsa
Brasileira de Telecomunicacões
EMBRATEL, a promover, na forma

da legislação vigente, com S8-:1S recursos próprios, a d-esapropriação do
referido imóvel.

Parágrafo único. Nos têrmos do ar ..
tigo 15 do Decreto-Ieí nc 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de UJ56,
a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de rmedtata imissão de posse.
Art. 39· O presente Decreto entra"
rá em vigor na data de. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1968;
147 9 da Independência e BO~ da
República.
A.

COSTA E3lLVA

.Carlos F. de Simas

DECRETO N9 63.728 -- DE 4 DE
DEZEMBRO DE 19G8
·Manda incluir dois cargos de Prolesser Adjunta no Quadro Onico de
pessoal da Unioersuiasíe Federal
da Bahia.
Q Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o ar-.
tígo 83, item II da Constat.uiçâo e
tendo em vista o § 29 do artigo !:I9 da
Lei. nc 4.881-A,de 6 de dezembro de
1965, decreta:
Art. 19 Ficam incluídos, çomo Professor Adjunto, na Quadro único: de
Pessoal da Universidade Federal da
Bahia, aprovado pelo Decreto número 61. 710, de 21 de novembro di- 1967,
os Professôres Assistentes Amado
Dórta de Moráes Filho 2 Gustavo, Cézar Milton da Silveira.

EXECUTIVO

Parágrafo único. A Inclusão de
que trata êste artigo vigorat-á a. partir de 19 de janeiro de 19('i6.
Art. 29,0 órgão de pessoal da Uní-.
versídade Federal da Bahia epostnará os titules dos funcionários aorangfdos por êste Decreto, observando,
Em cada caso, o disposto no artigo
188 da Lei nv 1. 711, de ~8 cc, outubro
de 1952,
Art. 3l? A despesa 30m 2. execução
deste Decreto continuará a ser atendida pelas dotações o-oamemartas
próprias doa Universidade Federa. da
Bahia.
Art. 4l? aste Decreto entrará em
vigor na data da sua publtcacâo, :,e~
voga das as disposições em cont..árf o.
Brasília, 4 de dezembro de 1968;
147Q da Independência e 8'0:' da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

o quaô'ro a que se refere '0 presente Decreto foi publâcado no D. O.
de 17-12-68.

-

DECRETO N.Q 63.729 - DE
DEZEMBRO DE 1968

4 DE

Concede innuttc a sentenciados primárioJ e dá outras providências,
O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe contere o ar-.
tigo 83, n.c XX, da Constituição, e
o art. 734, in fine, do Código de Processo 'Penal e ainda;
Considerando salutar a tradição
comemorativa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo de conceder perdão
aos sentencíados em condições de
mereoé-ío- e Proporcionar novas oportunidades aos que se' mostram recuperados para. o convívio social, deereta:
Art. jc Consideram-se indultados
os sentencradoe primários, condenados
a penas prlvatávas dê liberdade até
3 '<três) anos e um dia, e que tenham, .eíetívamente, cumprido com
exemplar conduta carcerária, pelo
menos um têrço da pena, até o dia 25
de dezembro de 1968.
Parágraro único. O indulto referido neste aa-tigo não abrange os beneficiártos de anterior indulto OU comutação írsnvrôuats ou decorr-entes
de decreto coletivo.
Art. 2.Q Reconhecida a perieuíosldade -do sentenciado, na sentença
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condenatória. a concessão da graça
fica subordinada a verificação de
cessação daquele estado.
Art. 3.9 O~ Conselhos Penitenciáf-los. ex otticio, . ou por provocação.
de qualquer interessado, relacionarão
os sentenciados beneficiados pelo presente decreto. emitindo, em cada caso, o parecer que alude o art. 736 do
Código de Processo Penal, que será
remetido ao Juiz da Execução para
os erettc, previstos no art. 738 do
mesmo Código.
Art. 4.1? Quando se tratar de condenados pela Justiça Militar, que
DECRETO N9 63.130 -

não estejam cumprindo pena em penítenciárra civil, o parecer referido
do Conselho Penitenciário será substituído pela informação da autoridade sob
cuja custódia estiver o
prêso .

Art, 5.9 f:ste decreto entrará em
vigor na da tu de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. -4 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 80i? .da
República.
A. COS'l'A E SILVA

Luís Antônio da Gama e Silva
DE

4

DE DEZEMBRO

Im 1968

Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio em favor do Departamento
Nacional da Propr.iedadeIndustrial o crédito suplementar de
'
NCr$ 8.000,00 para retorço de; dotação coneumaaa no vigente Orçamento.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item H, da Constituiçâo, e da autorização contida no artigo 11,
da Let nv 5.373, 'de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Ministério da Indústria e do comércio, em
favor do Departamento Nacional da propriedade Industrial, o crédito
suplementar de Ncr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros novos), para refôrço de
dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.08.00, a saber:
NCr$

5.08.00 - Mínistértc da Iridústria e do Comérclo .
5.08.10 - Departamento Nacional. da p'ropriedade Industrial
311.2.1237 - Proteção da Proprtedade Industrial
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. O-Despesas de Custeio
3. 1. 1. O-Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil
,.'..
8.000,00
Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto .serú
atendida mediante .contençâo de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
5.08.00 5.08.08 311.2.1233 -

NCr$

Ministério da Indústria e do Comércio
Secretaria da Indústria
Coordenação da Política de Desenvolvimento Industrial
3.0.0.0 '- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas çde Custeio
3.1.1.0 ~ Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02;00 - Despesas Variáveis com 'Pessoal Civil.............
8.000,00
Art. 39 ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de dezembro de 1988; 1479 da Independência e 801? da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim' Netto
Edmundo de Macedo Soares
Hélio Beltrão
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DECRETO N,9 63.731 -

DE

5 DE

DEZEMBRO DE 1968

DECRETO' NQ 63.733 DEZEMBRO DE 1968

DE

5

DE

Autoriza o [uncenametuo : da Faculdade de. Filosofia, Ciências e Letras de Caçticeira do SUL - RS.

Retifica o enquadramento aprovado
pelo Decreto n9 55.078, de 25 de novembro de 1964.

O Presidente da Repúbl.ca, usando
da atrtbutção que lhe confere o item
II do art. 83, "da constnutção, de
acôrdo com o disposto no art. 23 do

o Presidente da República, "usando
das atribuições que lhe confere o aI':'
tígo 83, item lI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei nv
3.780, de 12 de julho de 1960. e o
que consta dos processos ncs. u.815-:-G3,
68-64 -e 2.929-67 do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Decreto-lei n.c 421, de 11 de maio de
1938 e tendo em vista o que. consta
do 'processo n.v CFE 1.411-68, do Mi-

nistério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Füosofra
C .ênc aIS e Letras de C'tchoeir a do
Sul, da Assoctaçào Oacnoeirense ProEnsino Superior, no Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2.9 :E:s te Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo.
Brasília, 5 de dezembro de 1958;
147.9 da Independência e 80.9 da
R-epública.
A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO

N.9 63.732 DE
DEZEMBRO DE 1968

5

DE

Declara de utilidade pública o ..Hospital Nossa
Senhora das Dôres"
com sede em São Domingos do.
Prata - Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n, da Constatuicáo e
atendendo aó que consta do processo
M.J. 26.264, doe 1967, decreta:
Artigo único. E' declarado de uü-

Itdade pública, nos têrmos do artigo
1.9 da Lei n.v 91, de 28 de agosto de
1935. .combinado com o artigo 1,9 do
Regulamento aprovado pelo Dec-eto
n.c 50.517, de 2 de maio de 1961, o
"Hcspital Nossa Senhora das Dôres"
com sede em
São
Domingos
do
Prata, Estado de Mmas Gera:a.
Brasília, 5 de dezembro. de 1968;
147.9 da Independência
80.9 da
República.

e

A. C-oSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva

Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos, o .enquadramentn dos e srgos, runçoes e empregos do :Quadro de
Pessoal. do Departamento dos Correios
e Telégrafos, nas partes referentes á
classe singular de- Servente, GL,104.5,
e à "Série de classes de Auxiliar de Por'cerre. GL.303, constante do nccreco
n'' 55,078, de 25 de novembro de 19ri4,
bem como a relação nominal dos res,
pecnvos ocupantes,
Parágrafo único. A retificação a que
se refere êste artigo vigora a partir
de 19 de ju.ho de 1960 (art. 88 da
LeI no 3.780, de 1960).
Art. 29 O órgão de pessoal competente apcatilará os títulos dos funcíonarres abrangidos pelo disposto neste
decreto, correnco as deepesàs deccrrentes das alterações de que trata o
artigo 19 à conta dOS recursos f.nanceíros próprios do 'Orçamento do De-partamento dos Correios e 'I'elégraros .
Art. 39 este Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas. as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1968:
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de svmae

Os anexos a que .se refere o artigo
19 foram publicados no D. O. de 26
de dezembro' de' 1968,

DECRETO

NQ 63,734 DE
DEZEMBRO DE 196B.

5

DE

Transfere cargo. da extinta COmissão
do Vale do São Francisco para o
Ministério da Agricultura,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere ú- 31'-

ATOS

tigc 83, item II, da Constitutçâo, de-

creta:
Art. 19 Fica transferido de acõrdo
com _ O disposto no § 3 9 do artigo 33
d-o Decreto-lei -nc 292, de 28 ce fevereiro de 1967, um cargo da classe
B, nivel 21, da série de classes de
gngenhetro-Agrônomo. com o r-spec-

tívo ocupante Lu.z Menezes Tavares,
do 'Quadro de Pessoal -'- Parte Permanente - do, Mímstérío da Agricultura.
Art. 2° O cargo transferido e o respectivo ocupante .passem a mtegrar a
lotação' do Serviço Federal de promo_
çâo Agropecuária, do Departamanto
de promoção Agropecuária. oo üataoo
de Sergipe, ficando para isso, e-terada a lotação do Míntstér:o da Agricultura, aprovada pelo Decreto núme,
[O 37.583, de 11 de julho de 1955.
Art. 39:Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 5 de dezembro de 1968;
1479' da Independência e 809 'da
República.
.
A.

COSTA

E

SILVA

tuumnmao Bruno Maruss?g

Atcmso A. Lima

DECRETO

NQ

63.735

DEZEMBRO DE
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DE 6 DE

1968

Retifica o enquadramento dos cargos,
funções e empregos do Quadro de
Pessoal - Partes Permanente e Especial do Território Federal de
Rondônia e dá outras providencias.

o Presidente, da República, usando
das atribuições que lhe confere, o artigo 83, item II, .da Constituição, e
tendo em v'sta o disposto na Lei nú ~
merc- 3.780, de 12 de julho de 1960,
no parágrafo único do artigo 23 ne
Lei n~ 4.069, de 11 de junho de 1962,
e no Decreto-lei nv 299, de 28 de fevefeíro ,de 196'7., decreta:
-

Art. 19 Fica alterado o enquara-amente dos cargos e Iunçôes do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
_. do -rcrruono Federal de Rondônia.
aprovado' pelo Decreto nv 55.29!1, de
29 de dezembro d-e 1964, nas- partes
rererentss. à série de classes de ES-

crtturárío, AF:.'202, e à classe de Enfermeíro Auxiliar. P-170B, a -saber:
Série de classes: Escriturário
Código: AF-202 .10. B
23 cargos
23 - Referênc:a-base

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

'

-

,

2. -Marh Gomes de Britto
Código: AF-202.8.A
24 cargos

18 -

({i vagos)
Referência-base

. . . . . . . . . . . . , . . . . . ... .... . . . ... . . . . . ..
18. Aglaé Botelho Mascettí
Classe: Enfermeiro-Auxiliar
Códig-o: P-170.fi.8
20 cargos (4 vagos)
14 - Referência-base
14. Maria do Perpétuo Socorro Carvalho Bezerra
1 - Referência V
1. zacanas Onofre Bezerra
1 '-- Referência VI + díf ; deveuM.
cimento de r;J"Cr$ ~0;45
1. Raimundo Pereira da Silva.
§ 19, F:ca excluída da classe de
Atendente, P-1703.7, e incluída na
classe de Enférmei'ro Auxiliar, ....
P-1706.8, do Quadro de P€\SSoaJ -;Parte Permanente do Território
Federal de Rcndônia, uma função ae
Auxiliar de jântermagem. referência
"21". da antiga Tab'ela Numérica de
Mensalistas do ref-erido Território,
ocupada por _Maria do perpétuo So~
corro Carvalho Bezerra, passando
total de cargos nas mencionadas elas':'
ses singulares a -ser de 48 (quarenta
e oito) e 20 (vínte) , respectivamente.

°

§ 2° As alterações de enquadramento a que se refere êste artrgo vigoram a partir de' l? de julho de 1960
(art'gO 88' da Lei nv 3.780, de 1960-);
observado, no que couber. o disposto
no artigo 59, e r-espectivo parágrafo

único, do Decrete nc '55.295, de 2[}' de
dezembro de 1964.
Art. 29 Fica retificado, de acôrdo com
o Anexo -I o enquadramento do pessoal do Território Federal de RcnuóDia abrangido pelo disposto no parágrafo. úntco do artigo 23 da. 'Lei DÚM
mero 4.069, de 11 de .junhc de 19,62,
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aprovado pelo Decreto ne 55.295, de
29 de dezembro de 1964, bem como a

respectiva relação nominal, para o
fim de incluir Os servidores, que fa-

zem jus ao enquadramento de que se
trata. relacionados pela Resolução ESpecíad n9213, de 10 de janeiro de
1964, alterada pela Resotuçâo Especial nv 231, de 10 de julho de 1964, da

extinta COmissão de Classificaçao de
Cargos, publicadas no Diário Oficial
de, respectivamente. 24 de janeiro e
22 de julho de 1964 (artigo 19> paragrafo único, do Decreto nc 55.295, de
1964) .

§ 19 Os valôres dos níveís de vencimentos dos cargos constantes do
Anexo I déste Décreto e da 'retaçáo
nominal correspondente, são os previstos no anexo I da Lei nv 4.0q9, de
11 de junho de 1962, reajustados por
leis posteriores.
§ 29 As retificações de enquadramento de que trata êste artigo vigoram a partir de 15 de' junho de 1962,
salvo em caso de' estrangeiro naturad'zado brasileiro após' aquela data
ressalvado na relação nomínal .
,
§ 39 O disposto neste artigo não
homologa situações que, em virtude
de sindicância, denúncia ou inquérito
administrativo, venham a' ser, consíderadas nulas, ilegais ou contrárias a
normas admíniatrativas em vigcr .
Art. 39 O enquadramento dos cargos pertencentes às sértes de classes
e classes singulares integrantes do
Grupo Ocupacional P-1700 _ Medicína, Parmácía e Odontologia, do
Qua d1'0 de Pessoal - Partes Permanente e Especial do Território Federal de Rondônia. fica revisto a, pa rtil' de 28 de fevereiro de 1967,:la
remia do Anexo II, bem como a relaçâc nominal dos respectivos ocupantes, de acôrdo com o, que d'spôe o
Decreto-Iej nc 299, de 28 de revcretro
de 1967.
Art. 49 O órgão de pessoal competente apóstüará os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto

ou os' expedirá aos que não possuírem,
ob-servado,em cada caso, o disposto
no artigo 188, da Lh no 1,711, de 28
de outubro de 19'52.
Art. 59 As d-espesas decorrentes 'da
execução dêste Decreto serão atendi':'.
das pelos recursos próprios do Orçamento do Território Federal de Rondônia.
Art. 69 aste Decreto .entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
1471? da Independêncra e 809 da
República.
A. GesTA E SILVA
Afonso A. Lima.

se

Os anexos 'a que
refere o ar-t. 29
foram publicados no D.a. de 23 .de
dezembro de 1968.
DECRETO N9 63.736 - DE 6
DEZEMBRO DE 1968
Declara ,de utilidade
mmuuuie da Santa
riconiia de Lins",
Lins, Estado de São

O presidente' da
da atríbuíçâo que
tigo 83, item II,
atendendo ao que
M. J. 25.327, de

pública a "ír.:
Casa de Mise~
com sede em
Paulo.

República, usando
lhe confere o arda Constituição e
consta do Processo
1966, decreta:

Artigo único. E' declarada de uti-,
lidade pública, nos' têrmog do artigo
19 da Lei nc 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n950.517, .de 2 de maio de 1961, a
"Irmandade da Santa Casa de ML
sertcórdía de Lins", com sede em
Lins, Estado de Sâo Paulo.
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e S09 da
República.
A. COSTA E SiLVA
L«-is Antonio aa Gama e Silva

---

DECRETO N9 63.737 -

DE

DE

6

DE DEZEMBRO DE

1968

Concede reccmhecimento à Faculdade de FilOSOfia de Itaouma -

B"l.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere, o item
II, do artigo 83, da Constituição, de- acôrdo com o disposto no artigo 23, do
.Decreto-jeí ns 421, de 11 de maio de 1938, e tendo em vista o que consta do
Processo nc 1. 24S-u8-'-C'E'E, do Ministério da. Educaçâoe Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia de jtabuna, no Estado. da Bahía-.

ATOS

DO

PODER ExECUTIVO

Art. 29 1l::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 1968; 1479 da Independência € '3Q9 da República.
A. COSTA E SILVA

Ta1'sO Dutra

DECRETO N963. 738 - DE 6
DEZEMBRO ,DE 1968

DE

Declara de utilidade pública a "Sociedade Civil Carmelitas da Caridade", com sede em Maringá, Bs.:
taâc ,do Paraná.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituíçâo e
atendendo ao que consta do Processo
M. 3. 63.800, de 1967, decreta:
Artigo único. E' declarada de
utilidade pública, nos têrmos do artigo 1'? da Lei nv 91, de 28 de agôsto
de 1935, combinado com 6 artigo 19
do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 50.517, de 2 de maio de 1961,
a "Sociedade Civil Carmelitas da Ca.,
rldade". com sede em Maringá, Estado do Paraná.
Brasília, 6. de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Luís AntOnio tia Gama e Silva

DECRETO N9 63.739 - DE
DEZEMBRO DE 1968

6

DE

Autoriza estrançeirce a adquirirem
domínio útil de fração ideal de ter__
rêrzo de acrescido de marinha, em
fase de transteréncia de aforamento, no Estado da Guanabara.

o 'Presidente da República.. usando
da atribuição que lhe ccnrere o artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
205 do Decreto-lei no 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Ficam Carlos Chapa Morales e sua mulher Esperanza Chapa
Morales, ambos de nacionalidade' es.,
panhola, autorizados a adquirir o domínio útil da fração
ideal de 1/6
(um sexto) do terreno de acrescido
de marinha, em fase de transrerêncía de aforamento, situado na Avenida 30áQ Luiz Alves no 82, no Es_

tado da Guanabara, correspondente
ao apartam anto no 4, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nv 269.978, de 1966.
Art. 29 ~tE: Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da.
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio 'Delfim Netto

DECRETO NQ 63.740 DEZEMBRO DE 1968

DE

6

DE

Autoriza estrangeiros a adquirirem
(lominio útil de fração iâetü de
terreno de acrescido de marinha,
em fase de transferência de aforamento, . . . no Estado da Guana_
bara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar':'
tigo 83, item. n, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
205 do Deereto-Ieí mv 9.760, de 5 .de
setembro de 1946, decreta:
Art. _19 Ficam Luciano Vasquez Ro.,
dríguea e Glória Estevez Alvarez,
ambos de nacionalidade espanhola,
autorizados a adquirir o domínio útiI
da, fração -ideal de.1/6 (um sexto) do
terreno de marinha, situado na Rua.
Princesa no 75, Ilha do Governador,
no Estado da Guanabara, correspondente ao apartamento nv 202, conforme pr-ocesso protocolizado no Mt-.
mstét-ío da Fazenda sob o nv 33.5'01.
de 1968.
Art. 2'? ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão,
revogadas as disposições em contrá-,
rio.
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA 'E SILVA
Antonio Delfim Netto

330

ATOS DO PODER

DECRETO N9 63.741 DEZEMBRO DE 1968

DE

6

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir do_
m~nio pleno
de terreno nacional
interior, no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando

da atribuíçào que lhe confere o artigo 83, item Il, da Constituição e

tendo em vista o disposto no artigo

205 do Decreto.Jeí nc 9.760, de 5 de

EXECU'l'IVO

zenda Marlngá, distrito e município
de Itapeva, Estado de São Paulo, em
virtude' de renúncia do seu' titular.
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
147Q da Independência e 809 da
República.
A. COSTA- E SILVA
José Costa

DECRETO

N9 63.743 DE
DEZEMBRO DE 1968

setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Fica Marte Alá, de nacio-

nalidad-e italiana, autorizado a .adquíri!" o domínio .pleno do terreno' nacional interior, sltuado . na Rua Capitão .Bragança nv 195, Vila Turismo
no Estado da Guanabara, conforme

processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o número 215.652,
de 1966.

Art. 29 ástc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas, as disposições -em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 80i? da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto

DECRETO

N9

63.742 -

DE

6 DE

DEZEMBRO DE 1968

Declara sem efeito o Decreto número
42.569, de 7.11.57, retlficado pelo
Decreto n9 43.587, de 28.4.58, aI·
teraâo pelo Decreto nQ 44.935, de
1 de dezembro õe 1958.
-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição e
.nos termo, do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de" 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, regulamentado pelo. DEcreto nv 62.934,
de 2 de julho de ,1968, e tendo em
·vista· o que consta do processo 'número 7.338-54, decreta;:
E' declarado sem
Artig-o único.
efeito o Decreto nv 42.569, de 7' de
novembro de 1957, que foi retificado
pelo Decreto ns 43.587, de za õe abril
de 1958, alterado pelo Decreto nú.,
mero 44.935, de 1 de dezembro de
1958, o qual autorizou a Companhia
de Cimento Portland Maringá a lavrar argila em terrenos de sua propríedade no imóvel denominado Pa-

Cavalcanti
6 DE

Autoriza
estrangeira
a
adquirir
domínio útil de frações ideais de
terreno de' acrescido de marinha,
em- fase de transferência de atorememo, .?1-0 Estado dá Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuiçfuJ que lhe confere o ar-tigo 83, item II, da Constituição. e

tendo em vista o disposto no artíeo

205 do Decreto-lei nc 9.760 de 5 de
setembro de 1946, decreta: .

Art. lQ Fica Gudrun von Th~:len
Barreto, de nacionalidade
alemã. autorizada a adquirir 0_ dcmt.,
rrlo útil das frações ideais de 35/3800
(trinta e cinco três mil e -oitocentos
avos) e 3/380 (três trezentos e oitenta avcs) , do terreno de acrescido de
martnna, em fase de -ttansfenêncla
de aforamento. situado na Aven'da
Franklin .Roosevelt nc 126, n-o Estado
de· Guanabara, correspondente às Falas TIS. 801 e 802 do -Edificio Iníranga, conforme processo protccohzaôo
no Mlntstériovda Fazenda sob o nú.,
mero 81:108, de 1968.
Art. 29 ltste De-creto entrará em
vigor na' data de sua publtcacão,
revogadas as disposições em centráMenna

rfo ,
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da

República.
A.COSTA

E SILVA

Antonio Delfim Netto

DECRETO NQ 63.744 DEZEMBRO DE

DE

6 DE

1968

Au toriza.
estrangeiros a adquirirem
domínio' útil de fração ideal de terreno de acrescido de marinha em
fase de transferência de aforamento, no Estado da Guanabara.

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

ATOS DO

PODER

tígo 83, item H, da Constituição e
tendo em vista o disposto no aruíeo
205 do Decretccleí no 9.760 de 5 üe
setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Ficam Meses Aron Katz e
sua mulher Hmda Laja Katz, ambos
de nacionalidade polonesa, autoríaados a adquirir o domínlc útil da rracão ideal de 1j-140Cum cento e qua.,
renta avos) do terreno de acrescido
de marinha, em fase de transferência de aforamentó,situado na Rua
Iríneu Martnho nv 30, no Estado da
Guanabara,' conforme processo protocclízado no Ministério da Fazenda
sob c-n? 20.236, de 1968..
Art. 2Ç1 ârste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 6 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto

DECRETO N9 '63.745 - DE 6
DEZEMBRo DE 1968

DE

Outorga à Prefeitura Municipal de
Puim, concessão para o aproveitamento hidráulico, de um trecho do
rio Pium, no município de Píum,
Estado de' Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,.
tígc 83, item I'I. da Constrtutçáo e nos
têrmos dos artigos 150 e 164 letra a)
do Código de Águas, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de' Pium, concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio Píum, na
localidade de Bela Vista, distante de
18.235 m da cidade de Píum, municipio do mesmo nome, no Estado de
Goiás.
§ 19 A energia produzida se destina ao serviço púbhcc de energtarelétrtca para distribuiçã-o, no mumcipio
de"pium,no Estado de Goiás.
§ 21? A concessionária fica <autorl.,
zada a estabelecer o sistema de
transmissão e de distribuição constante 'do projeto aprovado,
Art. 29 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de .águas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
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Art. 39 A concessionária concluirá
as obras nos prazos fixados no despacho de aprovação dos projetos.
executando-as de acôrdo com os mesmos, com as modificações que forem
autorizadas se. necessárias.
§ 19 A concessíonárta ficará-sujeita
à multa diária de até NCr$ 221,00
(duzentos e vinte e um) cruzetros
novos pela inobservância dos prazos
fixados, na forma da legfslaçâo de
energia elétrica em vigor e seus regulam en tos.
§ 29 Os prazos referidos neste artig-o poderão ser prorrogados por ato
do
Direto-r-Geral do Departamento
Nacional de Águas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vr.,
gorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da con-essão, os bens e instalações que, no
momento, .existirem em função dos
serviços concedidos; reverterão à
União.
.
Art. 61? A concessíonárla poderá requerer que seja renovada a concessão mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a . que- se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o praz-o de vigência
da concessão s-ob pena do e-u süên,
cio ser interpretado como desistência
da renovação.
Art. 79 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publtcacâo. revogadas as disposições em.
contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
1479 da Independêneía e .80Çl da
República.
A.

CeSTA E SILVA

José Costa

Caaxúcasüi

DECRE'TO N9 63.746 - DE 6
DEZEMBRO DE 1968

DE

Declara caduco o Decreto n{J 30.915,
de 28 de maio de 1952.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o ar-.
tígo 83, item lI. da Constituição.. nos
têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
reveretr., de 1967 (Código de Mineração) ," alterado pelo de nc 318, de 14
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de março de 1967 e tendo em vista.
o que consta do Processo nv DNPM
2.207-48, decreta:
Artigo único. Ficà declarado caduco 6 Decreto nc 30.915, de 28 de
maio de 19-5-2, que concedeu ao ci-'
dadâo brasileiro 'Agenor Teixeira da
Costa autor-ização para, lavrar mármore e calcário no lugar denominado
"Fazenda do Campinho", distrito e
município de Pedro Leopoldo, Estado
de Minas Gerais.
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

José Costa

Art. 39 Fica reconhecida a COTIve-,
mêncía da constituição de servidãoadministrativa necessária em
favor'
da Companhia Paulista de Fôrça e
Luz, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à em.,
prêsa concessionária de praticar :todos os atos de construção, operação emanutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como.
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
'o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas-pelo ônus, limitarão
uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas. de
quaisquer atos que -cmbaracem ou
causem danos, Incluídos entre êles os
de erguer construções .ou fazer plan.,
tações de elevado porte.
'
§ 29 A Companhia Paulista de Fôrça e LUz, poderá promover, em Juízo,
as medidas necessárias à constituicão da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o' processo
judicial estabelecido no Deoreto.Ieé
ne 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificacões introduzidas
através 'a Lei nv 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 49 1'l.:ste Decreto _entrará, emvigor na data da sua publícaçâo.: revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da-.
República.

°

Cavalcanti

DECRETO N'? 63.747 DEZEMBRO DE 1968

EXECUTIVO

DE

6

DE

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de
servidão uma
faixa de .terra. destinada à pass~
gem de, linha de transmissão nos
municípios de _ Barretos e Guaíra,
no Estado de São Paulo.

o Presidente da- República, usando
<ia atríbuíção que lhe conf-ere o artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista o disposto', no artigo
151, letra c), -do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954" decreta:
Art. 19 Ficam declaradas 'de utilidade pública para fins' de constituição de servidão administrativa, -as
áreas de ,terra situadas na faixa de
30 <trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão' a
ser, estabelecida entre as cidades de
Barretos e Guaíra, nos' municípios de
Barretos e Guaíra, no Estado de São
Paulo, tendo sido o, respectivo projeto e planta de. situação, aprovados
por ato- do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas 'e Energia, no processo DNAE 700.836-68.
Art. 2~ Fica autorizada a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a pro.,
mover a constítuíçáo de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necassário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 19.

A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 63.. 748 - DE 6 DE'
DEZEMBRO 'DE 1968
Autoriza
estrangeira
a
adquirir
domínio ·útil de fração ideal de terreno de acrescido de marinha. em
fase de transferência de .atoramen-:
to, no Estado da Guanabara.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 83, item lI, da Constituição e

ATOS Do

tendo em vista o disposto no artigo

205 do Decreto.Iei nc 9,760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Fica Sônia Glottmann Bterenberg, de nacionalidade colombia.,

na, autorizada a adquirir o dominio
útil da fração ideal de 1/12 (um doze
avos) do
terreno de marinha, em
fase de transferência de aforamento,
situado na Avenida Atlântica número
3.514, no Estado da Guanabara, correspondente ao apartamento 701, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
nv 55,886,
de

°

1~65.

Art. 29
vigor na
revogadas
rio,
Brasilia,
1479 da
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Decreto entrará em
data de sua publicação,
as disposições em contrá-

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data.da publicação dêste
Decreto no Diário Qjiclal da União,
Sob pena de se tornar nulo, de- pleno
direito o ato da outorga.
Art.- 29 Revogam-se as disposições
em con trárío.
Brasília, 9 de dezembro de 1968.;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Carlos- F. de símsie

~ste

6 de dezembro de 1968;
Independência e 809 da

"República.

DECRETO

Nv 63.750
DEZEMBRO 'DE

-

DE S' DE

1968

Altera o enquadramento elo Mímstério das Relações Exteriores, e dá
outras provzdênczas.

A. COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto

DECRETO N9 63.749 -

DE

9

DE

DEZEMBRO DE 1958

«nuoma

concessão à Rádio TV caxias
Limitada, para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (tetemstun , na cictacLe de ua~
xias do Sul, EstUdo do Rio Grande 'do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II da Ccnatituâçao e tendo em
vista o disposto no artigo 89, item XV,
letra a, da mesma Constituição e o
que consta no Processo nv 15.174-66
(Edital nc 33-66), do Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão
à Rádio TV Caxias Ltda., nos têrmos
do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, para estabelecer, na cidade de Caxias do sul, Estado do Rio Grande do sul, sem dl-,
reito de exclusividade, uma estação
de-radíodífusão de sons e imagens (teIevísâo) , utilizando o Canal 8.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão oneríecerá às
cláusulas que COm este baixam. rubrícadas pelo Secretário-Geral do Ministério das Oomunícações e Presidente
do CONTEI.. .e .deverá ser assinado

O Presidente da Repúbtíca, usando
das atnbutções que lhe confere o artigo 83, item Il, da Consjãtuíção e
tendo em vista o paragrarc único do
artigo 23· da Ler n,v 4.069, de 11 de
junho de 1962, decreta:
Art. 1.<,) Fica íncluiao no enquadramento do Ministério das Relações
Exteriores, aprovado pelo Decreto
nv 60.818, 'de 6 de Junho de 1967. retificado pelo Decreto nv 61. 896, de
13 de dezembro de 1967, relativos aos
servidores amparados pelo paragrato
único do artigo 23 da Lei 11.'" 4.069,
de 11 de Junho de 1902, 1 (um \ cargo de Tradutor, código P .2.201, nível
l4.A, ocupado por 'Ricarda víctorma
Ruiz Diaz vasquez ,
Parágrafo
único; Do enquadramento a que se refere êste artigo
fica excluído 1 (um) cargo de Escrevente.Datílógrafo, Código AF .204. 7,
com a respectiva ocupante.
Art. 2.9 Os eteítos deste Decreto
vigoram a partir de 15 de junho de
1962.

Art.3.') Este Decreto. entrará em
vigor na data de sua punücaçao, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasilia, 9 de dezembro de
19G3;
147" da
Independência e 80l}
da
República.
A. COSTA E SILVA
José de Magalhaes Pinto
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DECI-tETO N9 63.751 -

DE

9

DE DEZEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério dos Trcmsportes em favor da Comissão de Marinha, Mercante o crédito especiai de NCr$ 11.000.000,Op para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o artigo 83. item II,' da Constttuiçào. ê da autorização contida no artigo 11 da
Lei nc 5.373, de 6 de dezembro de 19'67 e na Lei no 5.521, de 4 de novembro
de 1968. decreta:

Art. 19 mca aoerto ao Ministério dos Transportes, em favor da oomrssão de Marinha Mercante, o crédito' especial de NCr$ 11.{){)O.OOO,GO' (onze

milhões de cruzeiros novos) para atender as d-espesas decorrentes da transformação da Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquíar Peder-al em Emprêsa de Reparos Navais - Costeira B. A. assim díscrnnlnado:
NCr$
Aumento de Capital
.
9. VOO. CDO,OO
.
2. {lOD. tiDO ,00
Subvenção Eccnômica
11. 000 J,jOU ce

Art. 29 A despesa decorrente ôa execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir diecrtminados:
5.16.00 .5.16.03 _..
5.liL03 02 374.1.1978 4.0.0.0 4.3.0.0 4.3.5. O -

Ministério dos Transportes
Departamento de Administração
Oorrnssâo de Marinha Mercante
Financiamento 2 Premias à Construção Naval
Despesas de Capital

NCr$

'I'ransferências de capital

Auxílios para Inversões Financeiras , ..... , ..

l1.COü.COO.OO

11. Ü{]O .'0000'0

Art. 39 f:ste Decreto entrará em vigor na- data de sua publtcacáo .
Brasília, 9 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 80 0 da Re-

pública.

A. COSTA E SII.VA
AntOnio -Deliirá Netto
Mário David A'id.reaZ2U
Helio neu-ao

DECRETO

N9

63.752 - DE 9 DE
DE 1968

DEZE~BRO

Autoriza o Serviço do patrimônio aa
União a aceitar doaçao. ae terreno
situado em Curitiba, no Estado do

Paraná.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe- confere o artigo 83, inciso li, da Constttuiçáo e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.18'0
do Código Civil, decreta:
Art. 19 FIca o serviço do Patrimônio da União autorizado a acertar a
doação que, de acordo com a Lei Estadual no 5.5-67, de 8 de junho de

1967, o Estado do Paraná quer fazer
à União Feceraj das benfettorías e
do terreno com a área de 4.150m2
(quatro mil, cento e cinqüenta O1·e-

tros quadrados), situado na Rua Tabajaras, - esquina com a Rua Brasiho
Ovídío da Cósta, com frente tacnoem
para a Rua dos Tamoios: remanescente da área do Bducandàrm Munhoz da Roeria. em Curitiba, naquele Estado, de acordo com 05 elementos constantes do processo protocolizedo no Mínístérto da Fazenda sob
n 98.738, de 1968.
Art. 2° Destina-se o terreno a que
SE' refere o artigo anterior à 'ccnscru-.
cão e instalação da Sede da Circunscrição do Departamento Nacto.,
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nal de Endemias Rurais, do Ministério da Saúde, no Estado.
Art. 39 riste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as dtspostções
em contrário.

Brastlía, 9 de dezembro .de 1968;
1470 ç!a Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio uetnm Netto
Leonel Mzranda

DECRETO N9' 63.753 - »a
DEZ~BRO DE 1968

ü

D:E

Autoriza o Serviço do Patrrmônia da
União a aceitar a doaçáo Cio ierre-:
no que menciona, situado no l!lu-nicuno de Vargem Grande do Sul,
no "Estado de São Paulo.

O Presidente da Repúbltoa. usando
da atribuição que .Ihe confere o artigo 83, ítem II, da Constítuiçàc, e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.18'3,
do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do patrrmõnio da U:piâo autortzadc a. aceitar a
doação que, de acôrdo coen as LeIS
Municipais ns.323, de 20 de julho de
19'60 e 560, de 26 de março de 19iiH.
o Munícípío de Vargem Grande rio
Sul, no. Estado de São PauJO quer laZ-8r à União. Federal, 'do terreno com
a área de 581,41lm2 rquínnentos e OItenta e um metros e, quarenta deci'metros quadrados), situado na Rua
Major Corrêa n'' 485 esq uma da Rua
Bernardo Garcia, naquela iocaltdade,
tudo de acôrdo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 2$1.635. de 1968.
Art. 2Q Destina-se 0- terreno a ·~U~
se refere o artigo anterior a inso;a'lacão ca Agência Postat-Telegráí'rca do
Departamento dos Correios e Telégra-f~ do Minístérto das Comuntcaçôes,
cujo prédio já -loi construido.
Art.' 39 1!::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua puolicacào revogadas as dtspostçôes em oontrárro.
Bras:í1ia,9 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 80S> da
República.
A. COSTA_.E SILVA
Antonio Dettim Netto
Carlos' F. de Svmae

DECRETO

NQ 63.754 DE
DEZEMBRO DE 1968

9

D~

Autoriza o serviço do Patrimõnus da
Unido a aceitar a ccecco (te terreno situado no Estado ãe scraa catarina.
O Presidente da República. usando
da atrtbuíção que lhe confere o artago 83, ítem lI, da Constituição e dê
acõrdo com os artigos 1.165 e 1..180
do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do .Patrímômo da Umâo autorizado' '3. acertar a
doação que, de acôrdo cem a Lei numero 54, de 5 de junho de 1967 a prefeitura .Mumctpal de Santo Amaro da
Imperatriz quer fazer a Uníão Federal, do terreno coma área 'de .,.
300,ü{Jm2 (trezentos metros ruaurados). situado na Rua Augusto Broegemann, synv, distante 92 metros da
da Avenida p'ídêncío Feldemann. na,"
quele Mumcipío, de acordo com os
elem-entos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n 9 59.489, de 1968.
<

Art. 2Q O terreno a que se refere o
artago anterior se destina à construção da Agência Postal-Tetegrátlca
local.
Art. 39 1!:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua pubttcacáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ,9 de dezembro de 1968;
1479 ca Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Antonio Deitrni Netto
Carlos F. de Simas

DECRETO N9 63.755
DEZEMBRO DE 1968

DE

9

DE

Declara de utilidade ,pública a "Socwdade Hospitalar e Beneficente ae
Bandeirantes" com eeae eni Baruieírentes, Estado do Parand,o

O Presidente de República, usando
da atrrbuíção que lhe contere o artigo 83, item II, da Oonstítuíçãc
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 17.979. de 19-66, decreta:
Artigo único. E' declarada, de . utaIídade pública, nos têrmos do artago

ê-
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deirantes, Estado do Paraná.

da Lei. n 9 91, de 28 de agosto de
combmado com o artigo 1" do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.511, de 2 de maio ce 19tH, a
Santa Casa de Míserrcórdia de Tatuí. 'com sede em -racut, Estado ue
São Paulo.

Brasília, 9 de dezembro de 19-68;
1479. da Independência e 809 da
República.
.

da' Independência
República.

19 da Lei nv st, de 28 de agôsto de:
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
.nc 50.517, de 2 de maio de 1961, a

SOCIedade Hospítalarc-e Beneficente
.de Bandeirantes; com sede em Ban-

A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da Gama e Silva
DECRETO N9 63.756 -

DE

10 DE

DEZEMBRO DE 1968

1Q

~935,

Brasíha, 10 de dezembro de 1968;
1479

A.

c

da

80"

COSTA E SILVA

Luis' Antonto da Gama e Situa

DECRETO

N9

63.758 -

DE

10

DE

DEZEMBRO DE 1~68

Declara de uttliaaae pútJlwa a Sacie-

aade Santo Antônzo de raau«. com
sede em Guaranesta, Esta.do (te Mznas Gercss ,

o

Presidente da República. usando

da atribuição que lhe contere o artigo 83, Item U, da Constnuíçao e

atendendo ao que consta do Processo
M.J. 57.370, de HHi7, decreta:

Artigo úmco . E' "declarada de uüIícade pública, nos. termos do artigo
1ÇI da LóH .nc 91, de 28 dê agÔSto de
1935, combinado com o artdgo '19 do
Regurarnento aprovaoo pero Decreto
nc 50.517_ de 2 de mala de 19ô1;'à 80ciedade Santo Antômo de Pádua com
sede em Guaranésía, Estado de Minas
Gerais.
Brasilia, 10 de dezembro de 1958;
1479 da Independência e S-OQ da
República.

A. COSTA E SILVA
Luis Antonw àa Gama e :iil'Va

Declara de utilidade pública a SOciedade Hospitalar Mondaz, com eeae
em Mandai, Estado de santã Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o' artigo 83, item n, da Oonstttuíçao e atendendo ao que consta do-Processo M,J.
6.250, de 1968, decreta:
Artigo único. E' declarada de uU-

Iídade públíce, nos têrmos do artigo

19 da Lei nv 9-1, de 28 de agosto de
1935, combinado com o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 50.517. de 2 de maio de 1961, a Soci-edade Hospitalar Mondar, com sede
em Mandai, Estado de Santa Catarina.
Brusüta, 10 de dezembro de 1968;
da Independência e 809 da,

1479

Rep:Ública.
A, COSTA

E SILVA

Luís Antonio da Gama e SilVa
N9 63. 757 ~ DE·l{l DE
DEZEMBRO DE 1938

DECRETO

Declara de uWutade" publZca a Santa
Casa de Miserzcordza ,de 1'atm, com
sede em Tatut, getaao ae Sao
paulo.
o Presidente da República, usando
da atrrbutçào que lhe comere o artIgo 83, item rt. da Constttuíçac e
atendendo ao que consta do Processo
3.173, de 1968, decret~.

Artigo ÚnICO. E' declarada de utilidade pública, nos termos do artigo

DECRETO

N9

63.759 -

DEZEMBRO DE

DE

10

DE

1968

prorroga a concessão outorgada â lUJ,...
dio Sociedade Triângul,o Mzneiro
Ltda .• para estabelecer uma estccco
de radiodifusão soao-c, e1!t oneta
méiua, na cidade de Uberaba" Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atrabuíções que Ihe" confere o' a.r-

ATOS
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tígo 83, item II, da Oonstttuíção e
tendo em vista o .dísposto no artigo
8°, item XV. letra a da mesma Oonstdtuíção e 0, que consta no Processo.
nc 50 ...487-64, do Conselho Nacional de

Telecomunicações, decreta:
Art. to Fica prorrogada ate 27 de
agôsto de 1972, nos termos do artigo
117 da Lei nc 4.117, de 2'7 de agosto
de 1962 (Código Brasileiro de 'I'eleco-

munícações) , combinado com o arti-

Parágrafo único. O nôvo contrato
decorrente desta prorrogação obedecerá às -cláusulas que com 'este baixam
rubricadas pelo Secretário-Geral do
Ministério das Comunícaçóes - .Presídente do -CONTEL - e devera ser
assinado dentro de 60 rsessentai dias,
a contar da data.da publícaçâo deste
Decreto no .DiárioOficial da trníao,
sob pena de- se tornar nulo, de, pleno
direito, o pres-ente ato.

go 177 do Regulamento dos Serviços

Art. 29 Revogam-se as disposições'
em contrárto.,

de Radiodifusão, a concessão outorgada à Rádio Sociedade Triângulo Mi..:.
neíro.Ltda , pelo Decreto nv 24.352, de
20 de janeiro de 1948, para estabelecer, na cidade de Uberaba. Estado de
Minas Gerais, seen direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão
sonora em onda média.
DECRETO N9 63.760 -

Brasília, 10 detdezembro de 1968;
1479 da Independência e BOQ da

República.

A. COSTA E SILVA

Carlos F. de Simas
DE

10

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da Fazenda, em favor do Ministério do Interior _ D~
parlamento Nacional de Obras Contra as sécae, o crédito suplementar
de NCr$ 698.237,76 (seiscentos' e noventa e oito mil, duzentos e trinta
e sete cruzeiros novos e setenta e seis centavos) para retõrço de aotação consignada no vigente Orçamento.

o Presfdente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, irem Il da Constituição e, da autorízação . contida no artigo 11
da LeI nv 5 ..373. de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. ll~- Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em, favor do Ministério
Departamento Nacional de Obras Contra' as Sêcas, o crédo rntcnor
dito suplementar de- NCÍ'$ 698.237,76 (seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e sete cruzeiros novos e setenta e seis oentevosj , para refôrço de dotação orçamentária. consignada ao subanexo 5.09,00, a saber:
c-,

5.09.00
5.09.01
5.09'.01.02
114.2;1271

-

3.0.0.0 3.2. O. O 3.2.9.0 -

Ministério

do

NCl'$

Interior
Gabinete do Ministro
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas
Coor-denacâc 'dos serviços de Obras Contra as
Sêcas
Despesas Correntes

Transferências Correntes
Drversas Transferências Correntes
r-essoai. •................ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

698.237,76

.ert.. 29. A despesa decorrente da. execução do presente Decreto será

coberta "com os recursos de que trata o artigo 89 e seu parágrafo único', da
Lei nv 5 3,68. de 19 de- dezembro. de 1967.
Art.. 39 ~te Decreto entrará em vigor na data 'de sua publicação.
Brasília 10 de dezembro de 1968; 147Q da Independência e 801? da
República.
A. COSTA E SILVA
Antoniq Delfim Netto
Hélio tseurao
Afonso A. Lima
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ÜECRETO N9 63.761 -

DE

10

DE

DEZEMBRO DE 1968.

Alf):ra a redação do Art. 19 do Decreto n.9 63.333, de 30 de setembro

de 1968.

O Presidente da República, usando

da atrrbu ção que lhe confere o artãêo 83; inciso n, da Constitulçáo, de
acôrdo com o que consta do Preces80 MME-Ol441-68, decreta;

Art. 19 O artigo 19 do Decreto nu-

mero 63.333 de 30 de- setembro de
1968, passa. a ter a seguinte redação:
"Art. 19 E' concedida auton-

zaçâo à firma westem Geophysíca; Company or Ameríca para
operar em águas brasileiras C,·111

o nav:o espec.alízado
Geophystcal IH". em
geofísicos contratados

"western
trabaíhoa
pela Pe-

tróleo Brasileiro S. A
.
P~ROBRAS" .
Art.' 29 aste Decreto entra-á em

vigor .na data de sua publicação. .revogadas as disposições -em contrárro.
Brasília, 10 de dezembro de 1968;
14T da Independência e 80Q da
República.

A. COSTA E SILVA
A u g u s t o Hamann tcaaemuser
Grímeuxüâ
José Costa Cavalcanti

DECRETO

N9 63.762 DE
DEZEMBRO DE '1968

10

DE

Autoriza 'a e'm,prêsa alemã Prakla Gesellschajt jür Praktische Leçeretat:
tenjorschung a operar no território
nacional com avião, de sua propriedade, em serviços contratados com
a PETROBRAS S. A.

tdgo 83, item lI, da Constituição e na
forma do artigo 2° da Lei nv 9,60 de
8 de dezembro de 1949, tend-o em vista o que consta do Processo numero
MME_1.652_68, decreta:

Art. F' li: concedida autorização
à emprêsa Prakla - Gesellschaft Für

Práktísche .Lagerstattenforschung, -üa
Hannover, Alemanha, para' juntamen.,
te com a sua consorciada brasileira
Prakla Representações Técnicas de
Geofísica S. A. operar no terrttórto
nacional com avião. de 'sua propriedade nos serviços de reconhecimento
aeromagnetométríco da plataforma
continental, trechos do litoral com.,
preendido entre Caravelas e Canavieiras, na Bahia, entre Nativo e foz
do Rio Doce no Espírito Santo, ~
entre o Arroio onut e Pôrto Alegre,
no Rio Grande do Sul, constantes do
Contrato celebrado pela Petróleo Bra.,
süeíro S. A. ' - PETROBRAS, em 21
de agôsto de 1968.
Art. 2Ç> A autorização de que trata êate Decreto compreende, exclusivamente Os serviços mencionados no
artigo 19, previstos" no contrato ceie.
brado com a' Petróleo Brasileiro S. A.
-r-. PETROBRA8. e vigorará durante
o tempo que fôr considerado necessàrio à sua execução.
Art. 39 âate Decreto. entrará em
vigor na liata: de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1968;
da Independência e 80'? da
República.

147'?

A.

Hamann

Griineuxüâ

O Presidente da República, 'usando

da atribuição que Iha confere 'o arDECRETO NÇ> 63. 'i'63 -'

COSTA E SILVA

Augusto

Rademaker

José Costa Cavalcanti.
DE

10

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Ministerío da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor
de NCrS 40.000.00 couoseut., mil 'cruzeiros novos), a taoor do Serriço
de Radiodifusão Educativa, para retorço de dotação consignada no Vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
art. 83, item lI, da Constituição e da autorização concedida no art. 11 da
Lei no. 5.373, de ti de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Pica aberto ao Mmistério da Educação e Cultura o crédito BUplementar no valor de NCr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros novos).
para refórç.o de dotação consignada no subanexo 5.05.00, a saber:

ATOS

5.05.21- Serviço de Radiodifusão Educativa
25'9.1.0801- Reequ.pamento do El::1' viço
4. O. O.

°_. Despesas
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NCr$

de Capital

4.1.0.0 - Investímantcs
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
40.000,00
Art. 2° A despesa decorrente do presente decreto será atendida me-

diante ccntençào de igual quantia na dotação a seguir discriminada:
5.05.00 - ' Ministério da Educação e Cultura
5 05.11 - Departamento Nacional de Educação
259.2.0526 - Bxpansàc e manutenção da 'Comissãodú Livro Técnico e do
Livro Didático lCOLTED)
4.0.0.0 - Despesas de C'apita 1•
4.1. O. O - Investímantcs
4.1.2.0 -- Servíçox 'em Regime de Programação Especial
40.000,00
Art., 39 Jtste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília,' 11.1 d- dezembro de 1968; 1479 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA

'a

SILVA

Antonio Delfim Netto
Tarsv Dutra
I1élzo Beltrao

DECRETO

N9

63.764 -

DE

lO DE DEZEMBRO DE 1968

Abre ao ,Ministério da Educaçdo e Cultura, a [aoor da Dir-etoria do Ensino
Ag1\COla, o creanc SU1Jl~1i~entar de·' NCr$ 450.000,00 (quatrocentos e
cinqüenta mil cruzeiros t101)OS) para reforço etedotações I cons~nadas
'no inaetite Orçamento.

o. Presidente da República.: usando da atrtbuiçâc que )he cóntere :o
a.rt. 83, item lI, da, Constituição e detautorlzaçãc contida no' ert:' 11 da
Lei nv 5.373, d~ 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mímstér!o da Educação e Cultura, a favor da
Diretoria do Ensino Agrícola o .crédito suplementar de NCr$ 450.000,00
(quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros novos), para refôrço de dotações
consígnadas ao subanexo 5 05.00, a saber:
NCr$
5.05.14 - Diretoria do Ensino Agrícola.
251.2.0632 ~- Supervis'â0e Courdenaçâo do Ensino Agrícola e Veterinário

3. O. O. O -

Despesas Correntes

J.1. O.O ---'- Despesas de Custeio
3.1.2.U - Material j~ Consumo .
ii.1.3.0 ----: Serviços' de 'I'erceíroa

,.....

300.000,00
150.000.00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto .será
atendida mediante contenção de igual quantia na? dotações a seguir inclicanas:
5.05.0e - Ministério .da Educação e Cultura
5.05.14-- Diretoria do Ensino Agrícola.
3. O. o.O - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 -- Salário-Familla.
450.000,00
Art. 39 üste decreto entrará em vigor na data .de sua publicação.
Brasília, la d s dezembro de 1968; 1479 da Independência e 80Q da
República.
A

COSTA

E 811V"

Antonio Delfim Netto
Tarso Dutra
Hel2o' ueura«
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DECRETO N9 67.765 -

DE

EXECUTivo

10

DE DEZEMBRO DE 1968

Abre ao Mtmsterio da Saiuie o crédito suplementa1' de NCr$ 3.620.500,00
para reiõrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuiçã-o que lhe confere o
art. 83; ítem II, 'da Constdtuíçâo-e da auterízaçâo contida no 'art. 11 da
Lei nc. 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficá aberto ao Minístério. da" saúde,
crédito suplementar de
NCrS 3.620.500,00 .Ctrês milhões seiscentos e vinte mil e quinhentos, cru-

°

zeiros novos), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.14.00, a saoer:
5.14.00 - Ministério da Saúde
5 14.01 - Gabinete do Ministro
115.2.1760 - Instalação e funcionamento da Inspetoria Geral de Fin,ança$
4.0.,0.0. ---, Despesas de Capital
4.1.0;0 '-'- Investimentos
4.1.3.0 --'- Equipamentos e Instalações . .
.
5.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente
.
5.000,00
116.2.1781 - Inetaiaçâc .e funcionamento da Secretaria Geral
4.0,0.0 -. Despesas de Capital
4.1.0,0 - Investimentos
4.1.4.0 - Materif:'.1 Permanente '
,.,
,"
15.000,00
5.4.02 - Divisão de Segurança e Informações
237.2.1783 - éseessorra relacionada à Segurança Nacional
3,0.0.0 - Despesas Correntes.
3.1. O,O -- 'Despesas de Custeio
3.1.4.0 ....,.. Encargos DivE:rsos. ""."
.
100.000,00
'5.,14".03, -r-: pon,s)..r ltorta .Jurfdíca
11~.1.17SQ:,:,..-lEquij)ameuto e Instalação da Consultoria
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Int estamentos
4.1.4.0 -Matenal Permanente
".,.
2.500,00
.!,i;14';().6--;- Departamento, de Administração
351.2.l"lPO - Coordenaçao dos Serviços Administrativos
3;0.0.0 - Despesas corrente,
3.:1.0.0'-'Despesas de Custeio
·g:.1,.3.0..:....-,Serviços de Terceiros . . ;
,
"
,
,
111.000,00
35Ll.1791;-lReequipamento dos órgãos Centrais 'de Administraçã-o
4.0.0.0
Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
·4.1.4.0 - Material Permanente . "
.
100.000,00
353.2.179'4 - Programas iE,speciais de'&'3s-istêncla MédicoHospitalar e, Médico-Social
4iO~O.0 -. Despesas de Capital
4;-1;0:0 - Investimentos
4.1,:2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
1.-887.000,00
5A.0'1 . ,. . :. . Departamento Nacional da Criança (órgãos
.
Centrais) .
3à.4.2.1810 ~- Coordenação dos Serviços de Proteçâo à Maternidade e' à Infância
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
200 .000,00
4,.1.2.·.0 - Serviço em Regime de Programaçâo Especial
5;14.10 - Departamento Nacional de 'Saúde
200.2.18:2tl-'A - 'Formação de profissionais e Técnicos em
-c-

,

. . . 'Enfermagem

3.0.0:0·...:....3.1.0.0 -3.1.2.0 - 5.14.15 3M, 2 .1353 -

Despesas Correntes
Despesa" de Custeio
Material do Consumo
.
Serviço Nacional do .Câncer
,
asststõncie Hospitalar a cargo do Instituto
Nacional de Câncer

100,000.00
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3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. O -- Despesas de Custeio
.
3'.1. 2. O - Material de Consumo
5.14.17 -- Serviço Nacional de Doenças Mentais (órgãos
Dependentes)
354.2.1865' - Manutenção de Unidades Hospitalares de
.
Assistência a Psicopatas
4.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 ~- Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
;
.
354 .1.18651 -,- 1Reequipamento de Unidades Hospitalares de
Assistência a Psicopatas
4.0.0.0 - Despesas Correntes
4.1-.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 -'EQ.Ulpamer.to& e Instalações .,
~
'
.
5.14.22 - Serviço Nacional da Lepra
3514,..2.1882 - Coordenação dos Serviços de Combate' à Lepra
3~0.0:.0 Despesas Correntes
3.1.0.0 -c--Despesas de Custeio
3.1.2.0 -'Material de consumo
'
.
5.14.25 - Instituto Oswaldo Cruz
369.2.190!2. - Realização de Pesquisas científicas
3. O.O.O -- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
- ,
;, ..
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70.000,00

1. 000.000,00

30.000,00

39.000m

20.000,00
'3.620.500,00

Art.29 A despesa decorrente da execuçâo rdo presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir" dfscrrmínados:
.
5.14.00 - Ministério' da Saúde
5.14.01 - Gabinete do Ministro
115.2.17Sü,.-.-< ânstalaçôes ejeuncíonamento da Inspetoria Ge~
ral de Finanças.
3. O.O.O,-:-- Despesas correntes
3.1.0.0- Despesas de Custeio
3.1.2.0 -'Material de Consumo
.
10.000,00
116.2.1781 - Instalação e Funcionamento da Secretaria Geral
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros
.
60.000,00
369.2.17-82 - promoção .e pesquisa das Atívídades. Hemoterápicas

3.0.0.0 3.1. 0;0 3.1.2.0;3.1.3. O 5.14.03 114.1.1785 4:. 0.02 O,, 4.,1.0.0 -

4.1.3·9 -

5.14.06 -

351-.2.1750,3.0.0.0 ,3; 1.0.0 3.1.2.0 -

3. 1.4. O 3.1.5.0 3.2.0.0 3.2.,8.0 -

5.14.07 -

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Material de Consumo . ~
.
Serviços de 'rercetros
.
Consultoria Jurídica
Equipamento e Instalação 'da consultoria
Despesas de Capítaf
Investimentos
Equipamentos e Instalações
~
.
Departamento de Admínístraçâo .
Coordenação dos Serviços Administrativos
Despesas cor-entes
Despesas de Custeio
Material de Consumo
.
Encargos Diversos
'
~
.
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Transferências Correntes
Contribuições de Previdência Social
.
Departamento Nacional da Criança ,(órgãos
Centrais)

15.000,00
50.000,00

2.500,00

206.000,00
30,000,00
1.024.000,00
35.000,00
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354.2.1810 -r- Coordenação dos Serviços de Proteção à Maternidade e à Infância
3~O.O.O· -

Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesas de Custeio

3.1.4.0 -

Encargos. Diversos .'.,...........

.

.

16.000,00

354.2.1811 . . .:. . Administração do Instituto Fernandes Frgueíra

3.0.0.'0 -

Despesas Correntes

3.1.0.0 -

Despesas de Custeio

3.1.2.0-Material de Consumo

~

-.,

.

100.000,00

354.2.1815 -Manq.tenção do Centro de Orientação Juvenil

3.0.0.0 -

Despesas Correntes

3.1.0.0- Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos, .. ,

5.14.10 352.1.1831 4.0.0.0 4.1. Q. O 4.1.2. O 352.1.1832 4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.2. O 352.1.1833- -

4.0.0.0 --:
4.1.0.0 4.1.2.0 5.14.22 369.2.1890.3.0.0.0 -'3.1. O:O 3.1.4.0 -

.

Departamento Nacional de Saúde

10.000,00

Instalação de Unidades sanitárias Integradas
Despesas de Capital

Investimentos

Serviços em Regime de Programação Especial ..
Equi'pamento de Unidades .Médico Sanitárias
Despesas de Capital
Investimentos
Serviços em Regime de Programação Especial ..
unstatacâo e Aparelhamento de Laooratórãc de
Saúde Pública
Despesas de Capital
Investimentos
Serviços em Regime de Programação Especial ..
Serviço Nacional de Lepra
IX Congresso Internacional de Leprologfa
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Encargos Diversos
'
.

530.000,00

973.000,00

520.000,00

39.000,00

3.620.500,00
Art. 31?' gste Decreto entrará em vigor na data de sua puúncação.
Brasília, 10 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 801? da
República.
A GOSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Leonel Miranda
HelzoBeltrão

DECRETO N9 63.766 -

DE

10

DE DEZEMBRo DE

1968

Abre ao Minisferio 'da lruiustrià e do COmércio em favor do Departamento
de Acttnlmstração o créctiio suplementar de, NCrs 5.000,00 (Cinco, mil
cruzeiros novos), pQ,m relórço de dotação consIgnada no mqente Or-

çamento,

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

art. 83, item lI, da Constituição e da .'autorização contida no art.. 11 da
Lei n» 5.373 da 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1-? Fica aberto' ao Mmístérto da Indústria-e do Comércio, em favor
do Departamento, de Adrritnístração, o crédito suplementar de NCr$ .... ',
5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos), para refôrço de dotação orçamentária consignada aoreubanexo 5,.08.00, a saber:
NCr$
5.08.00 - Mínístéi-ío da Indústria edo comércio
5.08.07 - Departamento de Administração
114:.2.1226 - Coordenaçã.. dos Serviços Administrativos
3.0.0.0 - Despesas Corrente3.2.0'.0 -'- Transferências Correntes
3.2.,9.0 - Diversas 'I'ransferênctas Correntes
Pesso~
.
5.000,00
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Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contençã., ue igual quantia, nos recursos a seguir diz.
crímínadoa :
5.DS.OO - Ministério da Indústria e do Comércio
;>:08.14 -.: Instituto Naciona . de Tecnologia
329.2.1247 - Pesquisa", 10' Estudos' 'I'ecnológícos de -Produtos Industriais
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
:3.1. L 1 -- Pessoal Civil
02.00 - Despesas Vartáveia com Pessoal Civil .. _...
5.000,00
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data qe sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República .
A.

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
b'dmundo de Maceao SOares

ueu«

Beltrão

DECRETO N9 63.767 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

Altera o Decreto 63.063, de 30 de julho ~e 1968, que dispõe sôbre a aplicação ao pessoal temporário da C. E. M. do reajustamento salariril d~.W01
rente da Lei nl? 5.368, de 19 de dezembro 'de 1967, e dá outras proviâénciae,

o Presidente da Repúbltca, usando da atrtbuíção que lhe confere o
artigo 83, irem Il da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artígos 79, § S« e 22 da Lei 5.026, de 14 de junho de 1966, e da autorização
contida no artigo 97, da Lei' 5.368, de I? de dezembro de 1697, decreta:
Art. 19 O artigo 3Q do Decreto ne 63.063, de 30 de julho de 1968,
passa a ter a seguinte redação:
Art. 3Q Para atender- às despesas decorrentes do reajustamento ora
autorizado, fica aberto ao Mmlstérfo da Fazenda, em favor do' Ministério
da Saúde, o crédito suplementar de .NCr$ 1.822.66405 rum milhão, oitocentos e v~nte e dois mil seiscentos' c-sessenta e quatro cruzeiros novos e
cinco centavos). para retõrco da dotação orçamentária' consignada no subanexo 5.14.00' - Ministério da Saúde, a saber:
NCr$

Departamento Nacional de Endemtas Rurais
355.2.182;;; - Campanha de Erradicação da Maíáría
4.0.0,0 - Despesas de Capital
4.1:0.0 -c Lnvestímentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial- 1.822.664.05
Art. 29 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de d-ezembro de 1968; 1479, da Independência e 809 da
República.
5.14'.09 -

A,

COSTA E SILVA

Antonzo Delfim Netto
Leonel Miranàa
Hélio

eeurao
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DECRETe- N'! 63 _768 --'--

DE

1'0

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Minzsiério ria Educação e Cultura em favor da Diretoria do EnSlno l1:austriat o crédito suplementar de NCT$ 8.775.500,00 para -re:
fôrça de âotaçôee consignada~, no vigente Orçamento.

O Presidente do, República, usando da atribuição 'que lhe confere o

art. 83, item lI, .da Constibuicâ

e da autorização contida no art. 11, da

Lei nc 5.373,' de 6 de dezembro de 1967, decreta:

Art. 1Ç> Fica aberto ao Míníétérío da Educação e Cultura, em favor
da Diretoria do Ensino rnôustrta., o rcrédito suplementar. -de NCr$
.
8.775.500,00 (oito milhões, setecentos _e setenta e crnco mil e quinhentos
cruzeiros novos). para ref'ôrço de dotações orçamentárias consignadas 110
subanexo 5.05.00, a saber ;

NCr$

Diretoria do Ensino Industrial
Amortização de Financiamento para Reequípamento de Escolas rndustrtere.
4.0.0.0 - Despesas, de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
7.839.500,00
2,)ij.1.0565: - lReequipamento de Oficinas e asscotas Técnicas Mediante
Convênio CO':U' Organismo Internacional (BID)
4.0.0.0 - Despesaside Capital'
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de programaçá.D Especial
5.05.13' 256.1. 0564 -

8.775.500,00

Art. 29 A despesa, decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia nas dotações a seguir dlscrtmínadaá ;
5.05.13 - Diretoria do Ensino Industrial
256.1.0564 - Amortrzaçâo de Financiamento para Reequípamento .de Es.
colas Industriais.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3_1.0.0 - Despesas de Custeie
3.1.4.0 - Encargos Diversos .
6.939.500,00
256.2.0562A - Auxílios a Escolas e Ginásios Industriais e
Profíssíonais cccníorme Adendo "F"
4. O.O.O - Despesas di:' capital
4.3.0.0 -- Transferências de Capital
4.3.3.0 - Contribuições Diversas .
1.836.000,00
8.77);'500,00

Art. 39 O presente Decreto revoga o de nc 63.529 (sessenta e três mil,
quinhentos e vinte e nove), de 4 de novembro de 1968.
Art. 49 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brastlía, 10 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 809, da
República.
A COSTA E SILVA
Antonio Deüim: Netto
1'arso Dutra
Hélio Beltrão
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DE 10 DE DEZEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério do Trabalho e Previdência Social o crédito suplementar
de NCt$ 564.760,00 para retorço de dotações consignadas 1/0 viQen{J.

Orcomento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o artigo S3, item 11, da Constituição, t' da autorização contida no artigo 11,
'da Lei nc 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art 1 Fica aberto ao. Mínástérfn do Trabalho e Previdência Social. o
crédito suplementar de NCr$ 564.760.00 (quinhentos e sessenta e quatr-o
mil. setecentos e sessenta cruzeiros novos). para rerõrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexc 5.15.00, a saber:
ç

5.15.00 -Ministério do 'Trabalho e Previdência Social
5.15.01 - Gabinete do Ministro
115.2.1507 ~ Instalacâo e' Juncíonamento da Inspetoria de

NCr$

Finanças

4.0.0.0 4.1.0.0 ~
4.1.3.0 4.1.4.0 5.15.07 ]51.2.1921:-

Despesas de Capital

Investimentos
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Departamento de Administração
Manutencãoe Conservação do Edifício Sede
em Brasília
4.0,0.0 ~ Despesas de .Capital
4.J.0.O -.Investimentos
4.1.4.0 - Material Permanente
.
5.15.10 -.: Despartamento Neclonal de Mão de Obra
154.2.1937 - Fixação e .õcomnannamento de Política de Mão
de Obra
3.0 0.0 -- Despesas Correntes
3.1.0.0 ~ Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
".,"
.
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
.
3.1. 4. O, - Encargos Diversos .,
:
.
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
154.1.1540 - Instalação de Agê!lCias de .Colocaçâo Profíssío-.
naj. . . . . :

4.0.0.0 4.1.0.0 -:4.1.4.0 -r173 2 1942. 3;0.0.0 3.1. O.O 3.1.3. O -

Despesas de Capital
"nveatímentos
Material Permanente
Instalação de Postos de Imigração
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Serviços de Terceiros

20.000.00
15.000,00

60.000,00

120.000.00
9:1.500.00
20.060,00
61j..500,OO

.

.

150.000,00

.

21. 700.00
564

'mo;oo

Art. 2\' A despesa decorrente da execuçao do presente Decre~ sera atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díscrhnt.naâos:
5.15.00 - Ministério do Trabalho e Previdência Social
5.15.01 - Gabinete do. Mmistro
115.2.1907.- Jnstalaçâo e funcionamento da Inspetoria de
Finanças
:1.l>.O.O.~ Despesas Correntes
3; 1. O.O ~'Despesas de Custeio
3. 1.1. O' - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas variáveis com pessoatcívrí
33.000,00
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'1.15.07 -.:-- Departamento de Admíntsbraçâo
151.:!.1521 -- Manutencão e Conservação do'
em Brasília

Edifício Sede

S.O.U.d -- Despesas Correntes
3.1.0.0.-- Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
.
5.15 .1J- Departamento Nactonal de Mão de Obra
154.1.1940 - Instalação de Agências de Colocação Profíssío-

nal
3.0 0;0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 -,Despesas de Custeio

60.0úO.OO

20.000,00

3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
,
.
173.2.1941 .- Manutenção de Hosped~l:ia~' de' Imigrantes

3.0.0.0 -,- Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio

3.1.1.0 3 ..1.1.1 -

Pessoal
Pessoal Civil

02.00 -

Despesas variáveis, com pessoal oívn

3.1.2.0 3.1. 3 ~ O ~
3.1.4.0 -3.2.0.0.3.2.9~0 -

.

Material de Consumo:
.
Serviços de Terceiros ............•...... ; •....
Encargos Diversos"
-..'
.

214.500,00
12U:000,OO
93 ..3UU,00
61l.00

.Transferências Correntes
Diversas 'I'ransferêncíaa Correntes'

2J.700,00

.

564.760,00

Art. 39 aste Decreto entrará em vigor na data doe sua publicação.
Brastlla, 10 de dezembro de 1968, 1479 'da Independência e 809 da
República.
A. -COSTA E SILV li,

Antonio Dettim: Netto
Jarbas G. Passarinho
He:io Bettriic

DECRETO N9 63.7'10 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Mintstério' da Edur;açã& e Cultura. o .crédito suplementar no valor
de Ncrs lOO.DDQ,OO (cem -mü cruzeiros novos) ,àestinado ao mctituto
Nacicna; do LW1'O

O Presídenf.e da' Repúbhea, usando da atribuição que lhe- confere o
art. 83, item lI, da Constituição e da autorização contida no art. 11, da
Lei nv 5.373, de e 'de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1() Fica aberto' ao Ministério da Educação e Cultura, a favor do
Instituto Nacional do Livro, o crédito suplementar -de NCr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros nOJ0:S), para refôrço de dotação orçamentária consígnaaa no subanexo 5.00.00. a saber:
NCr$
5.05.24 - Instituto Nacícna. do Livro
259.2, 08~9 - Desenvolvimento da Campanha Nacional do Livro
3.0.0.0 - Despesa.s Cor.. . entes
3 . r.u. O ~ Despesas de Custeio
::r.1.3.0 _:...... Serviços de 'I'ercerros ... " .. '
............
100.000,00
Art. 29 A .despesa dec-orrente da execução do presente Decreto será
atendida .medíante contenção de igual quantia, na dotação avseguír dís-

crlmínada:

5.05.00 -

Mínístér-o da Educação e Cultura

5.05.10 -

Departamento de. Administração
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~

Coordenação e EXECUção das Atividades Centrais de Administração, ínclusíve atandímento de atividades do- Conselho
Federal de Cultura e da, Secretaria Executiva de Cultura.
3.0.0.0 -r- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de c-usteio
3.1.3.0 ~ Serviços de Terceiros
'...........
100.000,00
Art. 39' :Este Decre'o entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilig, 10 de dezembro de 1968'; 1479 da Independência 'e 809 da

251.2.0490

Repúbhca

A.

COSIA

E SnvA

.A.ntqnio Deljim Netto:
'l'arso Dutra

neu« Bettrão
DECRETO

N9 63.77 J

-

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1968

A,bre ao .Ministério do Interior em javordo Território Feâerct do Amapá
o crédito suplementar' dc NCr$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil
cruzelros, nOvos), porr: rejôrço de dotações orçamentárias.

o Presidente dav-Repúbhca, usando de- atribuição que lhe contere o
art. 83, item II, da oonsütu.cão e da autorização contida no art. 11, da
Lei no 5.373, de 6 de dezembr de, 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mimstérlo- do Interior, para ser utilizado pelo
Território Federal d..... Amapá. o crédito suplementar de NCrS 363.000,00
<trezentos e sessenta e três mil cruzeiros novos) , para rerôrco de dotações
orcamentárras (Lei nc 5.373,· de 6 de dezembro de 196'('), a seguir -díscrfminadas:

Ministério do Interior
'I'errftórto Federal do Amapá
Transferências Correntes
Inativos
pagamento a .Inn.tivcs
.
Obras Públicas
114,1.J458 -, Construçâ- do Edifício Sede do GOvêrno ....
4.1.3.0 - Equiparr~e~t-os e Instatacõas
114.1.1460 - Reequípamentos dos Sel'viÇ{Js ..... ", .. ", ...
5,09.0fJ 5.09.02 -,
3,2.0.0 3.2.3.0 ]56.2 1470' 4.1.1. O -

NCr$

190.000,00
100.000,00
73.000,00

,Total . .
,
,. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
363.000,00
Art. 29 A -despesa decorrente da execução do presente Decreto será.
atendida mediante contenção de igual quantia, nas .dotações abaixo:
NCr$

Ministério do Interior
'I'err'itórf o Federa: do Amapá
Despesas Correntes
Pessoa) Civil
01.00 -. Vencimento.s e Vantagens FIxas
114.2.1457 - Coordenação dos Serviços ".................
363.000,00
Art. 39 aste DeCl'e~ entrará em vigor na data, de sua publicação.
Brasília; 10 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República,
5.09.00 ~
5.09.02 3.0.0,0 3.1.1.1 -

A. COSTA E SILVA
Antonzo DelfIm Netto
AfonSo A. Lima

Helio eeurao
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10

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da. f!;aUçação e Cultura o créaitc suplementar de NCr$
5.00Q,oo(cinco mil crueeircs novos), a favor da Faculdade de Otiotitogia de Dtanumtína.

o Presidente. do, República usando da atribuiçã-o que lhe confere o
art. 83, ítem lI, da Constátuiçâo e da autorização contida no art. 11, da
Lei nc 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. lQ Fica aberta ao Ministério da Educação.e Cultura, a favor da
Faculdade de Odontologia de Diamantina, o crédito suplementar de NCr$
5.000,00 (cinco mil cruzeiros novos) , para refôrço de dotação consignada

ao subanexo 5.05.00, a saber:

.

NCr$
5.05.36 -- Faculdade de Odontologia de Diamantina
254.2.0872 - Admímetração e Manutenção do Ensino
3.0.0;0 - Despesas Correntes
3.1.0·L1 -r- Despesas .de Custeio
3.1.1. O ...:.... Pessoal
3: 1.1.1 - Pessoa; Cíví,
02.:00 ~ Despesas varsãvets . .
.
5.000,00
Art. 29 .A' despesa decorrente da execução do presente Decreto será

atendida mediante contenção, de igual quantia, na dotação a seguir díscrímínada5.05.00 - ·Ministérb~da Educação e Cultura.
5.05.36 - Faculdade .de .Odontologia de Diamantina
254.2.0872 - Admmístraçâo e Manutenção do Ensino
4.0.0'.0 - Despesas .de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e anstaiacões ...,................
5.000,00
.Art. 39 .f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro dê 1968; 1479 dá Independência eSQ?' da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Antonio Deljim, Netto

Torso Dtstrú

H êlto Beltrão

DECRETO N'? 63.773· Abre ao Mmistério da
da Escola· Técsucà
150,000,00 (cento e
taçôes consignadas

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1968

Esiucactio e Cultura o créano suplementar. a javór
Oeísc Suckow da roneeéa, no valor "tie NCr$
.
cinqüenta mil cruzeiros novos), -parareterço üe dPnu vigente orçamento.

O Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o
art. 83, item II, da Constituição e da autorização contida no art. 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1c FIca aberto &-0 Ministério da Educação e Cultura o crédito
.suplementar de NCrS 150.0()Ü,OO (cento e cinqüenta mil cruzeiros novos) ,
para refôrço de dotações orçamentárias consignadas no subanexo 5.05.00,
a saber:
NCF$

5.05.13 ----' Diretoria do Ensino Industrial

5.05.13.15 - Escola Técnica Ceísc Suckow da Fonseca
256.2.0606 - Administração e Manutenção do Ensino
3.2.0~0 Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes

-

Serviços de Terceiros
Encargos Diversos . .

:

.
"..

80.000,00
20.000,0@

Aros

3.49

DO' PODER ExECUTIVO

NCrs
256.1. 0608,-'-4.0.0.0 4.3.0.0 4.3.3.0 -..,.
4.3.4.0 -

Reequipamentos da Escola
Despesas de Capital
Transferência. de Capital

Auxílio para Equipamentos e Instalações
Auxílio para Material Permanente

.
.

Total .

30.000,00
20.000,00
150.000,00

Art. 29 A despesa decorreu 'e do presente Decreto será atendida mediante -anulação de igual quantia nas dotações a seguís discriminadas.
5.05~00 Ministérío da Educação e Cultura
5.05.13 - Diretoria do Ensino Industrial
5.05.13.15 - Escola Técnica Celsc Suckow da Fonseca
256.2;0606 --.:. Adminístraçào e Manutenção do Ensino
3.2. O.O - 'Transferências Correntes
3.2.9. O - Diversas 'Transferências Correntes
100.000,00
- Diversos : .
256.1.0607 - Obras de Ampllaçâc da Escola
4.0.0.0 ---.: Despesas de Capital
4.3.0.0 - Transferências de Capital
4.3.2'.0 - Auxílios para Obras Públicas .,
,..
50.000,00

TotaJ . , .:

'

,

',',

, ',','"

1M.000,00

Art. 39 ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da

República.

A. COSTA E 'SILVA
Antonio Deljim Netto
Tano Dutra:
ueu« Beltrão

DECRETO

N9 63.7'14 -

DE.

10

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da' F:à11cação e Cultura o crédito suplementar a favor
da Fundação ·,U~tZVersiàaàp, do AmazOnas no taíor de NCr$ 1.457_.781,10
(um. munao, quatrocentos e cznqüenta e sete, mil, set,ecentose oi1;enta
e um cruzeiros novos e dez céntavos) para retõrço de 'áotação consiçnaq.a no vzgente orçamento.

O Presidente

da

República, usando da atribuição que lhe confere o

art. 83, item II, da Ccnst.ttuicâo e da, autorização contida no art. rt, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1c Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito
suplementar de NCrS 1.457. 731,1C (um milhão, quatrocentos. e cinqüenta

e sete mil, setecentos e- oitenta e um cruzeiros novos e dez centavos), para
rerôrço .de dotação consignada no subanexc 5.05.00, a saber:
NCr$
5.05.16.02 - Fundação trruvcrsídadé do Amazonas
254.2.0686 - Administração e Manut-enção do Ensino
3.0,0,0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 -c-rTt-ansférênciaa Cora..e ntes
3.2.9.0 - Diversas ví'ransferêncías Correntes
Pessoal.. . ,
,
. 1.457.781,10
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Art. 2l? A despesa decorrente do presente Decretn-, será atendida mediante contenção de ígua, quantia nas dotações- a seguir discriminadas:
5.05.00 5.05.11 259.2.0526

Ministério da Educação e Cultura
Departamento Nacional de Educação
Expansão e Manutenção da Comissão do Livro Técnico e
do Livro Didático CCOLTED)
Despesas de Capital

4.0.0.0 4:

1.0.0 -

Investimentos

4.1.2.0 - Serviço em Regime de programação Especial
5.,05.16 - Diretoria do Ensino Superior
2'54:2.0665 - Ensino Umf.cado de Administração de jâmprêsas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O~ C - Despesas de Custeío
3.L4.U - Encargos Diversos .
254.1.0674 - Reequipamento (IH:=; Faculdades de Filosofia
4.0.0.0 - Despesas dr- 'Capttaí

4.1. O. O -

712.136,60'

198.000,00

Investimentos

4.1.2.a - Serviç... :,: em Regime de Programação Especial
5.05.16.:n ~ Universidade Federal de São Paulo (São Carlos)
254.2.0786-A - Admmístraçào e Manutenção do Ensino
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0,0 - Investimentos
4.1.2.0 - Serviços. em Regírm de Programação Especial

257:781,10

289.863,40
~

.457.781,10

Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1968; 14T;l da Independência e 809 da
Repúblíca
A. COSTA E Sn.VI\

Antonio Delfim Netto

'i'arso Dutr'"

neuo Bettrão

DECRETO

NQ 63.775' _ DE 11 D~
DEZEMBRO DE 1968

Cria, o Grupo Executivo de trrumcao
para o Desenvolvimento AfjTu'ota
(GEIDA)
dá outras provuten.é

cãcs .
O Presidente da República, .no uso
das 'atribuições que lhe confere o artigo 83, item lI, da Conatatutçao, e
Considerando a Expostção de Motivos dos Senhores MInistros do Interior, da Agrãcuttura, ao Planejamento e' Coordenação Geral e da Fazenda, decreta:
Art. 1°., Fica criado o Grupo Executivo de Irrtgação para o Desenvolvimento Agrícola ·(GEIDAl, com a nnalidade de planejar, orientar e supervisionar a atuação integrada «os
sistemas .dos órgaos federais nos setores de engenharia, agricultura e
crédito, vinculados aos Mínístértos <10
Interior, da Agrtcuttura, do Planejamento e Coordenação Geral e da

Fazenda, visando aodesenvolv1mcntoda agricultura irrigada.
Art. 2\1. O Grupo, Execu'jvo de Irrigação para o Desenvolvimento, Agrícola (GEIDA) runcíonará junto a
Secretaria-Geral do Mmlsterro do
Interior e' será dotado -rte um Conselho Técnico-Administrativo constatuido por dois, (2) representantes tio
Ministério do Jntertor, dois (21 do
Ministério da Agricultura, um (1) do
Ministério das Minas e .anenna, um
(1) do 'Ministério da' Pazencta e um
(1) do Ministério do Plane.lamento e
Coordenação Geral ao 1Ua,1 cacera
a coordenação de medidas e açôea rte
caráter ínterministeríal.
Parágrafo único. O GEIDA contará, ainda, COm uma Secretaría-Executiva.
Art. 3°. Compete ao GEIVf\, através dó Conselho Técntco-Adrrunístrativo e. da Secretaría-Executtva:
a)
estudar em caráter statemati .
co, as linhas básicas' da Poíttrca Nacional de Irrigaçâo para o Desenvot-
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vimento Agrícola, em suas .dtvcrsus
fases, _submetendo-as à aprectacao
dos Senhores Ministros de Estado;
b) seíecronar os projetos Integrados de írrtgaçâo, inclusive oa que deverão ser _apresentados as agencias
externas de financiamento; ptamttcal' as metas 'nsicas lÓS projetos. as
necessidades de recursos rr-ancctros
em tôdas as etapas para a 'ímplantaçâo 'e desenvoívímen.c co- P 0,1e-tos integrados. de írrtgaçao com o oujetdvo básico de se alcançar o maxrmo aproveitamento do SOlO e da
água;
c) estabelecer critérios relativos à
Implantação da pequena, .mectía e
grande irrigação, sua estruturaeao e
organização;
d) promover:a compatamnzaçao do
programa nacional da agrtcuttura irrigada com as poítttcas setoriais para o desenvolvimento economíco e social;
e) supervisionar a _ atuacao mtegrada dos diversos órgãos "e' meios de
execução do programa de irrigação
para o desenvotvímento agrrcota, e
j) Estabelecer normas e diretrizes
e propor íegrslação especrtíca. tnctusíve referentes a obrtgaçoes trrbut.arias, organização de _fundos financeiros, incentivos' fiscais cara o cesenvolvímr nto da agricultura írrtgaua .
Art. 4"'. A Secretaria gXel~,it,lva co
GEIDA, que funcionará como orgao
executivo do Conselho .recmco, disporá de um Secretàrtc-wxecutrvo e
de um Secretária-Adjunto, de signados, de comum acõroo, pelo Mírnsteria. do Jntertor e pelo Mínisterfo
da Agricultura.
Parágrafo único. Compete ao Secretário-Executivo adotar tocas ar.
providencias, técmcas e acrmmatrativas para o -pleno tuncíonarnr mo do
GEIDA, dando cumprimento as run
cõee que lhe torcm .comettctas pelo
Conselho' Técnico.
Art. 59. 'O Conselho 'I'ecmco providenciará no sentido de serem criados Comités regionais e' íoeaís para
éxecuçào dos trabalhos.
Art. 6':'. O Ministério do mtcnor
e o Ministério da Agrtcurtura tprovidencíarao em conjunto com o Mírus.
térto do' Planejamento e Ccorctenação GEral e o Mtníatérto ela Fazenda.
no sentido de atrtbuír . -ecursos mtcíaís para manutenção do GEIDA,
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devendo o Conselho Técnico, através
da Secretaria-Executiva esturrar e
propor a, consrgnaeae ae' recursos pa-.
ra desenvolvímento ríos traoamoe (me
servirão,' inclusive, de ,;omra::lart;da
aos recursos externos que forem obtidos para- desenvoívímento aos projetos integrados de írrtgaçao ,
Art. 71!. O Grupo EXfcativa de, rrrígaçao para o Desenvorvimenro nnncola (GE1DAI será mataiaoo no prazo máximo de7 (sete) dias, após a
publicação do presente decreto.
Art. 81!. O. presente decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçao, revogadas as díspostções em
contrário.
Brasítía, 11 de dezembro de, 1963,
1470 da Independência e ~O'~ da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Delfim Netto
Raymundo Bruno MaTtlSszg
Jose Costa Ctnxucamti
Helio Bettrão
Afonso A. Lzm'a

DECRETO NÇl 63.776 - DE 11
DEZEM:BRO _DE 19,68

DE

Renova a declaração de utilidade 1JÚalica a que se retere-c Decreto 'nú~
mero 51.()77, de 31 de julho de 1961,pará fins de desaproprmção pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra ás Sêcas, da área de terreno necessaria à construção do
açude Público Várzea Alegre, no
Municipio do mesmo eqsze, Estado
do Ceara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, 'item l i , da Constituição .e
nos têrmos do Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941,. modificado
pela Lei nc 2.786, de 21 de maio 'de
1956. e LeinÇl 4.519; de dezembro
de 1964,'decreta:
Art. 19. Fica renovada a declaracão de utilidade pública a que se refere o Decreto nv 51.077,· de 31 de
julho de 1961, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas do Ministério do Interior. da área de terreno
com 4.992.500m2 (quatro milhões t-evecentos e noventa e dois mil e quinhentos metros quadrados), repr ssen-
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tada na, planta que com êste baixa,
devidamente rubricada pelo secrctcr:o
Geral do ,Ministério' do Interior, necessária à construção do Acuda PÚ-

blico Várzea Alegre, no Município de

igual nome, Estado do ceará, cujos
projeto e orçamento foram aprovados
'pela Portaria nv 165, de 4 de março
de 1954, do antigo Ministério da Viação e Obras PÚblicas.

Art. 29. aste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 11 de dezembro de 1968;
da Independência e 80Q da
República.
1479

A.

COSTA

E

SILVA

Afonso A. Lima

DECRETO NQ 63.777 -

DE

-11

DE

DEZEMBRO DE 1968

Delega c'ompetên<na aos Governadores
àOs Territórios Federais de Roruiôn.:
nia e Roraima para _ constituirem;
sob a forma de sociedades por ações,
de .economia mista as
emprêsas
Centrais Elétricas dê Rondônia S.A.
e Roraima S. A.

O. Presidente da" República. usando
da "atribuição que lhe 'confere o artigo 83, item II" da COnstituição e de
acordo com as díspcsiçôes da Lei n»
5.523. de 41e novembro de 1968, decreta: _
Art, 19. Pica delegada competência
aos Governadores dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima para,
sob a supervisão do Ministro de Estado do .Interíor, conduzirem as me.,
dídas necessárias à constituição, mstalação e funcionamento das sociedades de economia mista ~ Centrais
Elétricas de Roraima S. A. é Centrais
Elétricas de Rondônia S. A., na con .
formidade da Lei nc 5.523, de 4 de
novembro de. 1968.
Art. 29.. :€ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'evogadas as disposições .em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1965;
da Independência e 809 da
República.
1479

A.

COSTA' E SILVA

Afonso A. 'Lima

EXECUTIVO

DECRETO N9 63. 778
DEZEMBRO

DE

~

DE· 11 DE

1968

Dispõe sôbre a inc~usão de mu,:wipws
na área do Pouçcno das Secas

O Presidente da República, no uso
da-s atribuições que lhe confere o aatago 83, item II da Constltluça~ e
tendo em vista o disposto no artigo
29 da Lei nv 4.,763 de 30 de "agosto
1965 bem .cómo a Exposição a,e
Motivos nc 233_6.8, do Ministro deEstaoc do Interior decreta:
Art. 19. Para os efeitos previstos
no artigo 29, da Lei nc 4.763. de 30
de agôsto de 1965 somente o Muni....
ctpío criado até a data da Lei retertda, por desmembramento 18 município antertormente incluído, total ou
parcialmente na área do Polígono das
Sêcas será considerado como a esta
pertencente .
Art. zv. Compete à gupermtendêncía do Desenvolvtmentc 10 Nordeste
- SUDENE verificados os oressupcstos de fato e observado o dtspcstc neste Decreto; declarar, em ato. ~JJ -Supermtendente quais os ~ Munícípíos
considerados como pertenceu tes . ao
Poligono das Secas nas condíçóes e
para os efeitos do artigo 2 Q, da Lei
nv 4.763, de 30 deagôsto de 1965.
Art. 39. ~te Decreto entrara em
vigor na' data de sua publícaçáo vrevogadas as disposíçôes em contrárío ,
Brasilia,l1 ,de dezembro de 1968;
80Q da
1479 da Independência e
República.

de

A.

COSTA

E

SILVA

Atsmso A. Lima
DECRETO N9 63. 779
DEZEMBRO

DE

~

DE 11 "DE

1968

Enquadra servidor do Ministério da
Aeronáutica abrangido pelo dispas..:..
to na Lei 11,9 5.486,' de 27 de agôsto

de 1968.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar;
tígo . 83", item II, da Constdtuíçâo, e
tendo em vista o disposto na Lei número 5.486, de 27 de agôsto de 1968.
e o que consta ao Processo' nc 5'.743
de 1968 do Departamento Adminjs~
tratdvo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 11:: considerado. enquadrado"
a partir, de 28 de agôsto de 1968;
'Aoiines. Htpolyto Garcia, ex-ocupan..'
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DECRE.TO N.9 63.781 - DE 11 DE
te da - função de Instrutor, referência
DEZ~BRO DE: 1968
28, da Tabela -única de jüxtranumcrários-mensalistas do Ministério da Aeronáutica, no cargo de' Instrutor de Concede ao Banco Alemão TransaParaquedísmo, EC.515.19 do Quadro
tlântico autorização para tumcumar
de Pessoal - Parte Permanente do
no País.
mesmo Ministério, criado pela Lei nú,
mero .5.486, de 27 de agôsto de 1968,
o Presidente da República, no, uso
ficando, em cónseqüência,excluida da -das: atribuições que lhe. confere o arParte Suplementar do referido Qua... tigo 83, item TI..-da' Constituição, e de
dro a função que o servidor até en- acôrdo ccm o urspostc nos artigos 10,
tão vinha exercendo.
~ z.v, e 18 da LeLn.9 4.595, de 31 de
dezembro de 1964; decreta:
Art. 29 O órgão de pessoal competente apostííará o' titulo' do Iun.,
Art. 19 Fica o Deutsche Uebersecíonárjo abrangido pelo disposto no
eísche Bank (Banco Alemão Tranartigo 19, correndo as' despesas desatlântíco) , com sede .em Hamburgo,
correntea da-execúçâo dêste decreto à
Federal da Alemanha, auconta dos .recursos financeiros pró- República
tórízado a funcionar no Brasil, pelo
prios do Orçamento do Mínístérío da
prazo' de três (3) anos,. para a rea.;
Aeronáutdca.
lização .de .operações bancárias em
Art. 39 :&ste Decreto entrará em
geral, respeitados os· dispositivos levigor na data de sua publicação; regais .e regulamentares em vigor.
vogadas as .dísposíçôesiem contrárío .
Art. 25' :Ê:ste Decrete entrará em viBrasili-a, ,11 de dezembro de 1968; gor na data. de, sua publicação, revo1479. da Independência e 809 da gadas as disposições em contrário.
República.
Brasília, 11' de dezembro de 1968;
A. COSTA E SILVA
14Vl da Independência e 80.9 \ da
M árciode· Souza é Mello
República.
DECRETO 'N? 63.780 - DE 11 DE
Ao COSTA E SILVA
DEZEMBRO DE 1968
António Delfim Netto

Retzficci o Decreto n9 63.416, de 11 rre
outubro de 1968, publicado no 'Diário
Oficial de 14·dejoutubro, de 1968.

O Presidente da República, usanoo
da atribuição que lhe confere o ar,
tigo 83, item l i da Constituição de-

ereta:

Art., 19. Fica retificado o artigo 3~
do Decreto número sessenta e três
mil, quatrocentos e dezesseis <63.416),
de onze. (11) de outubro. de mil novecentos e sessenta e, oito (1968) que
passa. a ter a seguinte redação: A
designação do Diretor do - Colégíc
Agrícola "Antonio Ver$'ani Athayde"
pa-ssa a ser da competência do Reitor
da Universidade Federal de Minas Gerais.
Art. .29. O presente' Decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
nrasnia, 11 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e
809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO NÇ! 63.782 - .m;: 11 ua
tl~~EMBRO pE 1968
Publica os i1ldices de atuaueação mo~:,e1.ária
dos salários dos últimc.s
24 (vinte e quatro) meses, na -for....
ma estàbelecidana Lei n" 5,.4:51,
de 12 de 1unho de- 19'68, o} dá outras prov:eU'ncias.

o Preaíde nte da República, usando
da atribuiçao que lhe confere c ar':"
ti,!o 83, item I1,da Consta'iuíçâo e
tendo em vista o disposto no § 29 do
art. 19 da 1.,F:' nv 5;451, de 12 de funho de 1968. decreta:
Art. 1"" Eeoa reconstttuíçâo . dos salários reais médios dos ait.mos 24
(vinte e quatro)
meses, r--nrcrme
estabelecido uc § 29 do art. 19 da Lei
nv , [).451, de' 12- de junho de- --1968.
ser ao ut.f-s.sdos os seguintes occrí-.
cientes, ap.x.aveís aos salãrtos dos
meses
correspondentes, para os
aoôados CO!?l.lVOS de tràbaino ou de-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

crsoes da .J:l::.tiça do Trabalbocuja
vígüncía ter.nme no mês de oczembro de 1968.
Mês
Co efíclente
Dezembro <J f' 1966
,.... 1.52
-Janeíro dê 1967
','
bt6
Fever eírc de 1967
,.
1.44
Março de 1~67 ...•.... ,.....
1AO
AbrI1 de JH I'
.; .-. . . .
l.:m
Maio de .!!;o67
1,33
.Junb.- CC J!'/:. I • . . . • • . • . . . •
1.31
Julho de 196í . . .. . . . . . . . . . .. . 1,28

do Mírríaté; to da Marinha. cem
o
respectivo Ci.Hgo, Integrante dó (~ua:

dro de Pessoal - Parte ,ct.lplemr:.:,t,t:,l"
do Ministério dos Transportes (Deereto nv ,61.988, de 28 de dezembro
de 1967), o Sf'nldor autarqulco Djal ..
ma Círíaco de Santana; ortciei vce
"Adr..inístraçác nível ·12.
Art 2\' O Ministério - dos Trans-portes remeterá ao órgão de Pessoal
dó Ministério da Marinha, 110 -nazo
de 30 (i-rll11',,-, dias. a conta- da puAgôstc de 1:-.67 •.......... . . . 1 2"1
blícação déstc
Decreto o assentaSetembro de 1967
"
,1:26 menta individual do funcionário móOutubro de .t96'/
, 1,24
vímentado por rõrça do disposto nesNcvemoro de :1967 "', .. "
, • 1.23
te .ato ,
Dezembro de 1967, .. ;,... .
.l.,22
Parágrafo únícc .. O servidor de que
Janeiro. de ... 966 ., .. ; .. '.'..
1,_9
,se trata ccn: muará sendo oago no
Fe.vereíro-de 1968 ... '..... ,.
1,17
corrente exercício. á conce doS" reMarcc d'" H 66' ,............
1,16
cursos orçamentários próprios exís-.
Abr'il dI" :fúH
"
1 l3
tentes para essevfím lia Ministério
MaIO de 1968
,
1,U
dos -Transpur tea.
Junho, 'de h·68 •......... ,...
1,(17
Art. 30 O disposto neste Decreto
Julho de 19ft .... .. . . . . . . .
1,06
não homologa situação que, em, vírAgosto de J;:;68 .' -.. '; .... '.,. ,
1.. 04
tuue-ue smrt.c.âncía, ínquerrt-' admi...,
SetemoroJe 1968 • ••.••.•
-1,03
nístratívo cu 'revisão .de e.jquadraOutubro de 1.968 •••••••.. -.
1;01
mente, vent-a a' ser .connicere.cenuta,
Novembro dt> 1968
1,00
ilegal ou contrária às normas legais
parágrafo. uníco. O
sa.ano real
ou admámstre Uvas aplicávei~a espémédio a~cr, reconstttuído será a
cie.
média 'arltmétéca dos valôres obti
Brasília, H de -dezembro de 1968;
dos . pela cpncação dos occrt-uen tes
1479 da Jndependêncía e 800 da
aerma eo» -caiáríoa dos meses corresRepúblíce..
pondentes.
Art;29 Esl.e Decreto entrará vem
A. COSTA E SILVA
vigor na data de suá. pubucaeão; reAiiçueto Hamanst
nciaemakér
vogadas as disposições. em cou'rano '.
Brasília, II de dezembro de 1968;

1479 . .da Jndependêncía- e
Republicà..

da

80~

DECRETO N° 63.784 - DE' 11
DEZ·E,MBRO DE 1968

A., Cosra E, SILVA
Ja7".bas G. Passarinho

DECRETO N'" 63.783 - DE Ir
Dj':nMBRQ DE -.1968

DE

Resiístríoui. cem o resoeotioc ·)cupaJ/.---'
te, para o Quadro. âe P.essoal Parte E.'.l'tC1al -

do Ministério da
9,1:tinto Serviço .âe Na'Pega~'ão da Bacia do Prc tcc e dá outras -o.oisâên-:

Iâortntui,

CU7g0

Grünewald
Mário Dumd Andreazzd

origi'liá1"!.(':~O

eioe.

o Prestdeute da República'. usandó' da atrfbtuçâo. que lhe confere o
artigoS:;. ih 11, II, da CUD3ti..utcâo,
e tendo em vista o disposto no, artigo
99, ti ~I!, do, Decreto-lei -n- 200 de
25 de: revere.i r .de 1967. deceta r
-Art;. 1; Fica redístrlbuído, no Qua_
dro de' Ressoa, - .Parte Especíal -

Redistribui,

com

Dl!:

os. respectivos

oouoantes, para o Quadro âe. Pes..
soar._. Porte Especial :- do ueoar___
tomento de policia Federal, careoe
originarias dos extintos. Serviços de
N,avegação da Bacia do Prata e
Companhia' Nacional, de Navegação
COsteira Autarquia Federal.

OPl'es1denLf da Repúbnca, usando . da atnou.eão que lhe coruere 'Ü'
artigo 83, nem II, davcoosünncêo,
e tendo em vista otdisposto no artigo 99, § 29.~' do Decreto-Ieí .nv 200,
de 25 de fevereiro de, 19,6"7, decreta:
Art. 1° FiLam redístríbcndos, 1JO
Quadro de Pessoal
Parte Especial
do Departamento de Polícia ~ederal.
v-c-

3óó

ATOS DO' PODER .EXECUTIVO

com os respectivos cargos mtegrantes
do Quadro de pessoal - Parte Suplementar ele Mmístério dos 'LransPOl't8S os cervídores:
I _. Oríg.uárío do extinto Serviço

de Navegação da Bacia do Prata.
Praticante de Reparos e Conetruçâo Naval .-NCr$ 219,00)
J. - Antcmo José Mcrerrn vaiênça

II - Orfgtr.árfo da extinta Co,I1panhia Nacíona; de Navegaçao Ccstei.
ra.
praticante -de 1~ Classe •.. ,..
(NCrS 2513 ,.(1)
1 -~ AdJh.:, IJ de Souza Pereira
Art, 29 O .Ministério dos, ':')'«.118-,
portes remrrerá ao órgão de Pessoal
rto Oeparta.nento Federal, de Polrcía, no pra.(:('de 30 (trtnta). r.i~!,~;, a
contar .da -publícaçâo- dêsce decreto
as assenta.nentos- Ílldivid',,13,i,> dos
funcionários movimentados porvfôrça .dc díspes.tc neste ato.
Parágrafo cmco. Os servtdores . de
que se trata contdnuarâo sen-to pagos, no corrente exercícto. à . conta
dos recursos orçamentários prcprfos,
existentes fjUJ a êsse fim no Mmtsté .
río dos Trãoeportes ;
Art '39·· 'O disposto neste· Decreto
nãc Jromoroca .sítuaçâo vque- em virtude de stnccáncía. ínquei íto administrativo OlI revisão .de .' enquadra .
menta, venha, a ser considerada nula,
ilegal ou contrária 'às normas legais
ou. admmíatrattvas 'ap1icav~is:: a v.espécíe,

Brasflla, U de dezembro de". 1968:
1479 da Independência . e BOço , da
Repúbhea ,
A. ('Of,TA E SILVA
Luis Antonio da Gama e ,Silva
Mario-- David Andreazza

DECRETO N9 63.785 - , DE 11
DEZEMBRO

nE;

DE 1968

Reõistritnü, cem o respecti.vo ccuuante, ·para 0- Quadro 'de Pessoal" Porte- Especial do estoao-wuuor
das Fôrças Armadas, cargo originário:ão 'extinto Lloyd Brasileiro
Patrimônio Nacional e dá ou'tras providências.

o Presídem,e da Repúbhce mando da atrfbtuçâo que lhe co.uc.e o
artigo' 83,' ttem II, da' Oons-Ituíçâo,

e tendo em vista o disposto no artigo
99,
29, do Decreto-lei n\ ~'ÓO,' de
25 de fevereírode 1967," decreta:
Art. 19 Fica redlstribuído, no Quadro de Pessoal - Parte Especial .~
do Estado-Maior das Fôrças Armadas, com o respectivo cargo' íntegranta do Quadro de Pessoal :- Par.;
te Suplementar do Ministério dos
Transportes (Decreto nv , 60.339, de
8 de março de 1967) a servidora autárquica:
Oficial de' Administração
ê-

(NCr$

~ó8.00)

1 ---,- Neuza Vinagre
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de r'cssoeido
Estado-Maior das Fôrças -Armadas,
no prazo de 30 (trinta) dias o assen-,
tamento individual "da funcíonárta
movímentada por fôrça .do rüsposto
neste ato.
'
Parágrafo. único. A servidora de
que trata continuará sendo paga, 1;10'
corrente' exercfcio, à conta OOS 'recursos orçamentários próprfós, exístentes para êase .rím no Mímstérlo
dos Transportes.
Art. 39 O· disposto neste Decreto
nâo: homologa 'Eiíttiação" que, em virtude de sindicância, inquérito admf...'
nístratívo ou revisão de enquadra-.
mento; vcnnan. ser considerada nula,
ilegal. ou contrária às normas legais
ou admintstrativasaplicáveisà ·espécíe,
'Brasflía, 11 de' dezembro de 1968;
1479 da Independência e 309 -ía
República.
A.ÇfS'I'A E SILVA

Mário. David :Andreazza

DECRETO N9 63.786 -'- DE llD:E
DEZEMBRO DE

1968

Redistribui,
com
os
reeoecuooe
ocupantes, para ..o -Quadro 'de Pessoal - Parte -Bspecuü - do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, cargos oriotmórios dos extintos Lunui Brasileiro
Patrimônio Nacional e Companhia, Nri;cional de Navegação costeira ...;.....
Autarquia Federal e dá, outras pro-

-oíâêneías,

o Presidente da República; U;33ndo da atrtbuíçâc .quelhe confere Q
artigo 83, vere II, da Couscltuíçâo

356
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e tendo em- vista o. díapoato no artigo
99.

~

29 do Decreto-lei no

<l')ú,

de

25 de fevereiro de- 1967; decretaArt. 19 Ficam redístribuídos,
no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
----, do Ministério do Trabalho e Pre-

vidência Social, com os respectivos
cargos do Qué3.dro de Pessoal - Parte Suplementar do Ministério dos
"Transportes - os servidores,
I "-,- Orlginártd do extinto Lloyd
Brasileiro ..:.. Patrimônio Nacional.
Oficial de Administração
.
(NCr$ 256,00)
1 - João Adolpho Campos Cavalheiro
l i - Da extinta Companhia Nacional de' Navegação Costeira '- Autarquia Federal.
Operário de 31). classe (NCr$ 277;80)
1 ----, 'Washington de Souza Carmo

Art. 29 O Ministério dos Transpor-

tes remeterá ao órgão -de Pessoal do

Ministério do", Trabalho e Previdência
Social, no-prazo de 30 (trinta) dias

os assentamentos individuais dos funcionários movimentados por fôrça do
disposto neste Decreto.
"
Parágrafo'único.Os servidores de
que trata continuarão sendo -pagos,
no corrente exercício, à conta 'dos
recursos orçamentários próprios exísten tes para êsse fim no Ministério
dos Transportes.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação .que em vírbude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento
venha a ser considerada nula, -rlegal
ou 'contrária a normas legais, oU,ad~
ministrativas aplicáveis à éspécíe,
Art. 4Ç1 ~ste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua 'publicação, re::.
vogadas as disposições 'em contrário.
Brasflía, 11 de dezembro de .1968;
1479 da Incependêncía e 809 da.
República.
A. COSTA E SILVA
Mario rJat:id, Andreazza
Jarbas G. Passarinho

a contar da publicação dêste Decreto,
DEÇRETO NQ 63.787 -

DE

11

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Minis~ério da Justiça, em favor do Departamento de Polícia Federal, o crédito suplementar de NCr$ 1.000.000,00 (um milhão de "cruzeiros' novos), 'pa~-a retôrço de aotoçôo. con:;lignada, no vigente orçCll-

mento.
O Presidente da República, usando da atribuição que Iha confere o artigo 83, item Ir, 'da', Constituição e da autorização contida no art. 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de" 1967"decreta:

Art. te Fica aberto ao Mmlstérto da Justiça, em favo! do Departamento de Policia, Federal, o crédito suplementar de NCr$ 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeiros novos), para retôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 5.10.00, a saber:
NCl"$

5.10.13 - Departamento de Policia Federal
231.2.1610 - Coordenação da Polícia Federal
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - serviços- de Terceiros
1. 000. OOD,OO
Art. 2Ç1' A despesa decorrente da. execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção 'de igual quantia, nos recursos a seguir dtacrímínados:
NCr$

5:10.13 -- Departamento de Polícia Federal
231.2.1610 - coordertação:da Policia Federal
3.1.0.0 -- Pessoal
3.1.1.0.- Pésacal Civil
01.00 -- Despesas e· Vantagens Fixas

.

1.000.000,00
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Art. 39 :&ste Decreto entrará em vigor' na data de sua. publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 1479 da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E Sn.VA

Antônio Delfim Netto
Luís Antônio da Gama e Silva
Hélio Bettrão
DECRETO NQ 63.788, - DE 12
DEZEMBRO 'DE 1968

DE

se.(JUlame1'?ta a Lei nl} 5.465, de 3 de

julho de 1968, que dispoe sôbre o
preenchimento. de vagas nos estabe~
lecimentos de ensino agrícola.

O P~esi~.ente da República, usando

d.a atrlbu.Ição que- lhe confere 6 artígo 83, Item n, da Constrtutçâo e
tendo em vista o que dispõe a Lei
nc 5.465, de 3 'de julho'de 19"68 de-o

ereta:

'

Art. ~9. Os estabelecimentos de ensln~ médio agrícola e .as escolas superlO~es, de, Agricultura e veterinária
mantl~os pell:!- Uniâo,' reservarão .preferenCIalmente, cada ano, para matrícula na primeira série, 50% (cínquen~a .por cento) de suas vagas .a
candidatos agricultores' ou tilhOsriestes, proprietários ou não' de terras
que residam 'com suas ramnías na. ZO~
na rural; nos estabelecimentos de en-srno médio mantidos pela Umão,3ü%
(trinta por cento) das vagas restantes serão reservadas, preferencialmente, para os agricultores ou rnnos dêstes, propríetáríos ou -não de terras,
que residam em cidades ou 'vilas que
não possuam estabelecimentos de ensino médio.
§ tv As .reservas mencionadas neste
artigo, serão feitas aem jrrejuizo dos
alunos repetentes que venham a renovar sua matrícula, incluindo-se
nesse direito os que pretendam transferência de um para outro estabelecimento. obedecido sempre' o que sôbre
transferência dispuser o respectivo
Regimento.
§ 2Q Par~ matricula. nas escolas superiores de Agrícultura ve Veterinária
mantidas pela União, a preferência de
que trata este artigo se eetencera aos
candidatos portadores de .cernrtcacos
de' conclusão '. de 29 ciclo expedtdos
por estabelecimentos de ensino agrícola'.

§ 39 Em qualquer caso, .os candidatos atenderão as exigências da legislação vigente, inclusive. as relativas
aos' exames de .acmissão ou de' neotIítação.
.

Art. 2Q A matrícula nos -estabelectmentes citados no artigo anterior deverá atender à capacidade real de ca-

da estabelecimento calculada esta em
Junção da boa finalIdade do ensino' e
do aproveítamente escolar tendo em
vista àínda suas instalaçÕes, equipa~~nto, recursos humanos e dísponíbflídade Iínancefra,

Art. 3Q. As vagas destmacasraos
candidatos 'agriCUltores ou nines destes, J?o~ serem preferenciais, 'poderão,
em última análise. ser ocupadas por
outros candidatos sem ligaçbes com o
campl? da. agropecuária,. desde que
atendidos todos os casos 'relativos aos
primeiros.
A:r t. 4 Q Organizado o quadro de ca..
pacídade de- matricula, com a devida
antecedência, deverá a direção do estabelecimento programar a realização
das respectivas provas de, seleção.: sejam de admissão ou habíütaçâo, exigindo dos' candidatos às vagas preferenciais, além. dos, .títujoa previstos
em seu regulamento, prova de sua
vinculação à agropecuária.' nos têrmos
do artigo 1Q dêste Decreto.
Parágrafo único. As provas de
vínculaçâo .mencionadas neste.. artigo
serão fornecidas' pelá Confederação
Nacional de Agricultura, através- das
Associações Rurais, ou- pelo Instituto
Nacional. de Desenvolvímento .Agrario
ou ainda por entãdades. filiadas ao sístema da Assooíaçâo' Brasileira de
crédito, e Asststêncía .Rtu'al.
Art. 59 Para a apüceção desce decreto os Diretores dos estabelecímentos aqui mencionados receberão ortentaçâo e assistência. da Coordenação
Regional do Ministério da Educaçáo:e
Cultura.

ATOS
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Art. 69 Este Decreto entrarã em vigor na data. da sua ipubucaçêc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1968;

147<? da Independência e 809
República.
A. COSTA E SILVA
Raymundo Bruno Marussig
Tarso Dutra

DECRETO N9 63.789 -

da

DE 11 DE

DEZElYIBRO DE 1968

Declara aceit.a a doação do .terreno
que . menciona, 'tetta à União pelO
Estado - d-e pernambuco.

o Presidente da República, -usauao
da . "atribuição que lhe - confere o .ar-:tígo 83, item rr. da õonstituição e" de
acôrdo com os artigos 1.165. e 1.1&0
do Código Civil,decreta:

Art. 19 Fica aceita, para todos -os
efeitos; -a doação que," de acôrdo com
a Lei Estadual n9,1.&25, de 2 de fevereiro de 1954 e o Decreto nc 236,.de
7 de julho de 1954, o Estado de per-

nambuco fêa à União Federal. de terreno com a área. .de 17. 976,50m2 (dezessete mil, novecentos e setenta e seis
metros- e cinqüenta .dectmetros quadrados) . situado na Avenida General
São Mariin, junto ao nc 910, n9
Bongí, freguesia de Afogados . na Cidade de Recife, naquele Estado, de
aeôrdo com elementos constantes do
processo protocolizado no Mmistérío
da Fazenda sob o nv 29.569" de 1958.
Art. 29 O terreno referido no artigo
anterior se destina, e já vem sendo
utilizado com as instalações de uma
oficina de manutenção e - reparos d~.
máquinas agrícolas, do Ministério da
Agricultura.
Art.39, O presente Decreto será
averbado à margem da Escritura de
doação no respectivo Oficio de Registro de Imóveis . da. .Cídade de Recife,'Estad~ de Pernambuco.
Art. 4 9 nste rxcreto entrará em ''.'l,gor . na da ta de sua pubücaçâo.. revo-.
gadas as díspostçôes cen contrárto.
Brasíltà, 12 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República:
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Raymundo Bruno Mar,usSig

DECRETO NQ 63.790 nEZEM:BRO DE

DE

12

DE

1968

Autoriza o Sertaço elO Patrrmónío aa
Uniâo a aceitar a aoaÇao de um
terreno saro à margem da l!Jstrm:ta
Gustavo capanema, no lI!Wnunpio
de Ma~us, Estado do Amazonas.

O Presidente da República,usando
da atribuição que 'lhe confere o artigo 83. Inciso TI, da oonstttuíçãc.e de
acôrdo com QS artigos 1. 165'e- 1 ~ 180
do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fi,ca .o serviço doPatrimônio da União autorizado II aceitar' a
doação que ao Mínístêrio da Marinha
faz o Governo do Estado do Amazonas, de' uma área de. terreno SItuado
à margem esquerda da Estrada :Gustavo oapaneme. Municipio de Manaus Estado do Amazonas; com a
área,' de 104.736,OOo;,n2,· limitado' ao
norte pela Estrada Gustavo .Oapanema por uma linha composta de CInco
elementos somando 462,{l{)m, a leste
pelas 'terras .da .Granja Modelo (J.
Arduíno) por uma linha reta de
500 OOm ao sul pela margem esquerda 'do 1'10 Negro numa extensão de ...
226 oom e a oeste 'por terrenos da
União. já doados ao Ministério da
Marinha, por uma linha de 200,OOm,
área. essa destinada à ínstalacào de
Organizações da Marinha de Guerra
naquela Cidade, conforme a: LeI Estadual nc 724, de 30 de maio de ':'!1J}8,
publicada no Diário Oficial de Estado do Amazonas, de mesma data.
Art. 2\1 As despesas decorrentes do
presente Decreto correrão à ~onta dos
recursos financeiros dispontveís.va.trtbuídoa ao .Ministério da Marinha.
Art.3 Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de SUa pubücação,
revogadas. as disposições em contrário;

Brasília, 12 de dezembro de 1968;
da Independência e 809 da
.Repúbli.ca.
1479

A.

COS'I'A E SILVA

Augusto tionumn. Radem:aker
üTUnewald
Antônio Delfim Netto
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DECRETO N9_ 63.791 -

359

DE 12 DE DEZEMBRO DE 1968

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção
de, impostos .teaenus, a ímoortaçãa de equipamentos novos, sem similar
nacional e coneumaao« à emoree« "Companhia Cervejaria' Bratima
B. A:", de Cabo <pe).

O Presidente da República, usando das atribuições que .lhe confere
o Artigo 83, item 11, da Constituição; e nos têrmos do Artigo 18, .da Lei
n.c 3.692, de H~ de dezembro de 1959, e, ainda, considerando .que o Conselho Deliberativo dá Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através' da 'Resolução nv 2.371, de 3 de agôsto de 1966, aprovou,. o Parecer da Secretarta : Executiva daquele órgão,propondo fôsse
reconhecida prioritária ao desenvolvimento da região, para efeito de ísençáo·de impostos . .tedcraís -a . importação de equipamentos novos, . sem
similar nacional, neste .uescrttog e consígnadoa à .emprêsa" "Companhia
Cervejaria Brahma S.' A:"; do Cabo, Estado. de' Pernambuco e; destinados
à, amplíação de sua unidade 'industrial produtora decervéjas;
considerando ,I)' atestado pelo··Conselho de" PolÍtica.Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que consta: da -Fxposiçào . de Motivos em
que, o "Supermtendente .da SU:DENE encaminhou a proposta do Conselho
Delíberatíve õomcsmo órgão, decreta:
Art. 1° Fica-declarada prioritária aD desénvolvímento do Nordeste,par~
efeito de isenção de 'impostos.' federais, a importação d{l equipamentos
novos a seguir descritos e consignados. à émprêsa "Companhia Cervejaria
Brahma S. A:", do Cabo { p e J : ·
.
Parágrafo. único Com -respeíto aos motores elétricos quevacompannam a maquinaria, nca sua símtlartdade,' para efeito da Isenção de .que
trata o presente Decreto; para ser examinada pela Alfândega de destino,
quando do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifá:t:i-0 próprio, observando..se o disposto na, Circular nc 16, de 28
de agosto de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.
Art. 29 ,Fic:.J.. cancelado em todos os seus efeitos, o Decreto nv 60.749,
de 26-5-67, cuja relação de equipamentos é substituída pela contida neste
decreto:
.
Brasília, 12 de dezembro de 1968'; 1479 da Independência e 80? da
República.
A. COSTA E SILV.\.

Antônio Delfim Netto
A-jonso A. Lima

- -As-especificações
-

do presente decreto foram publicadas ..no.

1).

O.

de 18-12-68.

DECRETON.Q 63.792 -

DE 12 DE

DEZEMBRO DE 1968
'Autoriza a• Cessão da área aeterra,
que menciona, à Faculdade de Ciências- Médicas e Biológicas de Botucatu edá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o ar":"
tigo 83, item lI, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe ·0 De-

ereto-lei no 178, de 16 de fevereiro
de 1967, e
Considerando ser da conveníêncla
da União ceder, sob o regime do Decreto-Lei i1 9 9.760 de 1946, ao Govêrno tdo Estado de, São Paulo uma
área de terras do domínio da União,
acrescida das respectivas construções
e os móveis que, as guarnecem;
Considerando que o Govêmo do
Estado de São Paulo, por ecu turno,
doará à -Uníão a Ilha Anchieta, a
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fim de ali ser instalado um quaren-

tenérto destinado 'd. animais €'11 trânsito para' exportação e importec'íc.
decreta:
Art. 19 A Umâocede" sob condi-

ções, ao Govêrno do Estado de São
Paulo, uma área de terras situada .no
município de Botucatu, no Estado de
São Paulo, com 884 alqueires pauhstas, acrescida das benfeitorias aU
existentes, bem como com os móveis

que- as' guarnecem.

Art. ,29 A áSea cedida tem as segumtes confrontações:
Fazenda Santa Marta, Sucessores
de Luiz Angelí, José Coelho, Fuzen-

da Santana, Fazenda .Morrc Vermelho', Fazenda sso Bento, Moacir Vilela, Fazenda Belém do Vale,R.ibeirâo Capivara, Sucessores de D. Bartori e Sítio Boa Bsperança,
Art.3Q o objetivo da cessão será a
utilização pela Faculdade de Cíêncías
Médicas e Biológicas de _ .Bõtucatu,
Instituto Isolado do Ensino Superior
do Estado de São Paulo, para ali serem
instaladas, em definitivo,' as
disciplinas de aplicação dos cursos de
Medicina-veterinária .e Ciências Agronômicas.
Parágrafo. único. A Faculdade de
Ciências Médicas' e Biológicas de _Botucatu, elaborará.' com órgãos de pesquisas do Ministério da Agricultura,
Convênio de Pesquisas mtegt adas que
visarão dar prosseguimento a trabalhos ali em' andamento.
Art. 4Q A cessão será formalizada.
através de contrato perante a Delegacia do Serviço de Patrimônio da
União no Estado de São Paulo',e
tornar-se-á nula,
independente de
ato especial, se ao imóvel, no- todo
ou em parte, fôr dada aplicação. diversa da que lhe tenha sido destinada.
Parágrafo' único. Do têrmo .de cessão, que valerá como escritura públíca, .constarâo os elementos necessários à sua transcrição no registro
geral de imóveis.
Art. 5Q nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as _disposições em contrário.
J3,rasília, 12. de, dezembro de 1968;
14'19 , da' Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Rayrftundo Bruno Marussig

DECRETO NQ·63. 793 ....:.. DE 12
DEZEMBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade púiblica, ·para
fins de desapropriação em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. --'- PETROBRAS; terras e benfeitorias situadas no Mu.nicípio de São Sebastião, Estado de São Paulo.

, O Preeídente-da República, usando
das atribuições que lhe- confere o artigo 83, item II, da Constituição; e·de
conformidade com o que - dispõe o
Decreto-Ieí nv 3.365"de 21 de .junho
de 1941, com as alterações -constantes
da Lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956, e o art. 24 da Lei nc 2.004, de
3 de outubro de 1953, e atendendo à
necessidade de a- Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRAS - construir
a Estação Inicial de Bombeamento,
em São Sebastião, do Oleoduto que
suprirá <de petróleo' 'bruto a Refinaria
do Planalto Paulista, no Município de
Paulínia,no Estado de São Paulo, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de' desapropriação em favor da, Petróleo. Brasileiro S. A. - PE'TROBRAS - 'as
terras e benfeitorias de propriedade
de quem de direito, assinaladas na
planta DETRAN 032-022-001B,anexa
ao Processo MME~01852-68, e, contíguas, em parte, à área do Terminal
Marítimo Almirante Barroso (TE~
BAR) pelo lado par da Avenída Nossa Senhora' da Paz, com a área total de 235.000 m2 (duzentos e trinta
e cinco mil metros quadrados) e OS
seguintes limites: - 'Part.índo &J Mar-.
co no 1, indicado na planta, situado
no cruzamento da divisada área do
Tebar, que corre paralela à Avenida
Nossa Senhora da paz, com o lado
par da RUa Rita Orsellt, ponto definido pelas coordenadas arbitrárias X = 10.239.58 e Y = 9.8,2.29 da
mesma planta, seguindo pelo lado par
da Rua Rita Orsellí, com alinhamento reto de 244,20m (duzentos e quarenta e' quatro metros e vinte centimetros) -e azimute -verdadeiro de 2{)O"
02' e' 40'-' até o marco nv 2,situado
no. cruzamento do alinhamento do
lado par da RUa Rita Orselli com o
alinhamento da divisa do loteamento da Cia. Melhoramentos São Sebastião, ponto de coordenadas arbitrárias -X ~ 10.155,94-e Y = 9.642,85
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e dêsse ponto com 9 alinhamento
reto de 308,2.2ín (trezentos e oito metros e vinte e dois centímetros) e azimute verdadeiro de - 242Q 32'. ,e 45",
até o Marco nc 3· situado nacdeflexào dó alinhamento do lado direito
da Avenida Quatro; de coordenadas
arbitrárias X ~ 9.882,48 e
.
Y == 9.500,67 'e com azimute verdadeiro de 297'? 24', e 35", em linha reta
de 401,23m .tquatrocentos e um métros e vinte e três centímetros) até
o Marco nc 4, oe coorõenaõaa un»,
trárías X = 9.526,33 e Y = 9.685,40
e dai, com alinhamento reto de .: ..
255,49m (duzentos e, cinqüenta e' cínco metros e quarenta e nove centímetros) ,e azimute verdadeiro de 379
OI' e 20" até o Marc:o nc 5, .pont.o
de coordenadas .árbítrárfas ~
.
X

= 9.680,15

e Y = 9.889,37 e COm

azimute verdadeiro de 48Q Dl' e 20" em
linha reta' de 263,76m (duzentos e
sessenta e três metros e setenta e
seis centímetros) 'até o - Marco' nÚH
mero 6, situado na estaca 3 da poligonal de levantamento topográfico da
área também situada sôbre o prolongamento, para noroeste, da referida
eêrca divisória da área do 'I'ebar, de
coordenadas arbitrárias X = 9.876,22
e Y = 10.065,78 e dêsse ponto. oom
alinhamento reto de '411,65m (quatrocentos e onze metros e sessenta e
cinco centímetros) e azimute verdadeiro de 1189 01' e 20" até ao Marco
ínícial nc 1.
Art: 29 A Petróleo Brasileiro' S. A.
- PETROBRÁS - fica autorizada' a
promover. e executar, com recursos
próprios, amigável e judicialmente, a
presente desapropriação.
Art. 3Q A expropriante, no exercicio das prerrogativas que lhe são asseguradas por êste Decreto, poderá
alegar, para efeito de imissão provisória de posse, a urgência .e que se
refere o Artigo 15 do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 49 1tste D_ecreto entrará em' vigor na data de sua' publicação, revog~das as disposições .em .contrárío.
Brasília, 12 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Capta Cavalcanti

DECRETO N963.794 - Dz·12
DEZEMBRO DE 1968

361
DE

Cria a Comissão do Vale do Pamiba
do Sul - COV ~p e dá outras providências.

o Presidente da República, no' uso
dasatr:ibuições .que lhe confere o ~r---;:
tigo83, item lI, da COnstituição, d-eereta:
Art; 19 Fica criada a' Comissão do
Vale do Paraíba do Sul -- COVAP,
com o objetivo de promover a utfhzaçâc racional e Integrada . dos reóursos hídricos da Bacia doRio Paraíba
do Sul, coordenando para esse. rima
ação federal e estadual relacionada
com a matéria, em conformidade com
o mecanismo estabetecíco pelo Decreto ne 60.920-67.

Art. 29·São atribuições da COVAP;
a), disciplinar o aproveitamento dos

recursos hídricos do Rio .Paraiba do
Sul e seus afluentes, .visando à a-dequada integração dos díversos programas relacionados com o rerendo aproveitamento;
b) incentivar a proteção dos recursos hídricos e a defesa contra enchentes,bem .como .outros programas
relacionados com o contrôle do escoamento da água na Bacia;
c) orientar as atividades de órgãos
públicos e privados atuantes na área,
vlsanco à compatibilização de pro.gramas e projetos que, objetivem o
aproveitamento e a proteção de .seus
recursos hidricos;
d) realizar
pesquisas e elaborar
programas com vistas ao aproveitamento racional dêsses recursos hídrtcos;
~) promover a elaboração de projetos integrados para o aproveitamento múltiplo dos' recursos hídricos da
Bacia, tendo em vista o' éesenvorvímenta harmônico da área;
f) colaborar com programas ,de as-sistência técnica destinados 9.0 -apro.veítamento dos recursos 'hídrteos da
Bacia do Rio Peraíba do Sul;
g) exercer outras
atribuições necessârtas ê,: consecução do seu objetivo.
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Art. 39 Para o desempenho: dessas
atribuições, a COVAP -elaborará um
Plano Diretor para o uso integrado
dos recursos hídricos da Bacia do Rio
Paraíba do Sul, o. qual será submetido à apreciação do Presidente da Re-

pública;

Art. 49 A ÇOVAP será .consbítuída:

de um representante de cada
um dos seguintes Ministérios: 'Planejamento . . Coordenação Geral, qUG
coordenará- Os trabalhos da Comissão: Interior, quê será o seu $ecretárío-Executdvc: Minas e Energia;
Agricultura e Transportes;
b) de um representante de cana,
um dos seguintes Estados : Guanabara, ,Rio de Janeiro, Minas Gerais e
São Paulo.
.
Art. 5? O Ministério do Interior assegurará recursos materiais e humanos Para o suporte técnico e adminístrativo necessário ao .: funcionamento da, Secretarla-Executlva da
Comissão.
§ 19 Os demais Ministérios .~ os Governos Estaduais -partdcípantes da
Comissão -poderâo igualmente crerecer-Ihe apoio técnico e administrativo complementares.
§ 29 Nos têrmos do estabelecido neste artigo, os Ministérios partacipantes poderão constituir equipes técnicas para realização de ctrabalhos específicos nas respectivas áreas de
atuação.
§ 39 As equipes técnicas previstas
no parágrafo anterior funcionarão
junto à COVAP, que lhes assegurará
o entrosamento necessário à integração das respectivas atrvídades.
Art; 69 f:Ste Decreto entrará -em vigor na data de sua- publícaçáo, rr vogadas as disposições em contrérjo:
a)

Brasília, 12 de dezembro de 1968;
1479 da Indep endêncla e 809 da
República.
A .. GOSTA E SILVA

Mário David Andreazza
Raymundo Bruno Marus;,ig
José Costa

Casxücomti

Hélio Beltrão
Afonso A. Lima

DECRETO -N9 63.795 ".:.;.,- DE 12
DEZEMBRO DE 1968

DE

lAltera., o enquadramento nas séries
de classes e czesses singulares integrantes do Grupo
.Ocuaxicunuü
P .1700' -r-. M edici1ta, FarmáCia e
Odontologia, do 'Quàdro de pessoal,
Parte permanente," e Especidl do
Mmistério,··da Fazenda.

o Presidente da -República, usando da atribuição que lhe' conf-ere .o
ar-sigo 83, item H,da Constatu'ção
e tendo emvísta o disposto no Deereto-lei' nc 299, de 28 'de fevereiro
de 1967 e o que. consta do, Processo
nQ, 8.4~1, de 1967, do _Departamento
Administrativo do, PessoaltCívtl; de,
creta:
Art. 1Q Fica alterado, na, forma dos
anexos, o enquadramento dos cargos
pertencentes' ao' Grupo' Ocupacional
P. 1700_ - Medicina,
Farmácia, e
Odontologia (Anexo I da .Leí número 3-.780" de 12 de julho de, 1960),
do Quadro de Pessoal, Parte Permanente e Especial, do -, Ministério da
Fazenda,' reorganizado pelo Decretolei n« 299; de 2B'de f-evereiro de 1967,
bem
como a; relação nominal dos
respectivos ocupantes.
Parágrafo único. O enquadramen,
to de que se trata abrange a situação dos. servidores incluídos, nas antigas classes singulares de Enfermeíro-Auxíljar, P. 1706.8, Obstetriz, ~.
1708.11, Atendente, P.
1703.7, ce
Parte Permanente do citado Quadro
de Pessoal, pelo Decreto nv 56.386,
de 19 de junho de 1965, concernente
ao enquadramento dos cargos e runções do referido Ministério, dosireadaptados,
transferidos e nomeados
antes da vigência do mencionado Deereto-lei nv 299, bem como a de dois
(2) ocupantes de cargos de Assístente de Enfermagem,. P .. 1701.13.A de
um (l)ocupante de cargo de 'Au:..
xiliar de Enfermagem t'.' l102.8.A.
antes pertencentes ,à extinta Comis-são Federal de Abastecimento e: Pre.,
ços, -e de sete (7) ocupantes de _car-,
gos
de Atendente, P. 1703.7, da
Companhia
Urbanízadora da' Nova
Capital do .Braefl, benefícados pelo
disposto no artigo 40 da Lei nv 4.242,
de 17 dé julho de' 1963, e incluídos
na Parte Especial do mesmo Quadro
de Pessoal' pelos Decretos 'números
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53.076, de 4 de dezembro de 1963,
.:57.645/ de 14 de janeiro 'de 1966 e
59.360, de 4 de outubro de 1966.

Art. 49 :í!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrá-

Art. 2'? O órgão de pessoal com'petente apostilará Os títulos dos servidores abrangidos por êste De;
ereto.
Art. 39 A modificação, de enquadramento a que se refere o artigo I'?
vigora. a partir, de 28 de, fevereiro
de 1967, correndo as despesas conseqüentes :àconta das dotações orçamentáríaa próprias do Mínístério da
Fazenda.

rio.

DECRETO N.Q 63.796 -

nrasâia, 12 de dezembro de 1968:
da Independência e 809 da
República.

1479

A. COSTA E SILVA
Fernando Ribeiro do Val

o anexo a: que se refere o artigo
lQfoi publicado noczr.O, .de 26 de
dezembro da -1968.
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1968

Retifica ·0- Decreto n/; 60.704, de 9-5-67, que declarou prioritária ao desenvolvimento (~O Nordeste a importação a cargo da emprêsa "Filex d3
Nordeste S.A~ - lArtefatos de Borracha", de Recife (PE) •

O Presidente da República" usando das atribuições que lhe confere
artigo 83, item lI, da Ccnstítuíção e nos têrmos do arügo 18, da -Lel nú..
mero 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda,
que informa a Superintendência do- Desenvolvímentc do Nordeste (SUDENE) ,através do Mi'njatérlo do Interior, decreta:
Art. 1.9 Fica retírícado .o Artigo 1.9 do Decreto n.c 60.704, de 9 de
.maío de 1967, no' que diz respeito ao equipamento descrito no item. 3 da
relação alt contida, para efeito de substituição, pela maqutnarta oneste

°

específlcada :

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

,

.

,

Art. 2.~ ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re'vogadas as disposições em contrário;
Brasília, 12 de dezembro. de 1968; 147.Q" da Independência e 80.'? 'da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Antônio Delfim Netto
Afonso A Lima
,,As

espectfícações do' presente. decreto .íoram publicados no D. O. de

lS-12-ôS.

DECRETO N.Q 63.'197 .,-------. -DE

~'2

.Retific'a o Decrete n.'? 61.214; de .22-8-67,
senvolvimento do Nordeste, para efeito
a importação dos equipamentos. novos,
nados à emorêea: "PLAGON- S. A. Cabo (PEl.

do

DE DEZE:MBRO DB. 1968
que declarOu prioritaria ao aede isenção de ímpostoeíeãerais,
sem eimiuir nacional e consig1llásticos GOyana do Nordeste"

O presidente da República, usando das atribuições que lhe, confere o
Artigo 83, item lI, da Constituição e' tendo em vista .~ .que eK~õ~ a: I?upe.rintendêncía do Desenvolvimento do Nordeste, através do Minístérto do
Interior, decreta .
.Art. 1.9 Fica retificado o Artigo, l.Q do Decreto n.o 61.214, de 22 de
agôsto de '196~, na parte -referente aos itens 4, 5, 6 e 7 da relação de. equi-
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pamentos descrita no artigo, para, efeito de substituição das máquinas
nêle especificadas pelas descritas neste artigo e, que compõem a linha" de
laminação da indústria .

.....

,

Parágrafo único; Com respeito aos motores _que .acompanham a maquinaria, fica sua similaridade, para efeito da isenção de que trata o
presente Decreto, para .ser examinada pela: Alfândega de destino, quando
do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmos' segutrem 'regime tarifário próprio, observando-se '0 disposto na Circular n.c f6, de 28 de agôsto
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda.

Art. 2.9 este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrárfo.
Brasília, 13 de dezembro de 1968; 147.9 da .Independência e 805' da
RepúbHca.
A. COSTA.E SILVA
Antônio Delfim Netto
Afonso A. Lima

Azespecificações do presente decreto ,foram publicados no D.

o .. de

18-12~8.

DECB-ETO N.9 63.798 -

DE

12 DE DEZEMBRO DE'1968

59. (}23, de 8-8-66, que declarou prioritária ao de..
Nordeste, a importação a cargo da emprêsa "]ndús'"fria de Laticinias de Natal S; A, - ILNASA"" de Natal. (RN).

Retifica o Decreto.

senoctoimetcto

n,9

ao

O Presidente da República, usando das- atribuições que lhe confere
Artigo 83, item II, da Constttuícão e nos têrmos do Artigo 18, da Lei número 3.692., de 15 de dezembro de- 1959, e ainda, o que informa a Buperfntendêncía do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através do Ministério do Interior, decreta:
Art, 1. Fica retificado o Artigo 1. do riecreto:n.« '59:023, de 8 de
agôsto de 196,6, no que diz respeito ao equipamento descrito no item 9 da.
relação ali contida, para efeito de substituição, pela máquina neste especificada:
Parágrafo único. Com respeito ao motor elétrico que acompanha a
maquinaria, fica sua similaridade, 'para efeito da isenção de que trata' o
presente Decreto, para. ser' examinada pela Alfândega de destino, quando
dó desembaraço aduaneiro, na hipótese de o mesmo seguir regime tarifário próprio- observando-se o disposto na Circular n.? 16, de 28 de agôsto
de 1958, do Senhor Ministro da Fazenda,
Art. 2.9 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re..
vogadas as disposições em' contrário;
Brasília, 12 de dezembro de '1968; 147.9 da Independência oe 80.9 .da
República.
A. COSTA E SILV.\

Antôn.io Delfim Netto
Afonso A. Lima

A espeótrícaçâc do presente decreto foi publicado no D. O.' de 3:8-12-68,.

ATOS DO PODER ,ExECUTIVO
DECRETO N.9 63.799 - DE 12 DE
DEZKMBRODE 1968
Dá a denominação' de Usina Mare~
ctuü Mascarenhas de
M oroee à
atual Usina "Hidrelétrica de Peixoto.

O Presidente da'República; usando
da atríbuíçâc que lhe confere o artigo
83, item lI, da Constituição; tendo
em vista o que consta da' Exposição
de Motivos n.c 97, de 1968,. do Ministério das Minas e Energia, e
Considerando que é deverp.o,Estado perpetuar a memór.a dos grandes vultos que engrandeceram o
Brasil;
Considerando que o Marechal João
Baptista Mascarenhas de Moraes, comandante da Fôrça ," Expedicionária
Brasileira "no último conflito .mun'dtal, encarnai a. ,glória do' Exército,
recordando as suas, vítórtas -nos paropos de batalha daEuropa,e
Considerando a nobreza dos .eenttmentes e. a pureza das virtudes mili-tares e cívicas do' ínsígne .soldado,
decreta:
Art. 1.9 E' dada a denominação de
Usina Marechal,' Mascarenhas de Mo~
raes à atual' Usina Hídrelétríea de
Peixoto.. Iocalízadai.no Rio Grande.
limite dos Estados' de São Paulo e
de Minas oerais.
Art'. 25' .astc 'Decreto entrará em
vigor na data de sua 'publicação, revogadas as disposições em-contrano.
Brasilia, 12 de . dezembro de 1968;
147.9 da Jndependêncía e' aO.9 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 63.800 - DE'13 DE
DEZEMBRO DE 1968
Autoriza o funcionamento' da Faculdade de 'Medi'cinade Vassouras ._

RI.

o Presidente da República, usando
da atribuição que rnc coarere o item
II do artigo 83 da Constituição, de
acôrdo COm o disposto no. artigo 23
do Decreto-Lei u9 421, .de 11 de mato
de 1938 e tendo em vista o que consta
do Processo nc 1.424 - CFE de 1968,
do Ministério da Educação 'e Cultura,
decreta:
Art.1Q "'-- Fíca autorizado o runcíonamento da Faculdade de" Medicina
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de Vassouras, no Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 29 - nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 1968;
1479 da: Independência e 80l} da
República.
A. COSTA E'SILVA
Tarso Dutra

DECRETO Nl? 63.801 - DE 13 DE
DEZEMBRO DE '19~aConcede à .sccíeaoae Anônima U. A.
of Brazil" Inc." autorização para·
continuar a funcionar na República
Federativa do Brasil

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da ooosututcão e nos
têrmos do, Decretc-Ieí nc 2.627, de 26
de setembro de hJ40, decretar
Artigo, único. E' concedida à Socíedade .Anõníma ,U. A. of Braail, rnc.,
com sede 'na cidade de Nova York,
Estados Unidos da Aménca do' Norte,
autorizada a funcionar através de Deeretos Federais, o último dos quais sob
o nc 35.705, de 24, re [unho de 1954,
autorização para continuai a 'funcionar .ia República Federativa do Brasil, com o 'capital desunaao .às operações da filial brastleíra elevado 'de
NCrs 5.149,25 (cinco mü. cento e quarenta e nove cruzeiros novos e vínbe
e cinco centavos) para .!\t,Cr$ '124.064,34
(cento-e vinte e quatro mil, sessenta
e quatro' cruzeiros novos e trinta e
quatro eentavos) , por meio da correção' monetária dos: valores do Ativo
Imobilizado,' nos têrmos da Leí.inúmero 4.357, de 16 de julho de, 1964,
consoante resoluções adotadas, pela
Diretoria, em reuniões realizadas a 26
de janeiro de 1965. ::s ,de agôstode 1965
e 4 de dezembro de 1967, mediante as
cláusulas que .a. êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da
Indústria' e do Ocmércio, obrígando-se
a mesma sociedade a cumprir íntegralmente as leis e regulamentos em,
vigor ou' que venham a vigorar, sôbre
o objeto da pres-ente autorização.
Bsasílía, , 13 de .dezembro de 1968;
1479 da Independência e SOl? da
República.
A. COSTA E SILVA
Edmundo de' Macedo Soares
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DECRETO N9 63.802 -

DE
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13

Oficial. de Administração,

.DE

DEZEMBRO DE 1968

Reõietritnu, com os' Te s p e c t t ~)-O s
ocupantes; para o Quadro de pessoal - Parte Especial. --"- do M iJiisféria _ da Indústria e do Comercio.
cargos -originários dos extintos SeT~
viços de Navegação da Amazônia e
dá Administração do Pôrto do Pará
(SNAPP) e Compan-hiq, Nacional de

!,,!avegação Costeira- Autarquia
Federal e dá outras proVidências
O Presidente da República, usando
da. 'atribuição que lhe contere o artigo 83, item H, da Constdtuíçâo e' tendo
em vista o disposto no artigo 99, § 2Q. ,
do Decreto-lei nº 200, de 25 de teveretro de 1967, decreta:
Art. _ 19 Ficam redísbríbuídós,

nível 12
Alvaro .de Souza Borges.
Carmem Cíníra Albuquerque..
Dinorah Viana Ramos.
José Ribeiro.
.raquarect de Mattos.
Jandíra Pereira da Silva.
7. .Iorge Zenaide Vaz Pinto.
8. José Jorge Novaes.
9. Luiz .Sérgto Alcântara Duarte
Pinto.
10. Maria Lúcia Ferreira 'ravaies.
11. Minervino José da Rocha Filho.
12. Oromar Aleixo da -Cunha..
13. Roberto Carneiro Puga.
14. Romeu Baptista de Andrade.
15. Valério Cruz de Oliveira;
1.
2.
3.
4.
5.'
6.

Guarda, nível 14
1. Altamiro América, de Oliveira.

Guarda,n1vel 12

no

Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Indústria e do Comércio, com os. respectivos cargos do

Quadro de. Pessoal ---, Parte-Suplementar do Ministério dos 'rransportes os
servidores,
I -'-- originário do 'extínto Serviço
de 'Nav,egação da Amazônia' e da Ad.mtnístração -do Pôrto do P a r á
(SNAPP)

Oficial -de Administração,

nível 14

1. Nazaré Gonçalves. Machado.
Escriturário,' nível 10
1. Francisca Sales de Souza..
2-. Geny.de Oliveira Bentes,
3. Irene Seráfíco de Assis Carvalho.
4. Lísbella de Alméida Lins.

5. Maria. do Carmo Mattos de Sampaio.
Motorista; .nível 10
1. Raimundo Farie.sPereira.
Auxiliar de Artífice, nível 5
1. Manoel Alves da Silva.
servente, nível 5

1. Raimundo Damasceno Costa.
11 - originário da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira.
- Autarquia ,Federal

1. Dilermando
Morais.

Pinto

Guedes

de-

Guarda, nível 10

1. Newton Alexandrino da Silva.
Art. 2Ç1 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão' de pessoal da

Ministério da Indústria "e do Comércio, .no- prazo de 30 (trinta) dias a
contar da publicação-dêste decreto, os
assentamentos individuais dos - runcionários movimentados por fôrça do díspoptoneste,l)ecreto.
parágrafo único. Oa vservtdores de
que trata continuarão sendo pagos, no
corrente exercício, à conta, dos recursos orçamentários próprios existentes
para êsse fim no Ministério, dos 'I'ransportes.
'
Art. 3Q O· disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser cconsiderada nula; ilegal ou
contrária a-normas legaisvou adrrünís-"
trativas aplicáveis à espécie.
Art.. 49 l3::ste Decreto entrará em
'vigor na data' de sua publicação, revogadas es disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1968:
14'79 da Independência e a09 'dai
República;
A. COSTA E SLjVA

Mário David Andreazza
Edmundo

de

Macedo Soares
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DECRETO NQ ,63.803 ~ DE 13
DEZEMBRO DE 1968,

DE

Altera o enquadramento dos cargos
tntegrantes do Grupo Ocupacional
P-1700 '':-'' MemcZna. ',Farmacia e
Odontologia do Quadro de Pessoal
- Extinto ~ da Fundação Brasil
Central.

o Presidente da República, usando
das' atribuições que Ihe confere o artigo 83, item lI, da Constituição e
tendo em vista 'o' dlspóstc .no Decreto-lei -nv . 299, oe28· de .fevereiro
de 1967 e o que consta do, processo
nc 5.671, de, 1967, do' Departamento
Admírüetratévc do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica alterado, na forma
dos, anexos, o enquadramento dos
cargos' que compõem o Grupo Ocupa':'
clonal P-1700 '~ Medicina, ,Farmácià
e odontologia (Anexo I da Lei rrú.,
mero 3.780, de 12 de julho de 1960)
do Quadro de, Péssoal ' - ExtiIito da antiga Fundação -Brasil Central,
bem como a relação .nomínaltdos res..
pectívos ocupantes.
parágrafo único. O disposto neste
artigo abrange .e situação dos funcionários -mcluidoa nas 'antigas elasses singulares de Enfermeiro AuxL
Iiar, P-1706; e Atendente,P-1703, do
aludido Quadro de Pessoal, pelo'De~
ereto n Q 60.357, de 10 de março de
1967, publicado no Diârio Ojicial da
mesma data.
Art. 29 A' modificação do 'enqua.,
dramentoa que .se refere o artigo
19 vigora a partir de 28 de fevereiro
de 1967', cabendo -ao órgão de pessoal
competente apostilar os títulos dos
servidores abrangidos por' êste.v Deereto.
Art. 3Q :€ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, -revogadas as dísposíçôes em con trário.
Brasilía, 13 de dezembro de 1968;
147Q da Jfidependêncía e 80Q da
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DECRETO N9, 63;804 - DE 13,
DEZEMBRO DE 1968

DE

Declara de' utilidade
pública; para
fins de aescorotniaçõo, .os i?nóveis
que. especifica, em favor: na Universidade Federal tnummense.

o Presidente da República,· 'usando
da atribuição que lhe confere o-artigo 83, item lI, da Constituição, e
nosttêrmoa do ,Decreto-Lei n Q ,3.365"
de 21 de junho de 1941, mocíricado
pela Lei nv 2.786, de 21. de maio de
1956, decretá:
Art. '19 Ficam declarados de utíjtdade pública," para fins de desapropriação, em favor da Uníverstdade
Federal Fluminense, os' tmovers de
ncs 126 e 130 da Rua Professor Lara
Vilela, no Bairro de', São, Domingos,

em Niterói, Estado do Rio 'de .Ianelro, com os respectivos terrenos e
benfeítorías, transcritos no regtstro
de Imóveis da 1l!-'Circunscrição de
Niterói, sob nc 3:661, Livro 3-Q, fls.
208.
Art. 2Q Os' imóveis indicados serão
destinados à utilização 'e a construções de Unidades de ensino -supertor, integradas na referida uníver-'
sidade.
Att.3 Q A Universidade
Federal
Fluminense fica autorizada a promover a desapropriação de que se trata, à conta de" recursos próprios.
Art. 4Q .aste Decreto· entrará em
vigor na data de sua publicação.
~rt. 59 Ficani revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e' 800;. da
República.
A. COSTA E SILVA
Tafso Dutra

DECRETO NQ63-. 805 - DE
DEZEMBRO', DE 1968

13' DE

Declara caduco o Decrêton Q 19.715.
de 3 de outubro de 1945.

Répúblíca.

A. COSTA E SILVA
AfonsoA. 'Lima

Os anexos,a que se refere o arb. 1Q
forem publãcados no D. O .' <te 19 de
dezembro de 1968.

o presidente da República, usando da atribuição que lhe xmtere o
artigo 83,item II da Constituição,
nos têrmoa do Decreto-Lei no' ,227,de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração) i alterado pelo de lJl,>318,
de. 14 de março de 1967, regulamen-
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tadc pelo -de nc 62.934, de 2 de julho de 1968, ,e tendo em vista o que
consta dó processo DNPM 575-42, decreta:
Artigo único. Fica, declarado caduco o decreto nc 19'.715, de '3 de, outubro de 1945-, que autorizou o' cidadão brasileiro José Schwerber a lavrar jazida de minério de ferro e
acres, localizada na fazenda Vigía.
no distrito e município de Congonhaa do Campo, Estado de Minas
Gerais.
Brasília, 13 de dezembro de 1968;
t47 l,' da Independência e SOl,' da
República.
A. COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti
DECRETO N9 63.806 DEZEMBRO DE

DE 13 DE

1968

Declara de utilidade pública a "Ir....
mamâsuie da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Naearé", com
sede em tqaearé, Estado "'da Bahia.

_ O Presidente da República,' usando da atríbuíção que Ihe .confere o
artigo 83-, item n, da Constituição
e atendendo ao que consta do Processo M.J. 33.778;·'de 1966, decreta:
Artigo único. ~,declarada devutllidade pública, nos têrmos do artigo
19 da 'Lei 91, de 28, de agôsto 'de 1935,
combinado com o' artigo' 1Q fo Regulamento aprovado pelo Decreto : ...
nc 50.517, de 2 de maio de 1961. a
"Irmandade da Santa Casa '1e Misericórdia da Cidade 'cieNazaré", com
sede em Nazaré, Estado da Bahia.
Brasília, 13 de dezembro de 1968;
1479 da' Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Luis A'nt6nioda Gama e Silva

DECREI'O N9 63.80.7 DEZEMBRO DE

'DE

13 DE

1968

Declara

de utilidade publióa para
tms de desapropriação em favor
ào Banco Nacional de' Crédito Cooperativo S. A., imóvel situado _na
cidade de São paulo; no Estado do
mesmo nome.

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

tígo 83 item tr, da Constituição e
em conformidade com o que. dispõe
o Decreto-lei nv 3.365, de 21 de ju.,
nho de 1941, alterado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956
€ o artigo' 22, do Decreto-Ieí nv 60,
de 21 de novembro de 1966, 'decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desaproprta-.
ç â o em favor do Banco Nacional de
Crédito cooperativo S. A .• instituição financeira pública federal vinculada ao Ministério da Agricultura,
o primeiro pavimento do edifício sito
à Avenida Ipiranga nc 1.267" na cidadede São Paulo, capital do Estado
do mesmo nome, indispensável à aan.,
pliaçâo das instalações de sua agência na referida cidade.
Art. 29 O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S. A. fica autorizado,- com os seus próprios recursos,
a' promover, amigável ou judicial.,
mente, as .desapropríações necessárias aos fins do presente decreto.
Art. 39 O expropriante, no exercicio das .prerrogativas que lhe são
asseguradas pelo' presente Decreto,
poderá 'alegar, para efeito. de imissãoprovisória de posse. a urgência a que
se refere o artigo 15 do Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941,

alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 49 1!:ste Decreto entrará em
'vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições - em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 d.a
República.
A.-, COSTA E SILVA

Raymundo Bruno Marussig

DECRETO

Nl,' ,63.808 DE 13 DE
DEZEMBRO DE '1968

Dispõe sôbre a reintegração, de ' [uncícnários do Ministério da Agricultura,
atingidos pelo Decreto n962.234, de
7..2. 68, e dá outras -promaénctas,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, 'item 'U; da Constituição. e
tendo em vista decisões do supremo
Tribunal Federal, proférldas nos Man..
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dados de Segurança ns: 18.848, .18.859,

DECRETO NQ 63. 3()9 ,-

18.892, 18.908, 18.930, 18.932, 18.951,

19.018, 19.045 e 19.0'47, decreta:
Art. te Ficam reintegrados ue
acôrdo com DS Arts . 58 e 59 da Lei
nv 1.711, de 28 de outubro de 1952,
nos cargos em que foram enquadra.,
dos em caráter provisório pela extan.,
ta Comissão de Classificação de Cargos, através das Rescíuçôes números
146, de 8 de abril, e 174, de SOde
agôsto, ambas de 19'.03, 'publicadas no
Diário oneuu. respectivamente, de 17
de abril e6 de setembro do mesmo
ano, em decorrêncí a do parágrafo
único do Art. 23 da Lei nc 4.069 da
11 de junno de 1962; os funcionários
do Mínlstérto da Agricultura, constan.,
tes da relação anexa, que, tendo sido
excluídos do referido enquadramento
provisório pelo 'Decreto nv 62.234, de
7 de fevereiro de' 1968, alterado pelo
Decreto n» 62.310, de 23 também de
fevereiro de 1968, foram beneficiados
por Acórdãos do Supremo Tribunal
Federal decorrentes de Decisões proferidas no julgamento de Mandados
de Segurança'.
parágrafo único. O Ministério da
Agrtcultura fará a compensação éntre
os créditos devídos no cumprimento, da
decisão' judicial exeqüenda, deduzindo as ' quantias pagas, Indívídualmente, a qualquer titulo, em decorrên.,
cía de serviços eventualmente pres.,
tados a partir de. 1I? de março de 1968.
Art. 2Q O Minístéríovda Agrtcultura, em artdcuíação cem o Departamento Administrativo do Pessoal Cívil (DASP) adotará tôdas as medienquadramento
das necessárias ao
defínitavo 'de seus servidores, amparados j)ela Lei nc 3.967, de. 5, de outubro de 19<61, e pelo parágrafo único
do art. 23 da Lei ,n~ 4.0-59, de 1962.
Art. 31? 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação retroagtndo, a' 1 de março de 1968 os
efeitos da reintegração. de .que Úata
o art. tv, revogadas as disp-osições
em contrário.
Brasüía, 13 de dezembro de 1968;
147Q da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Raymundo Bruno Marussig
A relação a que se refere o art. lI?
foi publicada no D'. O. de 17 de deaembro de 1968.

DEZEMBRO DE

DJ':

13

DE

1968

Fixa os preços' mínimos para financiamento ou aqUIsição de Algoaão,
Arroz, Farinha de J1a:n1iQca. F'pi[ão, Mamona e Milho iui Região
Setentrional da safra de 1969.
o Presidente da República, usando
da atrtbutcâo que lhe confere o artígo 83,item II da Consüttnçào e de
acórdo com o disposto EO Deccete-Ieí
nc 79, de 19 de dezembro de 1966,
decreta:
Art. 1Q Fica assegurada e.o atgodão, arroz, farinha de mandlocn, feijão, mamona e milho, da REgi9,{) Setentrional da safra de lSS9, a garantio. de preces mínimos de que trata o
referido Decreto-lei, atendidas as
condições do presente decreto.
§ , 1Q Os preços mínimos básicos,
expressos nas tabelas anexas ao presente Decreto, segundo Zunas GeoEconômicas. são aquêles que se! ão
efetivamente pagos aos produtores ou
suas Cooperativas.
§ 2Q OS precosmtnímos básicos são
livres de quaisquer despesas adícícnais; Inclusive impostos e taxas.
§ 39 conceitue-se por 'Regiã3 Setentrional os 'Estados do AC'.':e,Amazonas, pará, Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte', Pa-atba, Pernambuco, Alagoas, i3erglUe. e Bahia
e os Territórios do Amapá,' Rondônia e Roraima.
Art. 2Q Ficam esbabel sctdas as S'Egulntes condições para' as operações
de financiamento ou aqutsíção dos
gêneros mencionados no Axt. 19:
I -

Algodão em Pluma .- Arrôba

de 15 (quinze) quilos com fibras, de
34 (trinta. e quatro) a 36 (trtntà..e
seís) milímetros, do tipo 3 (trê-s) nÍJ
"Bom", das especifícaçôes 'constantes
do Decreto nc 43.427, de 26 dé março
de 1968, ou outras-c'qulvalentes que
vierem a ser oficialmente estabelecidas, acondicíonadovcm rarríos de
densidade média a ser estipulada
pela -Oomlssão de Financíamentc ela
Produção;
II -

Arroz em Casca

,~

Saco de 60

(sessenta) quilos de arroz em casca,
do subtipo a, d(JS tipos 1 (um: e 2
(dois) , da classe de grãos curtos, das
especificações constantes dos Decretos ns. 28.098 ·e 50.814, respectiva..
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20

de "junho de 1961, ou outras equiva--

lentes, que vierem a ser .estebetecidas
oficialmente, para o produto acondícíonado em sacaria nova de juta;
III -

Farinha

de

llfemdtoca

Saco de 50 (cinqüenta) quilos de fa-

rinha de mandioca grossa do tipo 1
(um) conforme específicacôas constantes do Decreto nc 7.785, de 3 de
setembro, de ,1941, ou outras equivalentes que vierem a ser estabelecidas
oficialmente, 'acondicionada em sacaria nova de algodão,COlU' tolerância mínima de amido de 80% (oitenta

por' cento) ;
IV -

'Feijão Macaçar -

Saco ele

60 (sessenta) quilos de reuâo do tipo
3 (três) da classe .vermelha miúdo,
conforme as especificações constan ,
tes da Portaria no 41 õe 24 de janerTO de 1964 do Ministério da Agrtcultura, ou .outras equivalentes que, vie·rem a ser estabelecidas ofíctalmente,
para o pr-oduto acondicionado em sacaria nova de juta;
V - Feijão mulatinho - Saco de
60 <sessenta) quilos tipo 3, das espectrir'acões be.íxades pelo Decreto número 7.260, de 28 de. maiô de 1941,
ou outras equivalentes que vierem a
ser estabelecidas oficialmente, para
o produto acondicionado em sacaria
nova de juta;
VI - M amena - Saco de 5ü (cinqüenta) quilos de baga de mamona
do tipo base, excluídas as vaneeaces
p-etas observadas as especírtéações
que 'vierem a ser estabelecidas pela
Comissão de Fínanctamentc da Producâo. para o produto aco-idicíona-.
do em sacaria nova de juta;
VIl - Milho - Saco de 60 (sessenta) quilos de milho do grupo
"mole", do tipo 3 (três) ,das especificações constantes do Decreto número .54.858, doe 3 de novembro de
1964, ou outras equivalentes qU8 vierem a ser estabelecidas oflcí.almente
acondicionada em sacaria nova de
juta.
Parágrafo umco. Os níveis de
preços correspondentes aos demais
subtipos, tipos, classes, grupos .ou
padrões, não especificados no presente artigo, serão estabelecidos em Jnstrucões a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção,
observadas as mesmas condições acima fixadas.

Art. ,39 As operações a. que se, refere. o Artigo 29 dêste Decreto serão
realizadas com produtores ou suas
Cooperativas, podendo, no entanto,
as de financiamento com opção de
venda, ser estendidas, em caráter
excepcional, a terceiros.
§ 19 Para a extensão a terceiros
das referidas operações, será necessárao que êstes comprovem ter pago
aos produtores preços nunca inferiores aos mínimos básicos estabelecidos nas tabelas anexas ao presente
Decreto ou nas .ínstruções da Comissão de Financiamento da Produção,
de que trata '0 parágrafo único, Artigo 2Q dêste Decreto.
§ 29 Os fabrtcantes de farmha de
mandioca e· os beneficíadores de algodão só poderão gozar das operações de financiamento, quando comprovarem o pagamento ao produtor
de, no mínimo NCr$ 1,30 (um cruzeiro nôvo e trinta centavos) por 50
<cinqüenta) quilos de raíz de mandioca e NCrS 7,50 (sete cruzeiros novos
e cinüenta centavos) por arrôca de
15 <quinze) quilos de algodão em caroco do tipo 3 (três) fibra. 34/36 rum,
livre de quaisquer despesas adicionais, Inclusive de lmpôsto de Circula-ção de Mercadorias e 'I'axa de Previdência Social Rural, em qualquer localidade dos Estados mencionados no
§ 3Q· do Artigo 19 dêste Decreto.
Art. 49 Os limites, prazos e demais
condições de financiamento, inclusive normas e padrões de classificação
dos produtos, serão fíxadcs pela Comissão de Pínanotamento da Produção, que expedirá as instruções necessá-rias ';1 execução dêste Decreto.
Art. 5<:> O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação no Inario Oficial, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1968;
da- Independência e 80Q da
República.

1479

A. COSTA E Sn.VA
Raymundo Bruno ':14' aru.ssig

As tabelas a que se refere. O parágrafo 19 do art. te, foram publica-.
das no D.O. de 16-12-SS.
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DECRETO NQ 63.810 -

DE 13 DE

DEZEMBRO DE 1968

Autoriza estrangeiro a adquirir direitos sõore
terreno de acrescido
de marinha, em fase de reoiçcraçâo de aforamento, no Estado da
Guanabara.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 83,. item II, da Constitusção e
tendo em vista o. disposto no ai-tígo
205 do Decreto-lei no 9.760, de [" de
setembro de 1946, decreta;
Art. 19 Fica Alberto Mario "oanepa, de nacionalidade argentina, autorizado a adquirir os direitos
de
Walter Gomes Cardim e sua mulher
sôbre o terreno acrescido de marinha, em fase de revígoraçâo de aforamento, situado
na Rua .Rcmon
Franco n9 101, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o
nv 219.778, de 1967.
Art. 2° -~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1968;
1479 'da Independência
e 809 da
Repú.blica.
A. COSTA E SILVA

Antônio Delfim. Netto

DECRETO NQ 63.811 -

DE l3 DE

DEZEMBRO DE' ,1968

Autorização a estrangeira 'parú, adquirir domínio útil de troçã» ideal de terreno de marinha, em fase
de. transferência de aforumeiuo, no
Estado da Guanabara.

O Presidente da República. usando da atribuição' que lhe 'contere o
artigo 83, item II, da Constituíçâo .e
tendo em: vista o disposto nu artigo
205 do Decreto-lei nv 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 1q Fica, Julia -Jakooson, .de
nacionalidade americana, auiorizada
a adquirir o domínio útil da (ração
.ídeal de 0,333% (trezentos 3 trinta
e três milésimos por cento) co terreno .de marinha, em fase de transferência de aforamento, situado na
Rua Domingos Ferreíravnv 171
no
Estado da Guanabara, correscondente ao apartamento nc 1.007" coríforme processo protocolizado no Mtnlaténo da Fazenda sob o uc 94.141,' de
1967.

Art. 2Q· nste Decreto" entrará

vigor na data de sua publioaçâo;
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em
~e

vogadae as disposições em contrário.
Brasília 13 de dezembro de 1968;
147Q da 'Independência
e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Antônio Delfim: Netto

DECRETO NQ 63.812 -:- DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1968

Autoriza estrangeiros
a adq'l:Lií-item
domínio útil'" de fração ideal
de
terreno de acrescido de mnrmha,
em tose de transjerência -le atoramento, no Estado da GUtluaba.ra.

o Presidente da República, usan-do .da atribuição que lhe courere o
artágo 83, item II, da Constituíçàc e
Lendo em vista o disposto no artigo
2{J5 do Decreto-lei nc 9.7130, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. IQ Ficam Rosa Prangella e
Luigi Prangella, ambos de -nactonaIídade italiana, autorizados a eoqutrir o domínio útil da fração ideal de
1116 (um dezesseis avos) do terrena de acrescido de marinha, em
fase de transferência de aforamento,
situado na Rua Presidente Barroso,
nv 42, no .Estado da Guanabara, correspondente à casa ,XII, conforme
processo protocolizado no .Mmlstérlc
da Fazenda sob o nv 118.425, de 1967.
Art. 2° ~ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as' disposições em" contrúrrc ,
Brasília, 13 de dezembro de 1968;
147Q da Independência
e 30? da
República.
A. COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° .63.813 -

DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1968

Autoriza estrangeiros
a aâqunrirem
domínip út.il de tração ideal
de
terreno de acrescido de marnitui.
em tose de tramsteréncia de ajoramento, no Estado da Guanaba-

ra.

O Presidente da República, usando da atribuição' 'que lhe -coníere o
artigo 83, item-ur, da Constituição
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e' tendóem vista o disposto no artágo 205 do Decreto-lei no 9.760 de 5
de setembro de 1946, decreta: .
Art. 1" Ficam José Alvares EsteVt:Z e sua mulher Maria Esther Iriocencía Rodrtguez Teijetra, Càndtdo
Alvarez Estevez e sua mulher Maria
de La Luz Garcia Rodríguez de Alva-

res, José Vidal jjomiriguez e sua mulher Hermelínda Alvares" Estevez, Ar-

lindo Alvarez

Estev'ez-

e sua mulher

Delfina Pernandea Sobrfnc, Lodos, de

nacionalidade espanhola, autorizados
a adquirir o domínio útil da fração
ideal de 13,736273% do terreno de
acrescido de -marinha,. em rase de
transferência de -aforamento, situado na Avenida Presidente Antônio
Carlos nv 25, no Estado da Guanabara, com numeração
suplementar
pela Avenida Beira Mar, 386-A, correspondente à loja 25-A,. conforme
processo protocolizado no Ministério,
da Fazenda sob o nc 216.604, de
1967;
Art. 2Ç1 1.tste Decreto entrara em vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contaárfo,
Brasilia, 13 de dezembro de 1968;
1479
da Independência e 80Q -da
República.

EXJi'.CUTIVO

DECRETO N9 63.815
DEZEMBRO' DE

~ DE

16

DE

1968

Declara de utilidade pÚblica a "eMa
de Caridade Santa Rita", com sede
em Barra do Pirai, Estcido do Rio
de . Janeiro.

o Presidente da República, usando
d.a atrtbuíçâo que lhe confere o artígo 83, item II, da Constituíçào e
atendendo, ao que consta do, processo
M. J. 34.560, de 1966, decreta:
Artigo único.

E' declarada de utt-

Itdade pública,' nos termos do artigo
19 da Lei nc 91, de 28 de asôstc üe
1935, combinado com. o artigo 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Casa 'de Carídads Santa Rita
com
sede em Barra do Píraí, Estado do
Rio de Janeiro.
.
Brasilia, 16 de dezembro
da Independência . e
Repúbuca ,

de19fi~;

80"

1479

A.

COSTA

da

E SrL'i<\

Luis Antonio da Gama e Silva

A. COSTA E SILVA

Antônio pelfim Netto

DECRETO

63.814 - DE 13
DEZEMBRO DE' 1968
NÇl

DE

Declara caduco o DecretoNQ 24.600,
de 26 de fevereiro de 1948.

O Presidente da República, usando
da atribu.çâo que lhe confere o cartágo. 83, item lI, da Constituição .e
nos termos do Decreto-Lei nc 227; de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração) e tendo em vista o que
consta dos autos do processo
.
DNPM-2:589 de 1944, do Departamento Nacional 'da Produção Mineral,
do Ministério das Minas e Energia,
decreta:
Artigo' único. E' declarado caduco
o Decreto nc 24.600 .de 26 de fevereiro de 1948, que autorizou o cidadão
brasileiro Evartsto Baggio, e do qual
é' cessíonárto José rrressato, a lavrar
caulim no munícípío de Campo Largo,
Estado do Paraná.
Brasilia, 13 de dezembro de 1968;
1479 dà Independência e 809 na
República.
A. COSTA E Sn.VA
José Costa Cavalcantf

DECRETO NQ 63.816 - DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1968
Dectara de utiÚ4adepública a Santa.
Casa de Misericórdia e Asilo
dos
Pobres, com sede em Batatais, Estcuio de São Paulo
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constttuíçáo e
atendendo "ao que consta do Processo
M. J. E-2.826, de 1968, decreta;

Artigo único. E' declarada de utilidad-e pública;' nc- têrmos do artigo
1': da Lei nv 91, de 28 de agõsto M
1935, c-ombinado .com o ar-tigo 19 "do
Regulamento aprovado. pelo Decreto
nv 50.517,_ de 2 de maio ce 1961. a
Santa Casa de Misericórdia e 'Asilo dos
pobres, com sede em Batataís, Estado
de sso Paulo;
Brasília, 16 de dezembro de 1968:
147Q da Independéncía e 80? da
República.
A.

COSTA E

Sn,vA

Luis Antonio da Gama

e

Silva.

ATOS
DECRETO Nº 63.817 DEZEMBRO DE

DO

PODER

DE 16 DE

1968

Aprova o Plano de' Reestruturação da
Universidade Federal de GoiCfs.

O Presidente da República, no uso
o
das atribuições que lhe confere
artigo 83, ítem n, da Constituição,
de acôrdo com. o disposto no Artigo
6º e parágrafo único do Decreto-lei
nv . 53, de 18 de novembro de 19G6 e
dispositivos do Decreto-lei nv 252, de
28 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1 .Fíca aprovado o anexo Plano de Reestruturação da Universidade Federal "de Goiás.
ç

Art. 2'? Faz parte integrante do
Plano de Reestruturação, na forma
por que foi aprovada pelo Conselho
Federal de Educação, a tabela analítica de distribuição das cadeiras e
disciplinas e 'do respectivo pessoal
docente que o instrui e essa distribuição se fará na data da publicaque fôr expedida
ção da portaria
pelo respectivo Reitor, .imedíatan.ento após a publicação dêste Decreto.
Àrt. 39 Com vistas à fase transitória ímpücada nos prazos de que - tratam o artigo 7'? e parágrafo único

Ido Decreto-Ieí n- 53, de 18 ce novembro 'de 1966 .e artigo 12 e nará-.

grafo único do Decreto-Ieí nc 252 de
28 .de fevereiro de 1967, o Conselho
trniverettano acrescido dos repre~entaI1:tes das novas unídades- deverá
~edaltamente
após a pubhcaçâo
dêste Decreto
estabelecer normas
provísórfas para a composição e run-,
cíonamento dos Conselhos Departamentais das Unidades.
Art. 49' l1:ste Decreto, entrará em
vigor na dada de. s!::,-a publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1968'
147'? -da Independência e ao'? d~
República.
A.

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

o anexo a que se refere o ert. I'?
foí publicado no' D.O. de 1'9.-1'2-68.

ExECUTIVO
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DECRETO N.<? 63.818 - DE 16
DEZEMBRO DE 1968

DE

AutorizC'- estrangeira a adquírir siomime útú. de fração ideal de terreno
de marinha, em fase de transferência dr aforamento, no Estado da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constítuiçâoe tendo em vista o disposto no artigo 205
do Decreto-Iei m.v 9.760, de 5 de setemhro de 1946, decreta:
Art. Lv Fica Gisele de Miranda ReiIenberg, de nacionalidade francesa,
autorizada a adquirir o domínio útil
da fração ideal de ,10/530 (dez quinhentos e trinta avos) do terreno a-e
marí.uha, em' fase de transferência
de aroramento, situado na Avenida
Atlântica n.c 3.056, no Estado da
Guanabara, correspondente ao apar-,
tamelltt'n.9 402, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n.c 107.875, de 1967.
Art. 2.'? este Decreto entrará em
vigor na data de sua 'publíóação, 'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1968;
147.9, da Independência e àO.Q da
República
A. COSTA

E, SILVA

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.'? 63.819 DEZEMBRO DE

DE

"16 DE

1968

Autoriza estrangeiras a adquirirem
dominio útil de terreno de, marinha,
em fase de, transferência de aforar-menta, no Estado "da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere oartiêo ::fi, item lI, da Constituição, e tendo Em vista o disposto no artigo 205
do Decreto, nv 9.760, de 5 de setemere de 1946, decreta:
Art 1.º Ficam Lilian Louíse Hélene vojpert Schnelder , Dominíque Marie Lilían Charlotte Schneider Reille
e Oatherine Marie Hélêne Schnelcer
Megníu, tôdas de nacionalidade francesa, autorizadas a adquirir' o dominio úti .1. do terreno de marinha, em
fase de transferência de aforamento
situado na Avenida João Luiz Alves'
rr.? :;44,- Urca, no Estado da Guana-
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bara, conforme processo protocolizado
no Mínístérto .da Fazenda sob o número 5,7.521, de 1967.
Ar-t. 2.Q :tJ:ste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogacas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 196'8;
1475' da Independência e
República.

80,!?

da

A. COSTA E SILVA
Antônio Deljim Netto

DECRETO

:N"/l 63.820 DE
DEZEMBRO DE 1968

16

DE

Autoriza estrangeiro a adquldr tí(lmí~
nio útil de fração ideal -de terreno
de marinha, em fase de tronsteren-:
(;ia' de aforamento, no, Estado da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83 - item 11, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 205
do Decreto-Ieí n.c 9.760, de5 de setembro de 1946, decreta:
Art. 1-9 FlcaPaulíno Pumar Pumar,
de nacíonalídade espanhola autortzado a .adquirlr G dominío tútdl da fração ideal de 49/1000 (quarenta f- nove milésimos) do terreno de vuarínna,
em fase de transferência .te aforamento" situado na Avenida Pasteur
ne 196, no Estado . da Guanabara,
correspondente' ao apartamento número SOl, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o número 113.359, de 1967.
Art. 2.9 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições elp contrário.
Brasilia, 16 11e dezembro de 1968;
147.t:' da Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

DECRETO N,9 63,821 - DE 16
DEZEMBRO DE 1968

DE

Aut.oriza" estrangeiro a adquirir Mminic útil de fração ideal de ter1'e7W de acrescido de marinha, em
tase de traneteréncía de atoramen..
to, no Estado 'da Guanabara.

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

EXECUrTIVO

go R3, item n, da Constituição" e tendo em vista o disposto no artigo 205
do .Decreto-lei nv 9.760, de 1) de setembro de 1946, decreta:
.ért. 1.° Fica Roger Henri. Egea, de
nacionalidade francesa,autorizado a
adqrurfr o domínio útil da fração
ideal cte 19/185 (dezenove cento e oitenta e cinco avos) do terreno acrescido de marinha, em fase de transferência de aforamento, situado na
Rua Roquete Pinto n.v 35, no Estado
da Guanabara, correspondente ao
apartamento n,c 202, conforme processo protocolizado no Ministério da
Paaenoa sob, o n.v 100,610 de' 1967.
Art. '2.9 :/!:st.e Decreto entrará em vigor ma data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1968;
147.9 da Independência e 80/? da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto

DECRETO

NQ 63.822
DEZENIBRO DE

-:- DE 16
1968

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio ãa
União a aceitar doação de terreno
sinuuio no Município de CajuTu, setadq de .sao Paulo •

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituíçâo e
de aeôrdo com Os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, uecreta:
Art.. 19 Fica o Serviço do Patrtmônio da Uniãó autorizado
aceitar
a doação que de acôrdo com a L.-ê;
Municipal no 231, de 19 de agôste
de 1960, o Murucípío de Cajuru, no
Estado de Sã0 Paulo, quer fazer à
União Federal do terreno com a área
de 334,50 m2 (trezentos e trinta e
quatro m-etros e clnquenta decímetros
quadrados), situado na Rua José BO·
nifácio esquina COm a Rua Dr , Matta,
naquele Município, de acordo com ,OS
elementos constantes do processe protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nv 91. 068 de 1967.
Art. 29 Destina-se o terrena a que
se refere o artigo anterior à instalação da Agência Postal-Telegráfica
local, já construída,

ATOS· DO

Art. 39 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de 'Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de Hll)e;
147':' da Independência e 80º da
R!:pública.
A. COSTA E SILVA
Antonio Deljim Netto
Carlos F. tie Simas

DECRETO N9 63,823 _
DEZEMBRO
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DE 16 DE
DE 1968

Autoriza estrangeira a adquirir
(tt
-rettos sôbre terrenoüe marinha, em
jace de revigoração -de aforamento,
no Estado da Guanabara.
4

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item lI, da- Constituição e tendo

em vista o. disposto no artigo 205 do
Decreto-Lei nv 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Fica Maria cana oaeescn
Thomé, de nacionalidade. italiana, autorízada a adquí.nr os direitos de Altreco José Abrantes sôbre o terreno
de marinha, em rase doe revtgoraçáo
de aforamento, situado na Rua .Ioão
Luiz Alves nv 260" Urca, no Estado'
da Guanabara, conforme processo prot-ocolizado n.o Ministério da Fazenda
sob o nv ]:4.9.189, de 1967.
Are, 2° rãste decreto entrará em
vigor na- data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 19~j8;
1479 da Independência e 801,1 -da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Detfvm Netto

---

DECRETO N9 63.824 -

DE

17

DE DEZEMBRÇ> DE

1968

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar ele NOr$
25-0,000,00 (duzentos e cmoiienta mil cruzeiros novos) a favor do Gabinete do tamietro, para retorço àe dotação consignada no otaente orçamentI).

O Presidente da Republtca. usando da, atribuiçã-o que Ihe confere' o
art. 83, item lI, da Constituição ,(' da autorização concedida no art. 11 da
Lei n.» 5.373. de 6 de dezemr.ro de 1967, decreta:
Art. t.c Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito
suplementar no valor de NCrS250.000,OO (duzentos- 'e cinqüenta mil cruzeiros novos}, pala refôrçc de' dotação consignada no subanexo 5,05.00,

a saber:

5,05.01
116.2.0469
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.2.0

-

Gabinete do Mimstro
Instalação ~ funcionamento da Secretaria Geral
Despesas de Capttal
Investimentos
Serviços eIT' Regime de Programação E'special

NCr$

250.000,00

Art. 2.° A despesa decorrente do pr-esente decreto será atendida mecnante eontençao de igual quantia ria dotação a seguir discriminada:
5.0::;'.0::1 - Ministério du.. Educação e Cultura
5.05.11 _ .. Departamento Nacxmaí de Educação
259.2.0526 - Expansão e manutenção da Comissão do Livro
Técnico e d.o V.Vl""C' Didático (COLTED)
4.0.0.0 - Despesas de .Capnat
4.1. O.O -, Jnvestnnentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
2~'O,OOO,OO
-àrt. 35' aste decreto entrara em vigor na data de sua publícaçâo.
Brasília, 17 de dezembro de 1968; 147.9 da Independência e 80.1,1 da
Repúblícrr.

A. COSTA

E

SILVA

óruónio Dettim Netto
Tarso Dutra
Helio tieurao
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DECRETO N 5' 63 8,,!) -

DE

17 DE DEZEMBRO DE 1968

Abre ao Mínístéríc da Educação e Cultura o crédito suplementar a favor
do Seroiçc de· Estatística da Educação e Cultura no valor de
NCrS 29.)85,1'7 (vinte e nON~ mil, cento e oitenta e cinco cruzeiros
no?}os e dezessete centavrís). para retorço de dotação conslgnada ao
vlgent'~

Orçamento.

..

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere- o
artigo 83, item II da Constítuicáo e da autorização contida no- art. 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica aberto ao Mtntstérto da Educação e Cultura o crédito
suplementar de' NCIS 29.185,17 .vmte e nove mil, cento e oitenta e cinco
cruzeiros nOV05 e dezessete eentavos) , para rerôrço d-e dotação orçamentàrta
consígnaoa no subanexo h.05.00, a saber:
NCr$
5 :05 .19 - Bervtço de Estatfstíca da Educação e Cultura
269.2.0798 - Levantamento e Divulgação de Estatistica.Educaclonaí e Cultural
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de custeie
3.1:3.0 - Serviço- de 'I'.er(e)TOS
,...
29.185,11
Art. ã.c A despesa decorrente do presente decreto s-erá atendida mediante contençâc de igual quantia na dotação a seguir discriminada:
5.05.00 -.- Ministério da Educação e Cultura
5.05.11 -- 'Dep.r-tamentc .Nacional de Educação
2E·9. 2.0526 - Expansão .f:' manutenção da Comíssáo do Livro
Técnico e do Livro Didático (COLTED)
4.'0.0.0 ~- Despesas de Caprtal
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.2.0' - .Servtço em Regime de Programação Especial
29.185,17
Art.3.ll ~ste Decreto .entrará em vigor na data de su-a publicação.
arasuía, 17 de dezembro de 19<6S; 1479 da Independência e ,SOll da
República.
A. COSTA E SILVA
Antonio Deljim Netto
'I'urso Dutra
Helio eeura«

DECRETO

N.9

63..826 -

DE

17 _DE

DEZEMBRO DE

1968

AtJré ao Min'lStério do Interior, em javÇJr do Território Federal de 'Roraima, o créaUo suptementC'fr de NCrS 419.200,00 cnunrocenios e de-

zenove mil e auzentos (:l'Wi;€iros noooev; para reforço de dotações orçamentárias.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo -83, item I'I, da .consututcão, e da autorização contida no artigo 11
da Lei n.v '5.373. de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aber to, ao Ministério do Interior, em favor do Território, Fêd-eral de Roraima, o crédito suplementar d-e NCr$ 419,200,00 (quatrocentos e dezenove mil e duzentos cruzeiros novos), para rerõrço de dotações orçamentártas (Lei n.v 5.373, de 6 de- dezembro de 1967), a seguir
díscrlmmadas .
NCr$
5.09.00 - Ministério do Jnte'nor
0.U!::I.U4 - Território Federal de Roraima
100.:::'..1b4/:$ - pagamentos a Inativos e pensionistas
3.2.0.0 - Transferências Correntes
419.200,00·
3.2.3.0 - Inativos
.

377

ATOS- DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.9 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia nos recursos abaixo:
NOr,

5.09.00 ....,.... Mimstérto do Interior
5.09.0J - Território Federal de Roraima
114 2.1536 -- Coordenação dos Serviços
3.0.0-.0 - Despesas correntes
;;s .1.1.1 - Pessoal Civil
U1.UU vencimentos e Vantagens Fixas
419.200,00'
Art. 3.~ zstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Braailta, 17 de dezembro 'de 1968; 147.9 da Independência e 80.9 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antonio Deljim, Netto
AjOnso.A. Lzma
Helio seurao

DECRETO N9 63.827. ....,....

DE

17 -DE

DEZEMBRo DE

1968

Abre, ao Poder Judiciário, em 1a..1:01 q.o Tribunal Feaerat de Recuflws, o crédito suple'mentar de NCr$ 521.000,00 para retorço de dotações ccneuma-:
à,as no vigente Orçamento,

o presidente da República. usando da atribuição que, lhe contere o artigo 83 item II, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11, da
Lei ne 5.373, de 6 de dezembro de" 195'7,/decteta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder Judiciário, em favor do Tribunal Federal
de. Recursos. o crédito suplementar de NCl'$ 521.000,00 (quinhentos e vinte
e um mil cruzeiros novos) para rerôrço de dotações orçamentárias consígnadas ao subanexo 4.,02.00, a~abE.'r:
Poder Judiciário
Tribunal pedera·l de Recursos
Processamento de causas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
,
Despesas de Exercícios Anteriores
113.1.0015 - Reequipamento. do Tribunal Federal
4.0.0.0 ' - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.Q - Equipamentos e Instalações

4.00.00
4.02.00
113.2.0014
3.Q.0.O
3.1.0.0
3.1.'5.0

-

NOl'$

.

10. DOO,OO

".

511.000,00
52~,000,eü

Art. . 29 A despesa .decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção ele igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
4.00.00 ~ Poder Judiciário
4.02: 00 ---' Tribunal Fi:deral de Recursos
113.2.0014 - Processamento de causas
3.0.ú.{) -- Despesas correntes
3.1.0.0 -- Despesas de Custeio
3.1.1. O,-:- pessoal,
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 -- vencimentos e Vantagens Fixas

NOr$

.

521.000 ou
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Art. 3º nste Decreto entrará em' vigor na data de sua publicação.
BrasílIa, 17 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e (l.8 Q • da
República.
A. COS'IA E 'SILVA
Luis An;tonio da Ga?nâ e SHva

Anwnio Delfim neuo
Helio Beitrãc

DECRETO N9 63.828 -

DE

17

ns

DEZEMBRO DE

19,68

Abre, ao Ministério do Interior, em toxor do Serviço Nacional dos Munici.pios,
o Crédito Suplementar de NCr$ 42.644,00. para retorço de aotações or-.

çamentórías,

o Presidente da República. usando da. atribuição que .lhe confere o artigo 83, item II, da Ccnstdtuiçâo, e da autorização contida no ac-tígo 11 da
Lei nv 5.373, de fi de dezembro de 1967, decreta:
Art , 1'1 Fica aberto, ao Ministério do Interior em favor do Serviço Nacional dos Municípíoa..o Crédito Suplementar de NCr$ 42.644,00 (quarenta
e dois mil" seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros novos), para reforço de
dotações orçamentárfaa Xl.eí n» 5.373. de 6 de dezembro de 1967), a seguir
discriminadas:
NOr$
5.09.09 - Serviço Nacional dos Municípios
114.2.1579 - coordenação das Atividades de Administração,
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.-1.0.0 - Despesas de Custeio
3 .1. 1.1 -- Pessoal CIvil
01.00 -_. Vencimentos e· .vaní.agens Fixas .....'. . . . . . . . . .
42.64-1/10
Art. 2Q A despesa decorrente da execução do presente Decreto' será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos .abaixo men-

cionados:

5~09.()9 -~

114.2.1579 3.0.0.0 3.1.0.0 ? 1. 4. O -

Serviço Nacional dC'S Munícíplos
Coordenação das atividades de Administração
Despesas correntes
Despesas. de Custeio
Encargos Diversos

42.644'.00

Art. 39 aste Decreto entrará em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 1968; 147Q da Independência e 809. da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Afonso A. Lima
Hélio' Beltrão
DEC~ETO

NQ 63.829 -

DE

17

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério da Fazenda em favor do Ministério das Minas e Bnerçia,
o crédito süplementar de NCrS 3.976. 409JOO~ para retórcc de dotações de
Pessoal, face ao reajuste de »encímentoe determinado peJa Lei nv 5.368
de 1967 .

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 83, item II, da Constituição; e da autorização' contida no artigo 11,
da Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Minístéríc da Fazenda em favor do Míntstávío
das Minas e Energia -- órgãos abaixo relacionados, o crédito suplementar
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-de NCr$ 3.976.409,00 (três milhões. novecentos e setenta e seis mil, quatro<centos e nove cruzeiros novos), pará refôrço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexc 5.12.00, a saber:

5.12.00 -

MINISTltRIO DAS M1NAS E
ENERGIA

5.12.01 -- Gabinete do Ministro
:111.2. 1687 ~. Assessoria Ministerial
3.0.0.0 ~ Despesas Correntes
3.1.0.0 ~ Despesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3 .1.1.1 ~ Pessoal Civil
UI. UO~ Vencimentos e Vali t a g e TI s
02.00

~

Fixas . . .

Despesas

varíãvcrs

com

Pessoal Civil

3.2.0.0 - 'I'ransferêncías Correntes
3.2.5.0 _. Salário-Família . .

15.669,80
35.882,40

744,00

52.296,20

3.11.2.1688 - Assessoria Jurídica
3.0.0.0 ~ Despesas Correntes
3.1. O.O ~ Despesas de Custeio
3.1.1. O --'- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

Vencimentos e V a TI t a g e TI s
Fixas . . . .
.
02.00 -- Despesas
Variáveis
com
Pessoal Civil
,
.
3.2.0.0 ~ Transferências Correntes
3.2.5. O ~ Salário-Família . . . . .... :
ULOO -

9.791,40
1.162,80
360,00

11.314,20

Instalação e Funcionamento
da Inspetoria de Pinançaa
3.0.0.0 ~ Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3. 1.1. O ~ Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

-115.2.1690

~

U1.UU -

Vencimentos e Van tagens

Fixas
,
.
Despesas
Variáveis
com
Pessoal Civil
.
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família . . ,
.
02.00 -

1.16.2.1691 3.0.0.0
.3.1.0.0
'3.1.1.0
;3.1.1.1
,02.00

-

Instalação e Funcionamento
da Secretaria-Geral
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas
Variáveis
com
Pessoal Civil

3.900,60
872,40
72,00

4.845,00

10.565,60

10. 565 60
79.021,00

·5.12.01.01 271.2.1692 -

'3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.9.0 1 -

do
Plano
do
Carvão Nacional
Coordenação da Política do
Catvàc Nacional
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Diversas -Transferências
Correntes
Pessoal . . .
Comissão

148.206,20

148.206,20
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5.12 01.02 _. Comissão Nacional de
Energia Nuclear
271.2.1705 - Admínistraçâo da Comissão
Nacional de Energia Nuclear

"3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversas Transferências
Correntes
1 -- Pessoal . . . .

.

333.150,80

.

677.600,00

209.2.1711 -

Pesquisas sôbre Energia
Nuclear
3. O.O.O.._- Despesas Correntes

3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.9.0 -- Diversas Transferências

Correntes

1 5.12 02 .
237.2.-1722' -

Pessoal . . . .

,

1.010.750.80

Divisão de Segurança e
Informações
Assessoria Relacionada à
Segurança Nacional

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. O -r- Despesas de Custeio
3.1.1. O 3.1;1.1 -

01.UO -

Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vau t a g e n s
Fixas . . . .
.
Vartáveís
com
02.(lO - Despesas
Pessoal Civil .. "., .... ~ ....
3.2.-0.0 -Transferência:s Correntes
3.2.5.0 ---, Salário-Família . . .

8.492,40
2.690,40·
600,00

11. 782,80'

5.12.03'- Conselho Nacional de .éguas
e Energia Elétrica
272,2.1723 -

Oríentaçâo

e

Contrôle

da

Utílização dos Recursos Hidráulicos e de Energza Elétrica
3.0,0.0,- Despesas 'Correntes
â.L. O,O - Despesas de Custeio
3. 1.1. O - Pessoal
3.1,1.1 - Pessoal Civil
U1.UO -r--, Vencimentos e Vantagens
Fixas
_
..
02.00 - Despesas
Variáveis
com
Pessoal Civil
".,
3,2,0.0 - Transferências Correntes
3.2,5, O ~- Salárío-Pamílía . . . ., ....
Conselho Nacional de. Petróleo
271.2.1726 - Coordenação
da
Política
Nacional do Petróleo
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. O - Despesas de Custeio
3. 1.1. O '-- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
U1.UO Vencimentos e Vantagens
Fixas
,
, .
02,00 - Despesas
Variáveis
com
Pessoal Civil
.
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 _o. Salárto-Familia
.

106.676,00
7.176,00
3.642.00

117.494.00

5.12.04 -

396.320,80
51. 853;00
11.616,00

459.789,80
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Departamento de Administração
~271.2.1727 Coordenação dos
Serviços
Administrativos
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1. O _.... Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
UI. UU Vencimentos e v a n t a g eu s
1"ixas
.
02.00 --'-- Despesas
Variáveis
com
Pessoal Civil .... ','
5.12.05 -

3.2.0.0 .--.,- Transferências correntes
3.2.5.0 -- Salárío-Familla

197.470,00
20.572,20
228.242,20

10.200,00

.

5.12.05 -- Departamento de Adminis-

tração

:271.2.1728 -Documentação e Divulgação
3.0.0.0 - Despesas correntes
3.1.0.0'-----. Despesas de Custeie
31.1.0 '-- Pessoal3.1.1.1 - Pessoal Civil
Ul.UO - Vencimentos e' Van t a g e n s

Fixas·

""

02.00 -'-- Despesas
3.2. O.O 3.2.5.0 -

15.216,60

.

Variáveis
com
Pessoal' Civil
.
Transferências oorrentes .
Salártc-Familia . _ . . . '

1.075,80
600,00

16092.40
245.134,60

Nacional da
Produção Mineral
'391.2.1730' - Coordenação da política da
Produção Mineral
.3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.
Despesas de Custeio
3.1.1. O -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
U1.00 - Vencimentos e Vantagens
5,12.06::--' Departamento

ü. -

Fixas

'.:

.

Despesas
Varráveís
com
Pessoal Civil
;
.
3.2.0.0 - 'Transferências Correntes
02.00 -

3.2.5.0 5.12.07 '271.2.1734 -

Salário-Família

.

Departamento

Águas-e Energia

Nacional

519.235,60
194.465,60
40.735,20

754.136,40

de

Desenvolvimento dos sistemas de produção de Energia

Elétrica
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.1; O.O -. Despesas de custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
U1.0U - vencimentos e vantagens
Fixas . . '
.
'02.00 - Despesas
Variáveis
com
Pessoal Civil .... . .......•.'
3.2.0.0 - Transferências Cçrrerrtes
'3.2.5.0 - Salário-Família
,
.
Total

;

,

838.059,40
280.914,40
30.819,60

1.149 793.40

.

3.976.409,00
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Art. 29 A despesa decorrente da execuçâc do presente Decreto será
atendida através dos recursos de quê trata o artigo 89 e seu uaragraro
único da Lei, ne 5,368, de 19 -de dezembro de 1967.

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de H168; 1479 da Independência e 809 da

República.
A. COSTA E SILVA
Antônia Delfim Netto
José Costa Cavalcanti
1:1 élio B ettriio

,DECRETO NQ 63.830 -

DE'17 DE DEZEMBRO DE

19<138

Abre ao Ministéril) dC'. Eàuca.çâ-o e Cultura em favor da Escola de Engenharia de Uberlãruiio. o crédito suplementar de NÇr$ 65:,.773,80 pa?'a o fim:
que especifica.

O presidente da República usando da atribuição que lhe contere o artigo 83, "item II da Constituição e .da autorização contida no artigo 11, da Lei
nv 5.373, 'de 6 de dezembro de I96'i. decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Ministério-da Educação e CUltura, em favor da
Escola de Engenharia de Uberlândía. o crédito suplementar' de 'NCl'$ .....
65,7'73,80 (sessenta 'e 'cinco mil setecentos e setenta e três oruzeir-»s novos e
oitenta centavos) para refôrço de dotação orçamentária consignada aosunanexo 5.05.39, a saber:
NCl'$

Ministério da Educação e Cultura
Escola de Engenharia de Uberlàndía..
Admimstraoâo e manutenção do ensino
-'Despesas Correntes
- Despesas de custeio
- Serviços de Terceiros
,......
65.773.,80
Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante anulação de igual quantia correspondente ao crédito suplementar aberto pelo Decreto 1:'0. 63.366, de 7 de outubro de 1968 assim diacrimínado:

5.05. Oi}
5.05.39
254.2.088tJ
3.0.0,0
3.1.0.0
3,1.3.0

-

NCl'$

5.05.'00 -

Ministério da Educação e Cultura
Escola de Engenhat ía de Uberlândía
Adrninistracão e manutenção do ensino
Despesas correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vcntagens . Fixas
Transferências Corr-entes

5 .{)5. 39 254,2.0880 3~Ü.0.O 3. 1. O.O 3.1.1.0 3.1.1.1 01.00 -3.2.0.0 3,2.5.0 - S-alário-família

.

65.701,8a

'...........•......

72,0(1

65. 773,8(J

Art. 3(1 1d:ste Decreto entrará em vigor na data de sua> pubücaçâo.vrevogedas as díaposíçôes em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de, 1963; -1479 da Independêncía ve 8.09~' da
República.
A. COSTA E SILVA
Asttcnio 'Delfim -Netto
Tursa Dutra
Hélio Eeltrão
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DECRETO N9 63.831 -

DE

17 DE DEZEMBRO, DE 1Q68

AOre ao Min1stérto do Exército o crédito suplementar de NCr$ 13.453.500,00'
para retõrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da' República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II da Constituição e da autorização contida no art. 11 da
Lei no 5.373, de 6 de oesemero de 19'87. combinado com o art. 99 da. Lei
nc 5.368, de 1 de dezembro de 1967, decreta:
Are 19 Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
de NCl'$ 13.453.500,00 (treze milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil
e qumhentos cruzeiros novos}, pata refôrço de dotações orçamentárias.
consignadas no subanexo 5.06.00, a saber:
5.06.00 ::l~;j. ::l.1004 ~. O,

o.O -

~ .1. O.O . -

3.1.1.0
;j.I.l.1
02.00
:::l.1 .1. ~
01.00

-'----.
-

156.2.1002 :::l.0.0.0 -

3.2.0;0 3.2.3.0 ~.2.4.0 -

Ministério do Exército
Coordenação dos S e r v i ç: o s Administrativos
Operacionais
Despesas correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Varíáveís com Pessoal Civil
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas ...
Pagamentos a Inativos e Pensionistas
I}espesas Correntes
'I'ransterênolas Correntes
Inativos'
.
Pensionistas
.

953.500,00
9.300.000,00

1.200.000,00'
2.000.000,00
13.453.500,00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será.
atendida com a arrecadação decorrente de elevação das alíquotas de que
trata o art. 89 e seu parágrafo único da Lei nc 5.368, de 1 de dezembro,
ele 1967 e" COm a contenção dos' seguintes recursos orçamentários:
I .- da Lei ns 5.373, de 6 de dezembro de 1967, no subanexo 5.0'6.00"
a saber:
5. U6. 00 - Ministério do Exército
233.2.1004 - Coordenação dos Serviços Administrativos e,
Operacíonaís
:::l.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de' Custeio
~.l.I.O --·pessoal
3.1.1..1 - Pessoal Civil
Ul.OU - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
512.270,00'
~.2.0.U Transferências Correntes
3.'::L9.0 - Diversas Transferências .Oorrentes
.
234.000,00'
796.270,00,
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I'I - do crédito suplementar aberto ao Ministério. da Fazenda, em
ta vor dos Ministérios e órgãos que relaciona, pelo Decreto- nv 63.366, de
ri de outubro de 1968, a saber:
5.06 ..00 23::LZ.lO04 -

Ministério do Exército
Cocrdenaçâo dos Serviços Administrativos e

Operacionais
3.0.U.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 -' Despesas de Custeio
3.1.1. O - 'Pessoal
::301.1.1 - Pessoal CivE

01.0U- Vencimentos e vantagens Fixas
.3. 1. 1. 2 - Pessoal MUitar
02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Militar

29,600,00
2.920.000,(1)
2.949.600,00

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
<Brasília. 17 de dezemoro . de 1968; 1479 da Independência e 809 da
"República.
A. COSTA E SILVA
Aurélio de Lyra Tavares
Antonio DeZ/1m Netto

neuo eenrs»,

DECRETO N9 63.832 -

DE 17

re

DEZEMBRO DE 1008

.ÃtJre ao Mznzstério do Exército o crédito suplementar de NCrS 2.180.181,50
para retorço de dotação consignadà no vigente Orçamento.

O Presidente. da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83" item Ir da Constituiçã-o e da autorização contida no art. 11. da
Lei 'nc ó.::I73, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército o/crédito suplementar
de NCrS 2.180.181,50 (dois milhões cento e oitenta mil,' cento e oitenta e
um cruzeiros novos e cinqüenta centavos), -para refôrço de dotações orçamentarrasrconsígnadas no Subanexo 5.ü6.00, a saber:
'
b. 00 - Ministério do Exército
233.1.1008 - Obras . de Ampliação e Melhoramento de
Aquartelamentos
:1.0.0.0 --:- Despesas Correntes
iL1.0.0 - Despesas de Custeio
il.1.2.0 - Material de . Consumo
2.180.181,50
Art. 29 A despesa decorrente da execucâo. do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia correspondente. ao crédito
supíementar aberto' pelo Decreto nv 63.181, de 27 de agôsto de 1968, assim
disc nmmados:
/
b. uã. 00 - Ministério do Exército
2ili\ .1.1009_- Fabricação, Recuperação e Aquisição de Material Bélico
::l.U.U.u - Despesas Correntes
a.Lu.ü - Despesas de Custeio
a.1.2,.0 - Material de Consumo
_
.
3:650,00
3.1.3.0 - Serviços de 'Terceiros
'.
284.371,50
.::l3::! 1.1un, - Reeqtnpamento do Exército
4.0.0.0 - Despesas de capital
4.1.U:0 - Inveatrmentos
4, L3.0 - Equipamentos e 'Instalações
.
685.760,00
4.1.4.U -'" Material permanente
"
,
.
1. 226.400,00
üã.

2.180.161,50
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Art. 39 zste Decreto entrará em vigor na data de sua publtcaçâc.
Brasítta, 1'7 de dezembro de 19·68; 1479 da Independência e 809 da
RepUbllca.
A. COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavares
Antonio Del/zm neuo
Hetzo Bettrão

DECRETO

Nv

63.833 -

DE

17

DE DEZElvmRO DE

1968

Abre ao Minzstério da Eaucação e Ouiturà o crédito suplementar, a tooor
aa Escola Técmca Federal de Alagoas no. valor de NCr$ 100.000,00 (cem
mil cruzeiros novos), para retorço de dotação consignada no vigente

orçamento.

u i-res.cente da' República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II da Constituição e da autorização contida no art. 11 da
Lei no 5.3'73, de 6 de dezembro de' 191)7, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mmístérío da Educação e Cultura -o crédito
aup.ementar de NCr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros novos) para rerôrço
de dotação orçamentàr ía consignada .no Subanexc 5.05.00, a saber:
D. Oi:! .l;:l Diretoria do Ensino Industrial
b.U0.l::S.01 - Escola ,Técmca Federal de Alagoas
:lbb.'<'.Oblj7 - Admmísrr açâo e Manutenção do Ensino
a. z, O.O - Transferências Correntes
::l.2.9.0 - Diversas . Transferências Correntes
Serviços d-e Terceiros ',o'" _ • • • • • • • • • • • • • • • • • •
100.000,00
Art. 29 A despesa d-ecorrente .do presente Decreto será atendida mernante contenção de igual quantia na dotação a seguir discriminada:
b üo. UU Mimsterro da Educação e Cultura
o.uu.Ia.m - Escola 'I'écmca Federal de Alagoa-s
::Jtlj.::J.Oblj', - Anmímstração e Manutenção
J.~.U.O 'I'ransterencías Correntes
3.2.9;0 - Diversa-s Transferências Correntes
Pessoa) . . .. .
100.000,00
Art. 39 Este Decreto-entrará em vigor na data de sua' publicação.
Brasüía, 17 de dezembro de 19·68; 1479 da Independência e 809 da
Repunnca.
A.

COSTA E SILVA

Antonio DeljZm Netto
l'arso lJutra
H élto Beltrão.

DECRETO W' 63.834 -

DE

'17

DE DEZEMBRO DE

1968

AtJre ao Poder Juaunario em lavor ~ do TribunaZ de Jusfiça do Distrito Federal o crédito suplementar de NCrS 267.000,00 (duzentos e' sessenta. e
sete mü cT11,zeiros. novos) para retorço de dotações consignadas no
vigente orçamento.
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O
art. 83, item II da Constituição e da autorização contida no art. 11 da,
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
.
Art. 19 Fica aberto ao Poder Judicíárfo, em favor do Tribunal de'
JUstiça do Dístríco Federal, o créditosup':ementar de NCr$ 267.000,00

.386

ATOS DO PODER

EXE.cUnyO

(duzentos e sessenta e sete mil cruzeiros novos), para rerôrço de dotações
orçamentárias consignadas ao Bubanexo 4~07 .00, a saber:
.
4. O'{ .01 1l~.4.UHi·'~.

u. u. U

-

'J'nbunaí "de Justiça do Distrito Federal

Processamento de Causas
Despesas Correntes

3.1".U.0 -. Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
U2.0U - Despesas Variáveis com pessoal Civil.....
150. a. Ul'IU - Pagamento de Inativos
J. li. U. O - Despesas Oorrentea
3.2.0.U - Transferências Correntes'
3.2.3.0 - Inativos
:.1.1.. 1.0 3.1.1.1 -

,253.000,00

14.000,00
267.000,00

Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de, igual .quantia; nos recursos a seguir diacrtmmados ;
4.07'.01 -'Tribunal de Justiça do Distrito Federal
lULJ.UHi7 ..,,- Processamento de Causas
3.0,.U.0 - Despesas Correntes
s.r. U. U - Despesas de Custeio
::>.1..1.0 ::lo L 1.1 Ul.UU -

Pessoal

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas..........
267.000,00
Art. 3'? í!:ste Decreto entrará em, vigor na data de sua publicação.
Brasiha, 17 de dezembro de 1968; 147'? da Independência e '80,? da
República.
A. COSTA E SILVA

Laue Antonio da Gama e Silva
AntOnio Delf~m Netto
Hélio Beltrão

•
N.9 ~Í33.835 DE
DEZEMBRO DE 1968

DECRETO

17

DE

A~doriza

o Serviço do Patrimônio da
União, a aceitar as doações dos ter1e7~os
que menciona, situados no
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere .0 artigo 8S, item' II, da .constitutção e de
acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, .decreta:
Art. 1.9 Fica0 Ser~içodo Patrimônio da União autorizado a aceitar
as doações que os Municípios de Pelotas e Jaguarí, no Estado do Rio
Grande do Sul, querem fazer à União
Federal, respectivamente, dos seguintes imóveis:
a) Terreno composto dos lotes ,3, 4
5 eu .de.. Quadra 25, situado na Rua

19, na cidade, de Pelotas, com área
de 1'.200 mz (hum mil e duzentos metros quadrados), conforme Lei Municipal n.c 1.557, de 12 de setembro
de 1966;
b) Terreno situado na Rua General
Osórto esquina da Rua Maria de Carvalho, na cidade de Jaguart, com área
de 1. 000 m2 .(hum mil' metros qua-.
drados) , conforme Lei Municipal n.c
772, ce 19de março de 1968.
Art. 2.9 Declara-se aceita para todos, os efeitos, mediante averbação
dêste Decreto no Registro de, Imóveís, a doação feita 'pelo Município
de Marcelíno Ramos; mediante escritura de 4 de
dezembro de 1967,
transcrita na mesma data, do terreno denominado lote n.c 39,' situado
na -Rua Rio Grande do Sul, naquele
Município, com área de 740 m2 (setecentos, e. quarenta metros, quadrados,
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conforme Lei Municipal n.c 15 de 2
de julho de 1965.
Art. 3.0 As doações a que se referem os artigos anteriores deverão
verfftcar-se de' acôrdo com OS el-ementos técnicos constantes do processo
protocolizado .no Mínístérto da Fazenda Sl'D o n.v 167.025-67, destinandose Os terrenas à instalação de SedE:E
de zonas do 1.9 Distrito do Departamento Nacional 'de Águas e Energia
do Munstérro das Minas e Energia.
Art. 4 o aste ' Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 17 de dezembro de 1968;
147.'? da Independência e 80.9 da
República.
A. -COSTA E SILVA
Antônlo Deljim Netto
Jose Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 63.836 - DE 17 nz
DEz~Bao DE 1968
Concede' à "South Airicam Alrways"
autorização para funcionar na Re'pública.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhecollfere o artigo 33, Inciso II, da oonstu.uicão. e
ncs termos 'do Decreto número 35:514,
de 18 de maio de 1954,
Art. 1,?E' concedida à «South Afrt-.
ca.p Airways" emprêsa estatal de
transporte aéreo, com sede na República Sul Africana, autorização, para -funcíonar na República, com os
atos constitutivos', que apresentou, e
capital destinado às suas operações.
estimado em NCr$ 2.000,00 (dois mil
cruzeiros novos), obrigada .." cumprir
integralmente as leis e regulamentes
em vigor, ou que venham fi vigorar,
sôbre o 'objeto da presente autorização.
Af't. 29 Fica entendido que o exercicio efetivo de quaisquer de suas
atividades, no Brasil, relacionadas
com os serviços ode transporte aéreo,
ficará sujeito à. Iegíslação brasileira,
que 'lhe fôr aplicável.
Art. 3Q Ficam, ainda, estabelecidas
as seguintes cláusulas:
I .....:.." "South Af'rlcan Aírways" é
obrigada a manter no Brasil, perma-:
nentemente, um representante geral,
com plenos e íümítados cooê-es para
tratar e definitivamente resolver as
questões; que se suscitarem, quer com
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Govêâno, quer com particulares, podendo ser 'temandado e receber cit-ação .íníc.al : peja sceíedade ;
11 - Tcdcs o-s atos que praticar no
Brasil ficarão sujeitos unicamente às
leis e. regulamentos brasileiros e à
jurisdíçâc dos seus tribunais judicíários ou administrativos; sem qUê,em
tempo algum; po-ssa a refe-rida 6!JClt:dade reclamar qualquer eXC(',;3.ü,· ou
imunidade, fundada . em seus _ atos'
consütuüvos, cujas disposições n50
poderão servir, de base' a qualquer reclamaçâo;
III - A sociedade não poderá realizar no Brasil quaisquer dos seus ob.ietívcs, ainda mesmo os constantes
cos vseus atos constitutivos, mas que
sejam privativos das empresas nacionais e vedados às estrangeiras. ~Õ~
mente podendo exercer os que deptndam de prévia permissão governamental, .depcis de a obter, e sob as
condições 'em que fôr concertf ca ;
IV,- Qualquer alteração, que d, sociedade venha a fazer nas seus atos
constitutiv-as. dependerá de autczização do Govêrno brasileiro, para. produzir efeito' no Brasil;
V - Ser-Ihe-á cassada a autorizacão, 'se infringir as cláusulas anuerimes, ou, se, a juízo do Govêrno, exercer atividade contrária ao mterêsse público;
VI - A presente autorização é da-

da sem prejuízo de. achar-se n sociedade sujeita às disposições -legaís vigentes, especialmente as referentes às
sociedades comerciais;
VII - A infração de qualquer cláusula, para a qual não exista comina-ção especial, será punida com a muita de NCr$ 1.-000,00 - . (hum' mh cruzeiro-s novos) a :NCr$ 10,000,00 (c.ez
mil cruzeiros novos), podendo serlhe cassada a autorrzaçâó, em" caso
de reincidência,
Art. 4Q Acomoanham êste decreto,
em sua publicação, 'os atos constitutivos apresentados. legal e devidamente traduzidos, e cernaís atas mencionados no art. 2Q ' do Decreto' número
35.514, de 18 de maiô -de- i954.
Art. 59 O presente Decreto 'entrará em vigor ria data de sua' publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1968;
147Q da Independência e t:OQ da
República,
A. COSTA E SILVA.

MarCio de Scuze.e Mello
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DECRETO N9 63.837 -

DE "17 DE

DEZEMBRO DE 1968

Autoriza a Réde Ferroviária Federal
S. A. (Estrada de Ferro' Noroeste

do

Brasil), a

tncorporar 'os bens

imóveis .6 instalaç6es da extznta Com 2ssáo Mista Ferroviária BrasileiTO-Boliviana.

o Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar t.go
83, item lI, -da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a incorporação, ao patrimônio da Rêde Fer-

DECRETO

N9

63.83-8 -

roviár ía Federal S. A. (Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil). dos bens
imóveis e instalações da extinta Comissão Mista p'erroviárra BrasileiroBoliviana .:
Art. 29 sste Decreto entrará em vigor na data de sua pubucaçào, revogadas as disposições em contrário.
'grasíba, 17 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da

República.
A.

COSTA

E

SILVA

Mário tioo:« Anàreazza

DE

18

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Ministério/da Educaçáo:e Cultura, a favor do Departamento Nacional de Educação, o 'creauo suplementar de Ncrs 65.000,00 (sessenta e
cinco mil cruzeiros novos) para retérço de dotaçáo consignada no vigente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atrtbuíçâo. que lhe confere o
artigo 83, item II da Constituição e da autorização contida no artigo 11, da
Lei no 5 .:373, de 6 de dezembro de 1987 decreta:
Art. 19 Fica, aberto, ao 'Ministério da' Educaça-o e Cultura, o crédito
suplementar no valor de NCr$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil cruzeiros novos),
para refõrço de dotação consignada no subanexo 5.05.00, a saber:
J

NOr$

Departamento Nacional de Educação
coordenação do sistema 'Nacional de Educação
Despesas de Capítaa
Investimentos
Bérvíços em Regime. de Programação Especiál
65.000,00
Art. 29 A despesa com a execução do presente Decreto será atendida
mediante 'contenção de igual quantia nas dotações orçamentárias a seguir
discriminadas:
5.05.00-'- Ministério da Educação e Cultura
5.05.11 -DepaTtamento Nacional de Educação
251.2.0500','- coordenação do' Sistema Nacional de Educação
3.0.0.0:..-. Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.4.0....0-· mncargós Diversos .....
40.000,00
258.2.0524 ........ Manutenção da Campanha de ASSistência ao
Estudante---« CASES.
3.0.0.Q.- Despesas Correntes
3.1.0.0-'7- Despesas de Custeio
3.1.4.0._ Encargos Diversos ~
_.
25.000,00
Art. 39 ~te Decreto entrará-em vigor na data de, sua publicação.
Brasília, isue dezembro de 1Sl38; 1479 da Independência e 809 da
República.

5.05.11 251.2.0500 ....:..;.
4,0.0.0, -:4.1.0.0 4.1. 2.0 -

o •• o o o o o o o o o o o

A.

COSTA E S:riVA

Antônio D"elfim Netto
Tarso Dutra
Hélio Beltrão

00

o,'

O'

O'

o

.ATOS DO PODER ExECUTIVO
DECRETO N9 63.839 -

389

DE 18 DE DEZEMBRO DE ,1968

Abre, ao Ministério do Interior, o Crédito Especial de NCr$153.000,00 (cento
e cinqüenta e, três mil cruzeiros novos), ,pará Integralização a que se
refere a Lei rzv 5.476, de 24 de julho de 1968.

O Presidente da República, usando da atribuição, que lhe confere o
artigo 83, item 11, da Constituição, e da autorização conüôá na Lei n? 5.476,
de 24 de julho de 1968, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Interior o crédito especial de
NCr$ 153.000,00 (cento e cinqüenta e três mil cruzeiros novos), destinado
à integralização das ações de capital da sociedade de economia mista Banco
de Roraima S.A.,. atendida a seguinte classificação, consoante o esquema
de despesas orçamentárias:
NCr$
5.09~00 -~ MINISTÉRIO DO INTERIOR
Programa - Administração
Subprograma - 115 - Administração Fiscal e Financeira
Projeto - Integralização das Ações de Capital 'do
Banco de Roraima S.A.
4.0.0.0 -Despesas de Capital
4.2.0.0 - Inversões Financeiras
4.2.2.0 - Participação em Constituição ou Aumento
de eapítal de .Emprêsas ou Entidades Comerciais e Financeiras
'
.
153.000,00
Art. 2Q A despesa decorrente' da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir díscrfminados: .
5.09.04 -TERRITÓRIO FEDERAL DE RORATIMA
133.1.1542 - Financiamento,' Assistência Técnica e Extensão Rural
4.0.0.0 _. Despesas de Capital
4.2. O.O -r- Inversões Financeiras
4.2.5.0 - Concessões de' 'Empréstimos................
153.000,00
Art. 39 ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1008; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Hélio Bettrào
Afonso A. Lima

DECRETO N9 63.840 -

DE 18, DE DEZEMBRO DEl9fi8

Abre ao Ministério da Saúde em' javor dó Serviço Nacional de Lepra o crêdito suplementar de NCr$ 140.292,00 para retorço de dotações ccnsiçnadas ao. vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere. o
artigo 83, item II da Constituição e da autorização contida no artigo 11, da
Lei nc 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor do Serviço Nacional de Lepra, o crédito suplementar de xors 140.292,00 (cento e quarenta mil, duzentos e noventa e dois cruzeiros novos), para. refôrço de
dotações 'orçamentárias consignadas ao, subanexo . 5.14.0"0, a saber:
NCr$
5.14.'00' -:... Ministério da Saúde
5.14.22 - Serviço Nacional de Lepra
354.2.1882- Coordenação dos Serviços de combate à Lepra
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 -:... Salário Família
; .. "
, ...........•
25.00Ó,00
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NCr$

355:2.1889 -

Manutenção e Contrôle 'da Campanha Nacional

Contra a Lepra
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas 'de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 -e. Pesscal Civil

01.00.., - Vencimentos e vantagens Fixas'

;

.

115.292,00
140.292,00

Art. 2Q A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a, seguir discrímínados:
5'.14.00 -.,<' Ministério, da Saúde
5.14.03 -- Consultoria Jurídica
114.2. 1784- - Assessoria Jurídica

3.0.0.0 -

Despesas Correntes

3.1.0.0 - Despesas de CUsteio
3.1.1.0 -r-; Pessoal
3.' .1.1 - Pessoal Civil

01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas

.

140.292,00
140.292,00

Art. 3Q ~te' Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 19,68; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim; Netto
Leonel Miranda
Hélio Beliriio

DECRETO N9 63.841 -

DE 18 DE DEZEMBRO DE 1968

Abre co Minis~erio dos Transportes em favor do Departamento de Administração o creano suplementar de NCr$ 5.500.000,00 para retôrçc.üe
doteções consignadas no .niqente Orçamento .
. O Presidente da Repúblíca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II da Constituição e da autorização contida no artigo 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 19<57, d-ecreta:
Art. 19 Fica aberto, ao Mlmstérto dos Transportes, em favor do Departamento de Administração; o crédito suplementar de NCr's 5;500 -000,00 (cinco
milhões e quinhentos mil cruzeiros novos) para refôrço de dotações -orçamentártas consignadas ao subanexo 5;16.0,0, a saber:

NCr$
5.16. 00 ~ Ministério dos Transportes
5.16.03 -,Departam~nto de Administração
371.2.] 9<63 ,.-- Ooordenaçâo dos Serviços Administrativos
3.0.0.0 - ' Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
-3.1.1.0 - Pessoal
3.1. 1. 1 ---:- 'Pessoal Civil
01.00 '-VenCimentos'e Vantagens Fixas
3.2.0.0 ~'TianSferências Correntes
3.2.5:0 - Salário g'amüia
,......•.....•........ ;

.

4.500.000,00

.

1. 000. 000,00

5.500.000,00

Art. 29 Ad.'espesa decorr-ente da execução do presente Decreto será
atendida através dos recursos de que trata o Art. ,89 . e seu parágrafo único
da -Leí no 5.368, de 19 de dezembro de 19'87.
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Art. 39 :f.""'ste Decreto entrará em vigor na data de suàpublicação.
"Brasília, 18 de dezembro de 19'68; 1479 da Independência e 809 da.
República.
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Helio seura«

DECRETO N9 63.:842 - DE 18
DEZEMBRO DE 1968

DE

Declara de uuuauae publica o c1.sHo
de Mendicidade do Ceara com.' sezze
em Fortaleza, Estado do Ceará.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ertig083, Item lI, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J .26~108, de 1965, decreta:
Artigo único. E' declarada de -iJW1dade pública, nos termos do' artigo' 1\'
da Lei nv 91; de 28 d·e agosto de ~,935,
combinado com o .artigc 19 do Regulamente aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2.de maio de 1961; o Asilo
de Menclcídade do Ceará COm sede
em Fortaleza, Estado do Ceará.

Brasilia, 18 de dezembro de 1968;
1479 . da Independência e 809 da
República.
A.

CO~TA E SILVA

Luas Antonio da Gama e Silva
DECRETO ,N9 63. 843
DEZEMBRO

~

DE 18 11F.

DE !968

Dó; nova redação ao artigo 33 do Regulamento para a Escola de Guerra
Naval, aprovado pela Decreto. -".1Lmero 62.162, de 22 de Janeiro' de
1.953.
.

o

Presidente da República, usando

datatríbuiçâo que lhe' confere o arago 83, Inciso II, da Consttuncão de-

creta: -

-

.

aprovado pelo necreto nc 62 .162, ~le 22
de janeiro de 19t:-8, _passa a vigorar
COm -a seguinte redaçâc:
"Art. 33. Ficam equiparados cara
todos OS efeitos:
a) ao Curso de Comando e -Estaf/oMaior (C-CEM) previsto neste Regulamento o atual CUrso de Comando
e Estado-Maior (CO-COM);
o) ao Curso Superior de Guerra Navai (C-SGN) previsto neste Regulamento os .atuaís: Curso superior de
Comando (CO-S~p), curso Superícr
de Comando para Fuzneiros Navais
(CO-Sup:c..FN) e os Cursos Especiais
de -Du-eçao dé Serviços e· Estaao-.
Maior para Engenheiros <CO-E'3pEN), Intendentes (Cü-ESP-IM) e
Medícos lCO-Esp---Md).

Paràgraro único. Entende-s~ por
"cursos atuais", para aplícação do
presente artigo, aqueles previsto no
Regulamento
da Escola de Guarca
Naval, _aprovado pelo Decreto núme·1'0 52.494, de 19 de setembro de .i963."
Art. 2Q Este Decreto entrará em VIgor na data de sua pubücação, revogaoas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1963;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

,

.' .Art. Iv O artigo 33 do Reguíamento para a, Escola de Guerra Naval,

DECRETO N963.844

7'"

COSTA E SILVA

Augusto Hamann Raaemaícer
Grünewald

DE

18

DE 'DEZEMBRO DE

1968

Retifica o becreto, n9 63.643, 'de 19' de novembro de 1968

O Presidente da. República, usando da -atrlbuíção. que .lhatconfere o
artigo 83, item II, da _Constituição, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto- nv 63.{)~3, de 19 de novembro de
1968, referente a abertura- de' crédito suplementar ao' Mmístérfo da .Fazenaá
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em favor do Supremo Tribunal Federal, na parte relativa ao subancxo
4.01.00, a saber:
NCr$

4.01.00 -

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

113.2.0011 .,.--- Julgamento de Causas

3 '0.0.0 3.1.0.0 -

3.1.1.0
3.1.1.1
02.00
156.2.00 '3

Despesas Correntes
Despesas de Custeio

- Pessoal
- Pessoal Civil
--':"',De!5pesas Variáveis com o pessoal Civil ... "...
- Paaamento a. Inativo",

3.2.0.0 3.2.3.0 -

Transferências Correntes
Inativos

,

.

250.000,00
200.000,00
450.000,00

Art. 29 ,O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 1968; 1479 da
República.

Independência ·e 809 da

A. COSTA E Sn.VA

Luis Antonio da Gama·e Silva
Antônio Delfim Netto
Hélio Beltrão

DECRETO -NÇI 63.845 --

DE

18

DE

DEZEMBRO DE 196a
Fixa, parª- o ano de 1869, valores das
gratificações de Tempo' de ~erviçoJ
rte FunçaoMilitar das, Cateqorías
"8" e "L"', de Localidartel:Jspeetal
e das. indenizaçoes· ce representaç,ao estatJetecutas no coiuoo de
Vencimentos dos Militares, de contormuiaae com as alteraÇoes prescritas ;na Lei nl) 4.863, de 29 de
novembro de "1965, e Lei n? 5.552,
de 4 de dezembro de BoS.

O Presidente da, 'aepubüca, usando das atribuições que tue conferem

o art. 83, item n, da oo-isntmcao.
decreta:

Art. L". De acordo com o art. 3(,'
da Lei nc 5.552, de 4 de dezembro
de 1968, são fixados,para o ano de
1969, na forma abaixo, os valôres
correspondentes às gratrncações de
Tempo de Serviço. de s'unçâo Militar
da Categoria "C" e de Localtdacte
Especial, prevista na Lei n'' 4.328
de 30 de abril de 1964:
a) a.attncação de Tempo de Serviço:
-" 5% (cinco por cento) do sôído
do posto ou da graduacao, por qutnquénío de efetivo serviço até 7 tsetej
quínquêníos ;
1) grattrícaoão de "Função Müitar
da Categoria "C":
~ 40%
(quarenta por cento) do
sôldn do pôsto ou da graduaçao

c)

gratdfícaçãc de Localidade ES-:

pecíal;'
- 30%' (trmta por- cento

oo sôl-.

do do pôsto ou da graduação para
Iooálídadee classificadas na categoria "A" e
_ 15% (quinze por cento) do sôldo do pôsto ou da gr aduacâo para
localidades classificadas na categoria "'B"_
Art. 21! . De acôrdo com. a art. 3'"
e seu parágrato . único da Lei número5.552, de 4 de dezembro de 1968,
no decorrer do "ano de 1969, aos militares nas situações abaixo especificadas, é devida a gratirtcacaa de
Iunçâc militar da categoria "B",.
com os valôres a -segutr ttxauosI _ 10% (dez por cento) do sôldo do posto. ou da graduação,
quando;
a) servindo em corpo de tropa .e
bases;
b) embarcado em navio da Armada
ou guarnecendo navio mercante"
Cl
servindo em Hospitais e Arsenais, Parques, Estabelecimentos, Fábricas. Depósttoe, çuncsonando etn
regime tndustrtat ou com noràrm especial de trabalho;'
d) em tuncao de docêncta. ensino
ou instrução 'em Escola, Coíegto. tns-,
tttuto, .curso ou Centro de Ensino
ou tnstrucãovdaa Fôrças Armadas:
e) em levantamentos topogràffcos,
geográficos, hídrográttcos, oçeanogrà-.
ficas, manutenção de faróis. e cons-

ATOS DO ,PODER EXECUTIVO

truçâo de .rodovias ou -ie re-rovíae,
determinados pela Diretoria. ou SI.-:rviço competente; e
j) em erenvo exercício de funções
de Estado-Maior ou de Técnico.
II
quando aprovados nas cur-.
sos:
a) de especíanzaçao ou equivaleutos .- 10% (dez por cento) elo sôkío
d- pósto ou' graouaçaoj .
b) de aperréíçoamento ou equivalentes - 15% (quinze por cento; do
soldo do .põstc 'ou graduação,
c) Básicos de Comando e Bastcos de
Serviços da Escola de Guerra Naval - 15% (quinze por cento I 0.0
sôldo do posto;
d) ministrados pelas Escoras de
Guerra Naval excetuado o previsto
na letra anterior, Escola de Coma-ndo e Estado-Maior do Exército Escola de Comando e Estado-Maior ca
Aeronáutica,lnstituto Militar de Engenharra, Instituto 'I'econoíógrco de
Aeronautíca e nos de ingresso no Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais -' 20% (vinte por cento) do s61do do posto.
IH ~ quando no exercício de funções cspecítícas de:
a) Oficial-General 20% (vinte
por cen, . . ) do sôido do pôsto:
b) Oficial-Superior 15% tquín-.
ze por cento I do soldo do ,)05"(;0;
C)
oapnao-treneute, Capttac ou
Oficial Subalterno - 10% (dez per
cento) do soldo do posto.
.
§ 1v. Os Ministros Militares especatícarãc as Organizações Militares
e estabelecerão as condições qUE enquadrem o militar rias díspcsíçoes
oeste artigo.
§ 2'}. Nao sao acumuíàveís as gratificações previstas em um mesmo
item' do presente artigo,
§. 3'" Ao militar que possuir mais
de um curso, será abonada .a gratirícação ri e maior valor,
Art, 3'1, No decorrer ao ano de
1969, a índentzação de representação
(art. 61 da J,el nv 4~a28, de ao de
abril de 1964, alterado -pelo art. 29,
item rr, da: Lei nv 4.863, d~ 29 de
novembro de 1965) é devida aos míIítares. com os valores abaixe. tíxa-
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dos, nas situações a seguir especificadas:
1 -'- Dé acordo com regulamentaçào baixada pelo POder Executívo,
relativa ao pagamento de zrat.ínca-.
çao ou índemzaçao de repres.ertaçao
de Gabinete, quando servindo no Gabínete Militar :ta· Presidência era Re-.
pública, nos Gabinetes dos xnnrstros
das Pastas Militares, no Gamnets do
Chefe do Estado-Maior aas Fôrças
Armadas e na Secretarta-c.jerar do
Conselho 'de Segurança Nacumat:
II - De conrorrmdaoe. com o estabelecido na Lei nv 4.a41, ae 13 de
junho de 1964, quando servindo no
Serviço Nacional de.tInformacoes:
Hf 20% (Vinte por cento; do
sôldo do posto:
- Ofícíaís-Generaís:
IV --"- 10% (dez por cento) do sôldo do posto, quando no'<exerctcío fio
cargo de:
a)
Chefe de Estado-Maior Chefe
de Gabinete, Imediato, Suocoman-.
dante (ou cargos correspondentes na
Aeronáutica Militar) ou ilI.;e,~Ulre
tor de' Organização Militar cujo Comandante, Chefe ou Diretor. seja
Oficial-General;
b) Oomanctante, Chere ou Diretor
de 'Orgamzaçao Militar, com autonomia administrativa;
CJ
Comandante do Corpo de Alunos da Escola Naval e dos Corpos
de Cadetes da Academia Militar das
Agulhas Negras e. da Escola de Aeronáutica;
d)
Assístente-Secretàrqo, Assistente (ou cargos correspondentes na -Ma-.
rtnha de Guerra e na Aeronáutica
Militar) e Ajudante-de-Ordens de
Oficial-General e de Oficial Superior
Comandante .te ~ôrça Naval;
e) Orícíaís de' Lígaçao com Adídoa
Militares ou com Comíssóes müttares estrangeiras permanentes:
V-:- 10% (dez por cento) ,10 sôldo do posto ou da graduação:
- quando embarcado em navms ou
aeronaves em viagem de representaçao ou ínstruçao, por término do eur-,
so de Escolas de Formação oc Oficiais, quando bdireito à representaçao tôr axpressamente declarado em
at., - do respectivo Ministro;
VI - 5% {cinco por cento; do soldo da graduação:
praças exercendo tunçóes de
motoristas, de ordenançatou díspen-
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seíro de Oficial-General e Ottctalsuperior Comandante de t"ó -ca. 0-;1
de externo ou estafeta de Org antzaçâo Militar.

VII - De conformidade. com o estabelecido, em cada caso, em ato co
Ministro da 'respectrva Fôrça, quando às ordens de autoridade esttangeíra .
§ Iv.

As indenizações de que vtrata

êste artigo, àexceçao da prevtsta no
item VII, não poderão ser acenadas
simultaneamente, ao mesmo militar,
dev,€I).'c.i'o, no caso de se enquadrar em
mais de' uma-ceras. lhe ser auonada
a de maior valor.
§ 2"'. Para os efeitos do estan-te.
cido neste artigo, as expresso-s "CUmandante" e "Cargo", serao conai-

DECRETO N() 63.846 Cria a

deradas na acepção das defímcôes do
'Código de

res -

Vencimentos dos

Mtnta-

(alíneas "a" e «g" fo art.

:JO!

da Lei nv 4.328, de 30 de abril de
1964) .
Art. 4° O presente decreto entrará em vigor a partir de 19 de taner1'0 de 1969.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 18 de .dezemoro de 1968;
1470 da Independência e @\! da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Augusto Hamsinai RaàemaICer
Grünewald
Aurelio de Lyra Tavares
Mareio «e Souza Mello
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1968

3'*" Brigada de Infantaria e dá outras pro;;.:idên,cias

o Presidente da República, usando das atribuições que o Art. "83, inciso II da Constdtuicâo lhe confere e <i'e conformidade como disposto -nO
Art. 19 da Lei nv 2.851, de 25 de agôsto de 195'6., decreta:
Art. 1c E' criada a as Brigada de Infantaria, constituída de:
- Quartel-General da 3:.': Brigada de Infantaria; com sede em Bra-.
silía -'- DF
Companhia de QuarteLGeneral da 3~ Brigada de Infantaria, com
sede em Brasília ~ DF
69. Batalhão de Caçadores, com sede em Ipameri - ao
- 109 . Batalhão de Caçadores, com sede em Goiânia - GO
- 36 9 Batalhão de Infantaria, com sede em Uberlândia --;- MG
- Batadhào da· Guarda Prestdenc at. c m seds em Brasília -DF
- Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, COm sede em' Brasília - DF
Art. 2 Q O Ministro do Exército regulará, mediante atos complementares, a execução pormenorizada e progressiva das disposições dêste Decreto.
Art. 39 O presente Decreto. entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas ás disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1008; 1479 da Independência e 809 da
República -.
A.COSTA E SILVA

Aurelio de Lyra Tavares

DECRETO N9 63.847 DEZEMBRO

DE

DE'18 OE

.196-8

Retitíca o Quadro de r'esscez da Esco~a Ituiustritü. Federal de Alaçoas,

o 'Presidente da República, usando
da' atrtbuíçáo que me conrere o' artigo
g-~, item II da- Constituição e teceo

em vista o artigo 56 da Lei 119, 3,780,
de 12 de julho de 1950, decreta:
Art. 19 Fica retífíoado o Quadro, de
P'8ssoal da Escola .jndustríál joedecat
de Atascas, de que trata o Decreto
nc 53.719, de 18 de março 'de 1964, fJ2o'"
ra corrigir O enquadramento de' /i:uni.-.
ce Accioíy Canuto, de .Asststente ne
Educação, código' EC-702.14.A, lJ3.ra

ATOS
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Professor de Ensino Industrial BásICO,
Código EC-510 .16 (cnscaplína de iVHttemàncar , a contar de 15 de junho
de 1962.
Art. 2° A partir de 19 de junho de
1964, fica o referido cargo enquadrado como Professor de Ensino Jndustnar BáSICO, Oódígo EC-510 .19, P','1'
fôrça do ao-tígo '49 da Lei nv 4. 345 de
28 de junho de .1964, regujamentaco
pelo Decreto n':' 55.244, de 22 de dezembro de 1964.
Art. 3l) O DIretor da Escola aposttIara o Titulo do funcionário de auc
trata o presente Decreto.
.êr t. 4" A despesa' cem a execução
deste Decreto correrá à conta dos i-ecursos próprios da Escola Jndustrtat
Federal de Alagoas.
Art. õv mste Decreto entrará em vigor na data de sua punlícaçào. revogadas' as dlSpOSIÇÔes 'em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1958;
147'? da Independência e 809 «a
Repúblíoe..
A. COSTA E- SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N9 63.848 - DE 18
DEZEMBRO DE 1968

DE

Altera o .çuaaro Unico de Pessoal da
Escola Federal ele Minas se ouro
-Preto, e ela outras promaéncuis,

o Presidente da República. usando
O' arugc 83, item lI, da Oonstaturçao e "ten-.
do em vista os §§ 2° e3 9 do artigo ::,7
da Lei nv 4.881-A, de 6 de dezembro
de 1965, e atendend-o ao que consta co
processo nv á.206-57, do- Lepar ramento
-Aommístratívo do Pessoal CiVil, decreta:
Art. 19 Fica alterado o 'Quadro o,nCJ de Pessoal da Escola Pederat r'e Minas de Ouro preto, reestruturad-o uezo
Decreto nv 6-0.628,' de 26 de abril de
196';', para o fim de mclutr Antomo
Pinheiro 'FUho no cargo da classe SI.nguraf de Professor Adjunto, "'::ód~gó
EC-502'.22, da cadeira de .ropogratra ,

da atribuição 'que lhe confere

Art, 2'} A mclusáo de que .trata oartigo 19 vigorará a partir de tv ce
janeiro de 1966, na forma .do artigo 72
da Lei nv 4.881-A, de 6 de dezembro
de 1965.
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Art. 39 ,A despesa com a execueao

deste Decrete será atendida pelos re-

cursos orçamentários propríos da Es·-

cera Federal de MInas' de Ouro Prê;o.
Art. 4° Este Decreto entrará em vrgor na .data da sua pubhcaçào, revoganas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 19-63;
1479 da Independência e 809 da
Repúbtica ,
A. COSTA E SiLVA

Tarso Dutra

DECRETO N° 63.849 -'- DE 18
DEZEMBRO -DE 1968

DE

Concede recontiecamcnto ao Curso de
Administração de Empresas .".Í..U p~
culdade de Cíencias -eouucos e J::COnômicae da Poruitícia Unauersuiaâe
Católica do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo-que lhe confere, o item
Ir, do artigo 83, da Oonstrtuíçào. de
acôrdo Dom o disposto-no artigo) 23, do
Decreto-lei nv 421, de 11 de maio de
1938, 'e tendo em VIsta 'o que conste
do Processo nv 45 .155-67 ~ (1. 577 -6U'C.F.E.), do Ministério da Educaçaoe
Cultura, decreta:
Art... 19 ,E' concedido reconhecimen-

to ao Curso de Artmímstraçâo de Empresas da Pacuroane de GH:DC;a:-: políticas e Eoc,nbmicas da Pontrücta
Uníverskíade Católica do Rio oranae
do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor lia data de sua punlrcaçào.

Brasília, 18 de dezembro de 19013;
147'-' da Independência e 80'? da
Repúolíca.
A. CO.STA E SILVA
'rarso Dutra

DECRETO N°' 63.850 - DE-18 OE
DEZEMBRO DE 1968
COncede reconhecimento â Facuuiaae
de Füosotia, Ciências e Letras "Dcni
Aqumo", de Campo Grande - MT,

O Presidente da República, usán.ro
da. a.mbutcao que lhe .conrcre o .tem
II, do artigo 83, da Oonstttuíçao, ele
acôrcto com o dISPOSto no artagc :l~.

ATOS
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do Decreto-lei nv 421, de 11 de.vnaro
de 193,8, e tendo em vista o que consta do Processe nc 65.688-67 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1Q E' concedido reconhecímento à Faculdade d~ Pitosotia; Oíênctas
e Letras "Dom Aqumo", de campo
Grande, Estado de Mato Grosso.
DECRE'TONQ 63.851 -

Art. 2'! Este Decreto entrará em vigor na data .de auaipublicação.
Brastüa, 18 de dezembro de 1008147'? da Independência e il09 dá
República.
A.

COSTA E

SILVA

Tarso Dutra
DE.

18

DE DEZEMBRO DE

19:68

Aprova o Quaaro Numérico de Pessoal e Tabelas ssuoreueÓaa Comissão
Nacional de Energia Nuclear, e dá outras -prouíâénciae

. O Presidente da República, usando da atribuição 'que lhe confere o
artigo 83,' item II, da Oonstdttítção e de acordo COm as disposições da Lei
n 95.299, de 23 de junho de 1967, eDecrete no 62.6'61, de 7 de maio de 1968,
decreta;
Art. 19 :8' aprovado o Quadro Numérico de Pessoal e Tabelas Salariais da Comissão Nacional de Erlergia Nuclear - (CNEN), constantes do
Anexo 'que complementá este decreto.
Art. 29 As revísôes que se fizerem necessárias no Sistema de Classificação de Empregos, Quadro Numérico de Pessoal e Tabelas. Salariais da
Comissão' Nacional de' Energia Nuclear, observarão o disposto no parágrafo
único do artigo 2'? do Decreto no 62.661, de '7 de maio de 1968.
Art , 39 A fiscalização do cumprimento do regime de dedicação exclusiva do pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear, contratado pela
Legislação Trabalhista" será exercida nos, têrmos do artigo 30, item I,' do
Regulamento aprovado pelo Decreto nv 60.091, de 18 de janeiro de 1967.
Art. 49 A despesa decorrente da execução dêste Decreto será atendida
à conta das dotações específicas consignadas no atual orçamento da Comissão Nacional de Energta Nuclear, destinadas à contratação de ~essoa1.
Art. 5'?ltste Decreto entrara em vigor na data de SUa publicação,
revogadas. as disposições em' contrário.
Brasüta,: 18 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e· 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA
JOSé Costa Cavalcanti

Hélio neurao

Os anexos a que se refere o art. 1° foram publicados no D. O. de
31-12-68.
DECRETO N9 63.852 -

DE

18

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre à Presidência da República em favor da Agência Nacional o crédito
suplementar de NCr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros
novas) para retôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da. atribuição. que lhe confere o
artigo 83, item I'I, da Constituição, e da autorização contida no artigo 11,
da Lei ne 5.373, de 6 de "dezembro de 1007, decreta:
Art. 19 Fica aberto,' 'à Presídéncía da República, em favor da Agência
Nacional, o creníto suplementar de NCr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta
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mil cruzeiros novos) para rerôrco de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 5~O1.00, a saber:
5.01.00 -'- PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
5.01.02 - Açéncui Nacional
114.2.0179 - Drvurgaçao dos Atos Governamentais
3, O. O. O - Despesas .Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1,.3.0 - Serviços de Terceiros
;
114.1.0181 -- Raequípamento da Agência
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 -, Equipamentos e Instalações

NCr$

.
.

3Q.000.00
20.000,00

.

300.000,00
350.000,00

Art. 29 A despesardecorrent- da, execução 90 presente Decreto será
atendida mediante contenção de igua] quantia, nos recursos do crédito €Sp8-ciaí de que trata o Decreto n954.434, de 12 de outubro de 1964.
Art. 311 :f':ste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo.
Brasília, 18 de dezembro de 1988; 1479 da Independência e 809 daRepública.

A. ocsrx E SILVA
Antônio Delfim Netto
Hélio _Beltrão

DECRETO N.9 63.853 - DE 19
DEZEMBRO DE 1968

DE

Autoriza o Serviço do Património da
Unido a aceitar a d'oação de terreno 0,0 ,Estado .ae Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e de
acôrdo com os arbígos 1.165 e 1.180
do Córiign Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica o Serviço do Património da União autorizado a aceitar
a doação que, de acôrdo COm a Lei Estadual n.v 6.494, de 30 de dezembro
de 1966. o Estado de Goiás quer fazer u, União 'Federal, do, terreno com
a área de 1.967,39 m2 (hum mil novecentos e sessenta e sete metros e
trinta e nove decímetros quadrados),
situado' na confluência das Avenidas
Paranaíba, Tocantins e oestc.. em
Goiânia, naquele Estado,. de acôrdo

DECRETO NII

com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o 'n.v 239.248, de 1967.
Art. 2'? Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior às obras
de complementação da Estação Meteorológíca de Goiânia, do, Ministério
da Agricultura. e onde já se acham
instalados um 'mirante e outras benfeitortaa.
Art. 3.9 :Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 45' Revogam-se as disposições
ern contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1968;
147,':' da Independência e 80.11 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio .Deifím: Netto
Ivo Arzua Pereira

--63.854·....,.. DE 19 DE

DEZEMBRO DE

1968

Abre, ao Ministhzo da Bâucação e Cultura, o crédito especial de ........••
Nl:r$ 22'.000,00' (vinte e dOis mil cruzeiros novos), para o fim que

espectttca,

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item II'da Constituição, e da autorização contida no Decreto-lei
nv 363 de 19 de .dezembro de 1968, decreta:
Art, 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito
especial- de NCr$ 22.000,00 (vinte e .dois mil cruzeiros novos), para atender
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as despesas com a manutenção e aparelhamento do
'Lerrrtorfo Federal de Fernando de Noronha.

nosroo Primário no

Art. 2" O crédito a que se refere o artigo anterior terá a seguinte
aphcaçao:
'
NOr$

a)

para custeio e remuneração de proíessôres e a aquisição

O)

de material didàttco para cursos de educação. de adultos .
para remuneração- de protessôres e aquisição de' .materãal

mantico para

(I:

Grupo Escolar

.

4.000,00
18.000,00
22.000,00.

Art. 39 A despesa decorrente da execução dó presente decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nas dotações consignadas
no VIgente orçamento, ao subanexc 5.05.00, a saber:
o..Ub.ll - Departamento Nacional-de Educação
:&bl.LUOUl - Expansão, manutenção e .aperfeíçoamento progressivo da rede nacional de ensino primário
através de, ccnvénk.s com as Prefeitura.s,para
atendimento aos Municípios' e, excepcionalmente,
com entidades privadas de ensino gratuito .
....•.....
, ..
.
Pernambuco, sendo NCr$ 100.000 00 para Vitória
de Santo Antão NC;'S 50.000,00 para Rio ForInGsoe NCr$ 50.000,00 para Canhctinho .
4.G.O.0 - Despesa de capital
4.1.0.0 - Investimentos
4. 1.:J.. O - oerviço em Regime de programação Especial
22.000,00
'

'

Art. ,4\' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
1479 da Independência e 809 da

Brasnía. 19 de dezembro de 1968;

.aeouonca.

A. COSTA E SnNA
Antônio IJeZjim Netto

'rarso nutra
-]Jeno seumo

DECRETO N9 63.855

~_. DE

19

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre, ao Ministério da Edncaçto e Cultura, em favor da Diretoria -âo Enszno Secundário; o crédito esnecuü de· NCr$ 3.399,68, para' o 11m que

especinca.

O Presidente da República. usando da autorização que lhe confere o
art. 83, item Ir, da .Constituíçâo, e, da autorização contida no Decreto-Ieí
nc 364, de 19 de dezembro de 1968, decreta;
Art. 1<> Fica aberto ao ..Mmistérfo da Educação e Cultura, .em lavor (ia
Diretoria do' Ensino Secundário; o crédito especial de NCr$ 3.399,68 (três
mfl, trezentos e noventa e nove cruzeiros novos e sessenta e oito ceutevos) ,
para atender ao pagamento de aluguéis, relativo ao exercício de 196G.
Parágrafo único. Nos têrmos de artigo 1°, parágrafo único, do Decreto-lei nv 364, de 19 de dezembro de 1968, o presente crédito terá vigência até o término do exercício de 1969.
ArL 29' A despesavdecorrente da execução do presente Decreto será
atendida .com -recursos oriundos' da, anulação parcial de dotações orça-
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mentárías consignadas, no vigente Orçamento, ao subanexo 5.05.00, a

saber:

5.05 .15
251.2.0640
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1. 4. O

~

-

Diretoria do Ensino Secundário
Supervisão e Coordenação do Ensino
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Encargos Diversos . . . .

NCr$

.

3.399,68

Art. 3<;: .~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1968;1479 da Independências e 809 da
República.
A. COSTA e SILVA
Antônio Delfim Netto
Tarso Initra
H étio B ettrão

DECRETO

W'

63. 856 -.,....

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre, à Preiíâência da República, em favor ·do Serviço Nacional de Informações, o crédito supleme1?fa:' de NCr$ 150.000,00 (cento e. cinqilenta
mil cruzeiros novos) para retorço de dotações consignadas no v/gente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item n, da Constituicão , e da autorização contida no artigo
11,. da Lei 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica .aberto, à Presíríênoia da República, em favor do Serviço
Nacional de Informações, o crédtío suplementar de NCr$ 150.000,00 rcento
e cinqüenta mil cruzeiros novosj , para refôrço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 5.01.00, a saber:
NCr$
5.01.00 -Presidência da República
!5.01.09 --e;: Serviço Nacional de rnrormaeões
237.1.0231 - Rcequípamento do Serviço
4.0.0.~ Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0- Equipamentos e Instalações
65.000;00
35.000,00
4.1.4.0.~ Material Permanente
150.000,00
Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida com. os recursos previstos no' item II do § 19 do artigo _13 da
Lei' nv 4.320, de 17 de 'março de 1964.
Art. 39 ~ste Decreto' entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
Hélio Beltrão

DECRETO N9 63.857 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre, (LO Mínietéric da· Educação e Cultura, em javorda Comissão Nacumca
de Belas Artes, o crêiuta .s11p!ementar no íxüor de Ncrs 40.000,00 (qua"
renta UH' crazezros nOVOS), .po.ta reforço de dotação COnSignada no v'!~
gente orçamento.

O Presidente ds, República, usando das atribuições que lhe çonrere o
art ~ 83, item .I'I, da: constrtutcão Federal e usando da autorização contida
no art-, 11, 'da Lei nc 5.373, de ti de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Pica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em. favor
da Comissão N acíonàl de Belas Artes, o crédito suplementar de NCrS
.
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40.000,00 (quarenta mil cruzeiros novos), para refôrço de dotação orçamen-

tária consigna-Ia acsubanexo 5.05.00, a saber:
NCr$
5.05.07 259.2.011-86 -

Comissão Nacional de Belas Artes
Dítusão das Belas Artes

30.0.0 - Despesas correm-e
3.1.0 0 - Despesas de Custeie
3.1.4.0 _ .. Encargos Diversos

.

40.000,00

Art. 2() A deepesavdecorrer.te da execução do presente decreto será
atendida .mediante contenção de igual quantia na dotaçâc a seguir díscrtminada:
5.05 . 00 5.05.17 -

Ministério da Educação e Cultura
Dir-etor-ia d .... Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional
259.2.0794-A -EreçâA. do Monumento

a

Estácio de Sá -

Guanabara
4.0.0.0 4,.1.0.0 -

Despesas de Capital
Investimentos
4.1.2.0 - .Servioos em Regime
pecial .
o o •••••

0.0

Programação Es-

de

o •• o o o o o o •

o o o •• o •• o o •

o o o o o •

o o o

40. OOO,UO

Art. 3(> aste 'Decreto entrará em Vigor na data de SUa publtcaçào,
Brasília, 19 de dezembro de 1968: 1479 da Independência e ,809 da
República,
A. COSTA E Sn.vA
Antônio Delfim. Netto
'1'arso Dutra
Hélio Beltl'âo

DECRE"'TO NÇl 63.858 ' -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1968

ao MhJislet'inda Educatjão e Cuttura., o crédito suplementar no valpr
de N()1'S 90.000,00 (noventa mü cruzeiros nOVOS), a javor da Escala de
Fa1'1nácia de Ouro Préic, varo retorço de dotaçõ>zs orçamentárias con,

A1Jr,~,

sunuuuis no' vigente Crçamesuo,

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
art. '83, Item-H, da Constituição t! da autorização concedi-da no art. 11 da
Lei n\l5.373; de 6 de dezembro de 1967, decreta: .
Art. 19 Fica aber-to ao Mimst-erio_da Educação e Cultura o crédito suplementar no valoi' de NCr$ -g0. GOO,OO .rnoventa mil cruzeiros novos), para
refôrço d.f> dotações consignadas no Subanexo 5.05.00, a saber:
NCr$
5.05.32- Esco 1.a de Parmácía de Ouro Preto
254.2.0861 - An-nrmstracâc e Manutenção do Ensino
3.0.0.0 -,Despesas Correntes
3.1. 0 ..0 - Despesas de Custeio
3.11.0 -, Pessoal
02. no ..,..... Despesas Variáveis com 'pessoal civil .
60.000.00
3.1.2.0 -- Material de Consumo
.
6.000 UO
3.1. 3. O -- Serviços de TerCl-ÍToB' .
24.000,00
o o •

o •

o o

o • • • • • • • • • • • • • • • • • •- , o •

T

o t a.l

o'

o.

90.000.00

Art. 29 ,A despesa decorrente do presente decreto será atendida mediante contenção de igual quantia nos recursos a seguir discriminados:
&.05.00 ----'-Ministér:o da .Edueaçãc e Cultura
5.05.32 - Escola de Farmácia de Ouro' Preto
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NCl'$
254.2,0861 -- Admintstraçâo e Manutenção de Ensino

3 .O. (} . Ú

- -

3.1.0.0 3. 1. 1. O -

Despesas Correntes
Despesas de CU$H'!io
Pessoal

'vencimentos e vantagens Fixas

0:í.,00 -

90.000/10

Art. 30 :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data: de, sua. pubhcaçào .
de 1968; ,147':1 da Independência 'e 80':1,' da
República.
Brasília, 19 de dezembro
A . COSTA E SILW,

A,n-tônio

tieinm. Netto

Tarso Dutra
Hélio Betírãa

DECRÉTü Nv t'â. 8(;~1 -

DE

19 DE DEZEMBRO DE i968'

Abre ao Mmistérío Ckl F..'dlU·C!çan f; Cultura '6 crédito suplementar ,no valn' de
NCr$ 20.502;20 t'1.-'21Ite müç.qurnnentoe:e dOlS crzzaetrcs nOvos e snnte centaVOS) a unior da i!:scola Técmca reaeroi do AmaZOnas. narà t etórco de
àOW,çao consumada nO'1)1C}f:1tte orçamento;

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o 21''tígo 83, item 11 da Constdtuíçâc e «a .autor-ízaçâo . concedida no artigo 1'1 da
Lei nv 5.373, de6 de ueaemoro ele 1967, decreta:
Art. Iv Fica. aberto &G NLnil'téri(:i da Educação, e Cultura o crédito st plementar no. 'I."''-1-C'r de Ncrs '2'J.502,2ú(vinte m11, quinhentos fi-' aois cruzeHOS novos e vinte centavos} para refõrço de dotação consignada no subunexo 5.05;[,0, a' saner:
NCr$
5.05.13 5.05.13.10 25ô.2.0591 ..,d . 2. ~l. O -

Diretcrie do Ensino Industrial
Escola Técmca secerar do Amazonas'
Admmlstraçao e Manutenção do' Ensino
Diversas Transferências correntes

serviços de 'rercenos

20. J02,20

Total..
.. ... '.' . . . . . . . . . . . . .
20. ;)02,20
Art. 2 t J A despesa .cecot rente uc presente decreto será atendida ruediante contencaoue igual quantia na dotação a seguir di~,',::l'iminada:
:.'i.(;5.00 - ' Ministério da Educação e Cultura
5.05,.13 - Díretorra do Ensino rneusmar
5 ('5.13.10 - Escola Técnica Peôerat do Amazonas
256.2. i.1591 - -- Aomimstracac e IVianutençfi(>' do Ensino
~i.O.O.O -, Despesas Correntes
3.?. O. O _. 'I'ransrerencias Correntes
3.2.9. O' -- DivHSa.S '"!ransrerencías Correntes
Pessoal.. ..,.. .
;;0.,G02,20
Art .. avüste decreto entrará em. vigor na data de sua pubhcaçãó.
Brasília, 19 de dezembro de, :1968; 1479 da Independêne.a eS09 da

reeououce..

A. COSTA E f:ILVA
Antonio l.'eljZm Netto
Tarso !íutl'a

f!elUJ eeuro«
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DECRETO N" ê3.8@ ......,.

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre; ao 'Ministério das Minas e Ene1ata, em favor do Departamento de' Ad-mnustroçao, o cTeetlto ,S~~ple1hentar' de NCrS180.000,oO pata retorce de

aotacõce consignaetas no inçcnte orçamentO'.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere') artigo 83, item II da Constituição e da autorízação 'contida no artigo 11 da
Lei nv 5:373, de 6 de.dezembrO óe 1967, decreta:
Art. 1<.' -r- Fíca.raberto ao M1nistériodas Minas 'e 'En·ergia, em favor do
Departamento. de' Admtnrstração, -o crédito suplementar -de NCl'$ 180.000,00
(cento e oitenta mil cruzeiros novos) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao Subanexo 5.12.00, a saber:
5.12.00 -

MINIST~.:::RIO

DAS MINAS E ENERGIA

5.12.05 - Departamento de Administração
271.1.r129 ' - Reequtpamento do Departamento
<l.H.O.,1J - Despesas de Capital
4.1.0.0 - Jnvesttmentos
NCr$
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações ....•................
180.GOO,00
Art. 2'" A.despesa decoi rente da execução do presente Decreto será a,\j{;'r~dida .medían te contenção de i~ual quantia, nos recursos a seguir diserimínados.

5.12.00 - MINÍSTÊ:RIO DAS MINAS E ENERGIA
5.12.01 - Gabinete do Ministro
111.2.1637 - .Assessoría r-nn-siertaf
, a.o.a.o - Despesas Correntes
a.i.o.e - Despesas de Custeio
l1Cr$
a.1.4.0 - Encargos I)iVf<iSOS
_....... .•.... •••••••.
180.0UO,00
Art .. 3". Este Decreto entrara em vigor na data de-sua publicação:
Brasília, em 19 de dezembro d-e 1968; 1479 da Independéncta.e 80'.1 da
Repúbüca,
.
A. GOSTA E SIL\'A
Antônio DelJôm reu«

sose cost« cucatcoiiu.
li elto reurao

DECRETO N(l 63.861 -,

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1998

Abre, ao Ministério da Educacão c' Cultura, o crédito suplementar de NCr$
40.0QO,00 (quarenta mil "cruzeírce novo$) , a, favor do, Departamento
Naclonal de Educação, para rejôrço de dotação consignada no, vigente

orçamento

o Presidente da República, mando da atribuição, que .Ihe confere o
artigo 83, itemU, da Constitutçõo e da autorização contida no artigo Ir.
da Lei ne 5.373, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. jc Fica aberto ao Ministério 'da Educação e Cultura, a favor do
Departamento Nacional de Educação, Ó crédito suplementar de NCrS
40.000,00 (quarenta mil . cruzeiros novos), para rerõrço de dotação consignada .no vigente orçamento, ao Subanexo 5.05.00, a saber:
NCr$

5.05.11 -Departamento jqactonal de Educação
252.1.0502 - Instalação de Parques de Recreação Infanto-Juvenil
4.0.0.0 - Despesas de Capital'
4.1.0.0'- Investimentos
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação EspeciaL....

40.000,00

ATOS
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Art.. 2(1 A despesa decorrente da execução do presente decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, na dotação a seguir discriminada:
.

NCr$
5.05.01 - Gabinete do Ministro
251.2 0470 -'Fiscalização do Píanc Nacional de Educação
3. o.O.O - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos
,............ 40,000,00
Art-. 39 ~te Decreto entrará em vigor na data de sua .publicaçâo.

Brasília, 19 de dezembro de 19t38; 1479 .da Independência e 80\1 da
República.
A.

COSTA E SmVA

AntOnio Delfim Netto
Tarso Dutra
Helio tseura«

DECRETO W' 63.862 ....:...

DE

I!:)

DE 'DEZ~MBRO

DE 1968

Abre, ao Ministério do Planejamentq eÓçooraenaçõo Geral, em favor da
Fusuiaçtia Instituto Brasileiro de Geoqratia e Estatistica, o crédzto suplementai de NCr$ 1.-164.604,00 .para retorço de dotação consignada no
vigente Orçamento
O Presidente da República, 'usando da atribuição que lhe confere o
artigo - 83, item' lI, da Constituição e da autorização contida no artigo 11,
da Lei nc 5.37.3, de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério dOPlaneja,mento e Coordenação
Geral, em- favor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es:tatistic'a;
o crédito suplementar de NCr$ 1.164.604,00 (um milhão,- cento e sessenta e
quatro mil, seiscentos e . quatro cruzeiros novos), para refôrço de dotação
orçamentária consignada ao -Subanexo 5.01.08, a saber':

Ministério do 'Planejamento e Ooordenaçâo Geral
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Esta tísüca
116.2.0220 - Levantamentos Geodésicos, Cartográficos e Geográficos. e sua divulgação
3. O.O.O - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3,2.9.0 '- Diversas Transferências Correntes
Pessoal
116.2.0221 - Coleta de' dados estatísticos e sua divulgação
3. (I. O.O-Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.-2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
Pessoal
254.2.0230 - Formação de Técnicos de níveis médio e superior
pela. Escola Nacional de Ciências Estatísticas do

NCr$

5.01.08 5.01.08.05 -

3.0.0.0 3.2.0.0 3.2.9.0 -

180.000,00

8ô4.604,00

LB.G.E...
Despesas Correntes

'rrensrcrenciasvocrrcntcs
Diversas 'I'ransferêncías-Dorrentes
Pessoal

120;000,00
1.164.604,00

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será

atendida mediante' contenção de igual quantia, nas dotações a seguir díscrímínadas:
5.01.08 - Minlstérfc do Planejamento e Coordenação Geral
116.2.0211 _. Planejamento e Coordenação Geral daPolitica
do Governo Federel

ATOS
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NCr$

4.0.0.0 -

Despesas de capital

4.1.0.0 - Investdméntos

4.1'.2. O - Serviços em Regime .de' Programação 'Especial
5.0L08.05- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística
Coleta detdàdos estatísticos e sua divulgação
3.0.0.0 ~ Despesas Correntes
3.2. O. O - Transferências Correntes
3.2.9.0 - Diversas Transterêncías correntes
Serviços de 'I'erceíros

827.500,00

116.2,0221 -

337.104.00
1.164.604,00

Art , 3Q zste Decreto entrará em vigor na, data. de sua publicação.
Brasília, 19 devdezembro de 1968; 147Q da Independência e BO'" da
República.
A.

COSTA E SILVA,

Antonio Delfim Netto

Helio Beurão'

DECRETO N? 63. 863 .~

DE

19

DE DEZEMBRO DE

f968

Abre, ,ao J.l1zmsfêrio da Eaucaeãc c Cultura, a favor' da Escola Superior
de Agricultura. (~e IAW1QS. o
crédito suplemetitar de NCrS 136;518,11
(cento e trinta e seis mil, auinnentos e dezoito cruezíroe novos e onze
cenUl7JUs) , para retórçc di.! dotação consignada no vigente Orçamento'.

0- Presidente da República. usando da atribuição que lhe contere o
artigo -83, item II da Constftulção eda autorízacào contida no artigo 11;
da Lei nc 5.373 de 6- de dezembro de.1967, decretá:
Art. 1~ Fica. aberto ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito
suplementar de NCr$ .136.1118,11 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e
dezoito cruzeiros n-ovos e onze cen-avos) , para refôrço de dotações con.,
signadas no subanexo 5.05.00 a saber:
NCl'$

5.05.31
254.2.0857
3.0.0.0
3,1.0.0

--,Escola Superior de Agricultura. de Lavras
- Admimstracâo e Manutenção do Ensino
- Despesas Correntes
- Despesas de Custeie

3.1.2.0·~

254.1.0854 -

Material de Consumo
.
Conclusão de Obras do Edifício do . Deparjamenta de Quirnic8 e Tecnologia
Despesas de Capital
rnvesumentcs -

4.0.0.0 4.1. O.O --c
4.1.-1.0 - Obras Públicas.

TOTAL

'.'

......................•

~.

16.518,11

120.000,00
136.518,Ú

Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida com recursos previstos no Item II do § 19- do artigo 43, da Lei
nv 4.320 de 17 de março de 1964.
Art. 39 'nste Decreto entrará em vigor na data de: SUa publicação.
Brasilía, -19 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. CeSTA E SILVI'J.
Antcmic Delf.im. Netto

Tarso Inuro.
Helio BeU-rão
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DECRETO NÇ 63.864

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Poder Ju.diciário -- Justiça. Eleitoral em taior do Tríbusuü Regio,.
suü Eleitoral 'ae Santa Catarina o crédito suplementar de NCr$ 30.000,00
l)ara retõrca de dotações ccneiçtuuias no oiçenie orçamento.

O 'Presidente da', República, usando da atribuição que. lhe confere Q
artigo 83, item II da Constituiçãc. eda autorização contida no artigo 11,
da Lei no 5.373 de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1'·~ Ftca aberto 3.() Poder Judiciário - Justiça Eleitoral, em faVOr do Tribunal Regional Eleitoral. 'de Santa Catarina o crédito suplementar de NCr$. 30.000,00 (trinta mn cruzeiros novos) j paca c-erôrço de dotacões orçamentárias consignadas ao' subanexo 4.04.00, 'a saber:
4.04.00 - .tustiça Eleitoral
NCr$
4.04.21 ...,.... 'I'rrbunal Pegtonal Eleitoral de Santa Catarina,
113.2.122 - Processamento de Causas Eleitorais
3.0.0.0 - Despesas correntes
3.1.0.0·-- Despesas; de Custeio

"

3.1.1.0 -' Pessoa!
3.1.1.1'-Pessoal Civil
02.00 -- Despesas Variáveis com Pessoal Civil
3,1. 2. O - Material de Consumo . , ", ..,.,
3.1.3. O .::... Serviços de 'I'erceíros
,

.

'11.000,00

.
.
, ..

4.50000
2.500,00
4.000,00
11.000,00

113.1. Ú3 ---:. Reequipamento do Tribunal
4.0.0.0 -'Desprs3s de Capital.
'.
4.1.0.0 - Investimentos
4.1. 3. O _. Equipamentos e Instalações
4.1-.4.. O -_. 'Material Permanente .

19.000,00

.

............ ;

15.00000
3.000,00
19.00000
30.000,00

Art , 2~ A despesa cdecorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir
discriminados :

4.04.00 - Justica Eleitoral
4.04.2:;. -_. Tribunal' Regional Eleitoral de santa: Catarina
1l3.2.122~ Processamento de Causas Eleitorais
3.-0.0.0 -- Despesas Correntes
3,1.0.0 -Despesa-s de Custeio
3.1. LO - 'Pess-oal
3.1.1.1 - Pessoal Cív;'
01.00 -

vencimentos e Vantagens Fixas

,

,

30,000,00

Art. 3~ nste Decreto Entrará em 'vigor na data de sua publicação.
Brasília, :9 de dezembro de 1968;. 147Ç da Independência e 809 da
RepúbliC'a.
A.

GOSTA E SXLV'!.

Luis Antônio da Gama e Silva
Antonio Delfim Netto
Helio Belt1ão

406

ATOS DO; PODER EXECUTIVO

DECRETO NQ 63. 3A5 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE ~968

Abre, ao. Ministério da Eclu~ar.ão e Cultura, a favor do Departamento
Nacional de Educação, o crccito suplementar de NCi$ 150.000,00. (cen-to
e cinqüenta mít-cruezíro« 1~OV(jS). para retorço de dotações conszgnadas

no vigente orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição - que lhe confere o
artigo 83, item II da Constituição ede autorização contida no artdgot l l ,
da Lei nv 5.373, 'de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art 19 Fica aberto ao Mtmstérío da Educação e Cultura, a favor
do.Departamento Nacional '.{;e- Educação, o crédito suplementar de
NCl'$ i5'o.oOQ,QO (cento e ctnoüeuta mil cruzeiros novos), para reíôrçc de
dotações consignadas no subanexo 5.05.00, a saber:
NérS
5.05.11 - Departamento Nacional de Educação
253.1.0506,...- Expansão- dar rêde de ensino médio, compredendo despesas a serem realizadas com objetivo
de alcançar as metas ,quantitativas e qualitativas
preconizadas pele Plano NaciCinalde Educação
(Lei 4.024, .ac 20 de dezembro de 1961) compreendendo obras, equipementos.e instalações mediante aplicação sob a forma de convênios com
as unidades Executivas do Plano Nacional de
Educação: .

..

.. ..

..

.. .. ..

',' ",

"',

.'.

4) Expansão da rede de Ensino Médio nas Uni:'"

dades<da Federação para estabelecimentos
públicos c particulares, de acôrdo com o Plano.
Nacional de Educação:

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

,'"

....

Guanabara
_
.
150.000,00
4.0.0.0 -r- Despesas de' Capital
4.'1.0.0 - Investimentos
4.1.2.0 -- Serviço em Regime de Programação Especial
150.000,00
Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente 'decreto será
atendida mediante contenção di' igual quantia na dotação a seguir indicada:
5.05.00 - Mínlstérío da Educação e Cultura
5.05.11 - Departamento Nacronaj de Educação
251.2.0500-'-- Coordenação·do Sistema Nacional' de Educação
3. O. O. O - Despesas Correr! tE'P.
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.4.0'- Encargoa Triversos
;...
150.000,00
Art. 39 este Decreto entrará em vigor na data de' sua publicação.
Brasília.. 19' de dezembro de 1968; 1479 'da Independência e 809' da

República.

'

A. COSTA E SIl.VA
Antonio Deltim: Netto
TaT80 Dutra
Hélio Beltrão

DECRETO N9 63.866 .-

DE

·19

D;E DEZEMBRO

DE.

1968

Abre, ao Iâínistérío da Ag1'icu~t'!--lrc'~, o crédito suplementar de, NCr$ 121.000.00
ceemo e nimte e 1i.1n mil cruzeiros novos) para" retorço de dotações
consignadas no Orçara enio vigente.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83; item II, da Ccnstituíçáo e a autorização contida no artigo 11
da Lei nv 5.373, -de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19' Fica aberto, ao Ministério da Agricultura, em favor das Unidades Orçamentárias abaixo discriminadas, o crédito suplementar de
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NCr$ 121.000,00 (cento e vinte l', um, mil cruzeiros novos), para rerõrço
de dotações orçamentárias consignadaa ao subanexo 5.03, a saber:
5.03.06 - Departamento de Promoção Agropecuária
NCr$
133.'2'-0343 ~ Manutenção (lo Estabelecimento Rural de Tapajós
3.0.0~0 - Despesas Correntes
3.2.0.0
3.2.5.0
01.00
5.03.07

-'
-

'I'ransferêncías Correntes
v

Salário-família
51. 000,00
PeSSOal Civ] .....
Departamento de Defesa e Inspeção Agropecuária
134.2.0352 ~ Coordenação, da. Política de Defesa Sanitária
Vegetal e Animal .
3.0;0.0 - Despesas Correntes
3.1. O.O - ' Despesas de Custeio
3. 1 .O.O - Despesas de custeio
3.1. 4. O - Encargos Diversos
'.'
'
,
15.000,00
5.03.10 - Instttutoide Pesquisas e Bxperfmentaçâo -Agropecuária do Norte.
131.2.0386 r-- Execução da' Pólitica de Pesquisas e Experimentação.
'3.0. o. O - Despesas Correntes
3.2. O.O'- Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-família'
01 :00 - Pessoal Civil,....
.
_
5.03.14 - Instituto de Pesquisas. e, Experimentação Agropecuária- do Centro-Sul.
132.2.0406 - Execução da Pohtáca de Pesquisas e Experimentação.
3.0.0.0- Despesas Correntor,
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e Var.tagens Fixas..............
49.000,00
Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida. mediante contenção de igual quantia, nos recursos -a seguir dis-criminados '.
5.03.07 - Departamento o,e Defesa e Inspeção Agropecuária;
1-34.2.0352 - Coordenação da Política de Defesa Sanitária Vegetal e Animal.
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0- - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil'
49.000,00
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas , ....•....
10.000.00
3.1. 2. O .,....... Material de C'onSl1111{t ..•.. .
.
5.000,00
............. , ....
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros
3.2.0.0.- Transferências Correntes
3: 2.5:0 - Salário-família
01.00 --'- Pessoal Civil....
57.000,00
Art. 39 aste Decreto er trará em vigor _na data de sua publicação.
Brasília, 19 dl~ dezembro de 1968; 1470 da Independência e ·aoO? da
República.
A.CosTA E SILV\
Antonio Delfim Netto
Ivo Arzua Pereira
Hélio Beitrãc
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DECRETO NQ 63.867 --

Dl'

19

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre, ao ·Ministério da Fczenàa, etn. favor da Diretoria da Despesa Pú9lica,
o crédito suplementar de NCrS',1.169.'553,66 para retórço
àotaçao
consignada no vigente orçamento,

de

O Presidente da República, usandc da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 83, item 11, da consrttuícâo, e da auterízaçâo contida no artigo at, da
LEi -nc 5.373, de6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Ffca. .oerto ao Minístérte da Fazenda, em favor da Diretoria
da Despesa, Pública ,0 crécnto suplementar tde NCr$ 1.169.-553,66 (umtmtIhâo, cento e sessenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e trêsvcruzetros
novos' e sess-enta" e seis cemavcs,i , para retorço de dotação consígnáda ao
strbanexo 5.07.22, a saber:
5.07.00' - Ministério 'da Fazenda
5.07.22 ~ Diretoria d<t Despesa Pública
114. Z. 1076 - Encargos Fmancehos com, o pessoal da União
transferido para c Ei<tado do Acre (Lei nv 4.070,
de 15 de [uriho de 1962)
3. O. Q. Q - Despesas Correntes
3: 2. O.O --:- 'I'ransferêncías corrente,
3.2.9:0 - Drversas vTransferênclas correntes

NCr$

Pessoal
1.169.553:06
despesa decorrente da execução do jiresente Decreto .serà
coberta com a arrecadação decorrente da -elevaçâo das aliquotasde que
trata o artigo ·89 e seu parágrafo úníco.. da Lei nc 5.368, de 1\' de dezembro
de 196'7.
Art. 39 :Jtste D-ecreto entrará Em vigor na data de sua publicação.
Brasilía, 19 de dezembro de 1968,:' 147'9 da Independência' e 800 da
República:
Art, 2~

A'

A. COSTA E SILVA
AntOnio Deljt'ln Netto
JUlio BéZtrão

DECRETO NQ 63.868 -

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1968

Dá nóva 1'edação ao artigo 19 do 'Decreto n9 63.536,de.4 de no.vembro de
1968, que Ciispõe sobre a abertura-.de um .crédito s.uplementar aoMinisterío 'da Educação e Cultura, em taoor do Departamento NaciOnal
dz' Educação,
.

O Presidente .da República, usando da atribuição que lhe contere o artígc 83, item II, da constituição, decreta:
Art. 19 Fica, rotíffcado o .al'tigoF do Decreto no 63.536, de 4 de novembro de 1968, que abrfú um crédito suplementar ao Ministério da Bzíucação e Cultura, em favor do Departamento' Naclonal de Educação, para
a seguinte redação:
"Art. 1~ Ffca aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
do Departamento Nacional de Educaçâc, o credito suplementar de
.
NCl'$ 22.200.000,00' (Vinte e dois rnírhões e duzentos mil cruzeiros novos),'
para refôrço de dotação orçamentária .consignada ao subanexo '5.05.00, a
saber:

-5.05.11 - Departamento Nacional de Educação
252.1. 0504 ~ Expansâc 'e Aperfercoamento progressivo 'da

NCr$

rêdé nacional' de.tenemo primário através de
convéníog .diretos com "0", Estados, Dístrrto Federal e Territóríos IJ<1ra. atend'mento eos Estados, Municípios,' enttnades públicas" e excepcíonalmente, com enrddades privadas de ensino
gratuito .,
,
"
'
"'
,.

22.200-.000,00
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Ncr$

Acre

.'.,."., .. ,

"

Alagoas ..... ..
Amapá

Amazonas
,Bahia.

ceara.

,

_
.,.,

.

'~."

,

Espírito santo ",'
Goiás . , . . ,..
Guanabara

o

•••

"

o

•

.0

,

_

o

•

,

••

••••••

'

o

,-

,

,.......

Pernambuco. ..,.

o

•

,

••

•••

•

•

,

o

o

•••

o

••

'

o

o

o

,

,

0

pararia

,

'

o

o

o

,

•

o

,

o

,

•

,

•

•••.•.•••

••

,

•••••••••

o

o

•••

•••

o

,

o

••

o

o,

o

••

•••••••.•

,

o

••••••••

•••

o

•

o

•••

o,

"

••

'

•••

,'.

o

••

'

,",."

,

o

o

o

o

••••

,.

,

.

o,"

••.••

,

•.• o

••

,

••••••••

••

o.

.

o

••

"

••

o • • _• •

,.,

,

o

•••••••

,

•••

o

'

••••••

•••

o

,

o

••

o

o'.

,

•

•.•••

•••

o

o.

o

,

'

•

,

o

,

o

•••

,

,

'.0 •

'

o

•••

••••••

•

,

,

sant« Catarina .. _o o • • ' . , , ' ,
São Paulo .. ,
,.,.,',
••

o,

,

'

,

••

O"

Roraima . .

••

o

.'.,.,",

o

o

o

•••

Piauí
.
Rio de .janeíro ;""
Rio Grande do Norte
.. ,
Rio Grande do Sul
,.,
Rondônia .0' .-

Sergipe...... ,

o.

.

•• '

•••••••

..

... '. .
. '.' .•

,....

,

.

o

•

•••••••

.

"

o

,.

Maranhão -, .....
Ma.to Grosso
....._..
M;nas Gerais ... , . ' .
o

,

.,

••

.
"

""' .. ,,"".,

_, ••. 0 . ' "

nrstrttc Federal

Pará
Para-íba

0

,

·0..

,

" ....•... '" ,

o

~"

•••

,,,.

o

•• ,

o, o,

.:

o

•• ' • • • • • • • • • • • • • •

,

o

,.'

••

• • • o. o . " " , •• ' , ••

••

o

o

o

••

o. • • •

o

o

• • _.

•••••••••

,

••

,

o

••••

4.0.(LO - ' Despesas de Capital
4,1.0,0 -, 'Investimentos
4.1.2.0 - serviços em Regime doe Programação Especial

71.28000
525.581,UO
61. 824,00
295.416.UO
2.Õn767,UO
1.586.178,UO
657',657,00
458,661.UO
871.992,00
1.046.529,00
1. 240. 668,UO
330~ Hi5,110
2.163.84300
521.235,00
821.799,00
1. 710.'5221'O
1. 334 ~ 520,tJO
590.733,UO
895.554,CO
378.97200
1-.575.882,00
119.54400
92.904,00
408.276.eo
2. 138. 103,UO
269.379,UO

---22,200.00000

Art. zc aetc Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo.
Bras.ilia; 19 de
República .

dezembro de

1968; 147Q da

Independência, e

809 da

.A, COSTAl': SÚ;VA

Antonio

D-e~fim

l,·etto

Tarso Dutra

Hélio ecura«

DECRETO NI? 63.869 .,......

DE

19

DE

J;lE'ZEMBRO

DE

19,68

AOre, ao Iârnistério da Educa"ção e. Cultura, o crédito suptemenmr de
NCrS 8.828.042,91 (oito, mZlhões; aitocztitos e. vinte·e oito mil" quarCntae (lOis ,cruzeitOsnovos e noventa e um centavos), em favor da
Uniuersuuuie Federal' âe Minas Gerais, para- retorço de dotação COnSZYnaàa no vzgente orçamento.

O.presidente da República, usando 'da atribuição que lhe confere o artlgo, 83,1t€ID' 1I,-da constituição e da autorização contida nó artigo 11, da
Lei n\!t',.::n3; de <6 de dezembro de 19'5'7, decreta:

Art: 1'" Fica aberto; ao Mímstérfo da Educação ,e Cultura, .em favor da
UnIverSIdade Federal de Minas .Geraie, o crédito suplementar de NCr$
o

••

ATOS

410

no PODER' ·EXECUTIVO

~U:l;,:tI.U42,91 (oito milhões, oitocentos e vinte .e oito mil, 'quarenta, e dois
cruzeiros novos e noventa 'e um' centavos), para .refôrço de dotação consigneda nc vigente Orçamento, ao subanexo 5.05.00, a saber:

NCrS

Diretoria cio Ensino Superior

b-.Ub.lti -

e órgãos -dé-

pendentes.
c

Unrveraidade Federal de Minas Gerais.

U,J.1t;.14 -

J.U.U.U i5.l-.U.U -'-

s.a, s. U ~

Despesas correntes
'I'ransterêncías ujorrentes
Diversas Transferências Correntes.
Diversos

.

.

..

"

8.828.042,91

Art. 2" A despesa decorrente da execução do presente Decreto "será
atenuidavcom Os. recursos resultantes da aplícaçâo. do art. 89, da Lei número 0.368; de 1 de dezembro de 1967:
Al1t. 39 ~ste Decreto entrará em .vígor. na' data de sua publicação
Brasuia," 19 de dezembro de 196&: 1479 da Independência
809 da
xer.uonce.

e

A. COSTA E :SILVA

AntOnio oetn-n Netto
rareo lJutra
jUlio Beltrão

DECRETO N9 63.870 -

DE

19

DE DEZEMBRO

DE

196B

rtca nOrmas para asevisão da . execução jinanceira do Tesouro Nacional
no exercício de 1968.

O Prestderite da República,' usando da atribuição que lhe. confere o arda Constituição e tendo em vista o que dispõe os artigos
1)9 aa ,.Lsel TIQ ,5,.373, de 6 de dezembro .de H.!'67. e 17 do Decreto-lei nv 200,
.
de ~5 de revereíro de )967, decreta:
Art. 19 -No exerci cio de 19"68, as despesas de caixa' efetuadas pelo Te:
souro Nacional não poderão exceder de NCr$ 11.250.000:000,00 (o-nze bimoes e duzentos e cínqüentatmrlhôes de cruzeiros novos), salvo .se o cempor- amento da receita o. permitir.
~ F' As despesas de ,que trata êste artigo obedecerão ao seguinte esquema:

tl~o B~, Item 11,

NCrS

Milhões
1 -

A conta do' orçamento geral e suas insufíciêncías ....

A ,conta de resíduos. passivos de exercícios anteriores
tu - A conta de créditos adíeionaís
,
:.
V1 -- Aconta ce despesas com o, reajustamento do Iunclona11 -

V -

ESmo
, .. ,
:
.
A conta do .Fundo Rodoviário .Nacional .,.

7. &Ô5,OO
1. 00000
100,00

800,00

.

1.485,00

Soma.
11..250,00
Art. ~ç Este Decreto entrará em vigor' na data de suá. publicação, re'vogadas as disposições em contrário.
Brasnía, 19 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e80 Q da

nopuorica.

A. COSTA E SILVA
ArltOnio' Delfim teetto
'Hélio eeurao
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DECRETO N9 63.871 .,...- DE ,'W DE
DEZEMBRO

DE 196?

lJispoe, nos termos do Decretc-tei mu-:
mero, 356, de 15 de 'agôsto de 19153,
eôóre. as areas benetíciaaae pelas
incentivos fiscais do Decrào-le~ nú·~
mero 288! de 27 de teoereiro de 19,67,
e dâ outras promaenctas,
O Presidente da República no uso
das atribuições que lhe oonrere o artigo 83, item n, da Constituição, tendo em vista o disposto no§ 29 , do artigo 19 do neereto-tei n? 356, de 15 de
agôato de 1968, e o que consta da Exposição Conjunta de 'Motivos dos Ministros de Estado do Interior, da Fazenda 'e do Planejamento e. Coordenaçã<>.,Geral l decreta:

Art. 19 As áreas-previstas

::'10

artí-,

go 19 do Decreto-lei nc. 356, de 15 de
agõsto de 19,68, . para, .efeíto 'la extensão de favores fiscais concedidos pelo
Deoreto-Ieí nc 288, de 28 de Tevereíro
de 1967; e seu regulamento, 'aos bens
e mercadorias recebidos, beneficiados
ou. fabricados na Zona Franca de Manaus, para. utilização e consumo interno nas mesmas áreas, ficam constltuidas pelos Esta-dos do Amazonas,
Acre e Territórios Federais de Rendônía e Roraima.
Art. 29 Fica isenta dos impostos de
importação e sôbre produtos índus-.
trtalízados, nos têrmos do Decreto-lei
nv 288, de 28 de fevereiro. de 1967, é
do Decreto-lei nv 356, de 15 de agôsto
de 1968, a saída da 'ZOna Franca de
Manaus, para consumo ou utüízação
nás áreas referidas no artigo anterior,
dos seguintes produtos estrangeiros:
a) motores mamtímos de centro e
de pôpa, .seus acessórios, pertences e
peças;
b) máquinas e implementas agrícolas, rodoviárias, industriais e pes.,
queiras, suas peças sobressalentes,
Inclusive os anzóis e outros 'utensilias para .pesca, exclúsive os explosivos e produtos utilizáveis em .sua Ia.brícaçâo;
C) materiais básicos de construção,
inc~usive'os de cobertura;
çt) gêneros alímentícíós e medicamentos de prnneíra. necessidade.
§ 19 Os 'bens e mercadorias indicados nas alíneas a, b e c' serão desembaraçados com aIS franquias previstas
neste artigo, mediante, prévia aprovação pela SUFRAMA, em cada caso, a
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requerimento do interessado atendi-.
das as necessidades e os ínterêsses de

de:'~;O~%m:~~~ã~aa~e~~~ufos' referidos na alínea d deste artigo, a
SUFRAMA baixará, ato' fixando Os
critérios e normas gerais necessários à
concessão dos benefícios previstos
neste Decreto.
~ 39 O desembaraço dos bens e cnercadorias mencionados neste artigo será feito exclusivamente pela Alfândega, de Manaus, obedecidas as normas
admíntstratrvas baixadas. por seu Administrador 'e ncenojogadas .pelo Secretário da Receita Federal.
Art. 3'? A entrada dos produtos nacionais destinados ao consumo interno ou à utilização n&s áreas referadas
no artigo 19 será feita com isenção
dos impostos sôbre produtos industrializados .e circulação de mercado-rias, .desde que adquiridos' através da
Z-ona Franca de Manaus e dos entrepostos da referida. Zona. Franca. nas
cidades de Pôrto Velho; no Território
de Rondônia, Boa' Vista, no 'I'errrtórlo
de Roraima e Rio Branco; no Estado do Acre.
Parágrafo' único. Para o cumprimento· do disposto neste aa-tígo, aSUFRAMA criará entrepostos nas cídades-nêle refertdes ,

Art .4Q O Ministério da Fazenda
criará as repartíçôes necessárias -ao
contrôté dos favores fiscais de que
trata o Decreto-lei numero 35'6-68.
Parágrafo único. A SUFRAMA, mediante convênio com o Ministério da
Fazenda, poderávaphcar recursos hnanceíros na instalação e .manutenção de repartíçôes fiscais localizadas
na Amazônia Ocidental.
Art . 59 A isenção' do fmpôsto .sôbre
produtos índustria.lízados e sôbre
circulação de mercaâortas ~e consu-.
mará defínrtívamente corri. a prova da
entrada dos 'produtos nas áreas 1119icadas no artigo 19 deste Decreto,
Art. 69 O~ bens ~ mercadorias 9\le
gozarem dos- beneficios previstos neste Decreto nào poderão ser alienados
ou transferidos, a qualquer título,
para fora da Amazônia Ocidental.
Paragrafo único. O descumprimento do utsposto neste artigo importará
em fraude fiscal, sendo aplicáveis as
penalidades cominadas na legislação
pertinente.
Art. 79 A Secretarra dá Receita F\~
deral do Ministério da Fazenda: bai-
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xará normas especiais de ccntrôle fiscal das mercadorias benefíciadas pelas franquias outorgadas, .tendo em
vista o que dispõe o artigo 49 do Deereto-lei nv 31)6, de 15 de agôsto de
1968.
\
Art. av.Apucam-se, supletivamente,
no que. couber, as normas do Decreto
nv 61. 244, de 28 d-e agôsto de 19.fi7, especía'rnente quanto à acrmnrstração.
aphcaçâo e contrôle dos incentivos
ttscaas estcndidos às novas áreas.
Art. 99 O Mímstérto da Pazenda
rrrmará convênios com os Ministérios
Mnítares, ,Cavernas Estaduais. Muni-

cipais e dos' 'I'errttórtos Federais com
vistas ao cumprimento dos encargos
<te funcionamento ímedíato das repartrcões fiscais -a-que se refere o artigo
49 deste Decreto.
Parágrafo úníco . Enquanto não forem instalados os' en trepostos e as r€_
partcçôes .físcaíe, a entrada de bens e

mercaôortas -nacíonaís na' Amazônia
Ocidental com. os favôres de isenção
somente se fará através da Zona
Pratica de Manaus.
Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação' e
produzirá seus efeitos quando cumpridas, no que couber, as exigências
contidas no artigo, 69 do .Decreto-Iei
no- 356. de 15 .de agóstc de 1968 re_
voguôas as dísposíçôea em concrano.
Brasília 20 de dezembro ('.-8 1968;
147'1 da. Independência e 3(jll da
nepubuca .
A. ,CosTA E SILVA
Augusto Hamann Iauiemaker

oruneuxua

Aurelio ce Lyra, Tavares
Antonio Delfim Netto
Mareio de 'Souza e Meno
Helio eeiuao
Afonso A _ Lima

DECRETO N9 63.872 DE~EMBRO'DE

DE 2'D· DE

1968

Declara' de utilidade ,publica o Orfanato -Evangélica das "Assembíéiae
de Deus" no Estado de Serçipe,
com sede em Aracaju, Estado de
Serçipe,

O Preeídente da República, usandoda àtribuíçâê que lhe confere o artigo, 8.3, item II, da Constituição, e.
atendendo ao que consta do. Processo .
M.J. 56.192, de 1968, decreta:
Artigo único. E' declarado de uü-.
lidade pública, Dos têrmos do artigo

EXECUTIVO

19 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 1Q do

Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Orfanato Evangélico d,3.S "Assembléias 1e, Deus" 1.<- Estado de Ser.ope, com sede em Aracaju, Estado de
Sergipe.

Brasília, 20 de dezembro de 1968;
da Independência e 809 da
República.

147 Q

A. COSTA E SILVA

Luis Antônio da Gama e Silva

DECRETO NQ 63.873 DEZEMBRO DE

DE

20

DE

1968

R e d i s t r i bu i; com os respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal ~ Parte t.specia· - da' Caixa.
Econ6mica
.~''''.aeral· ae
AlagO;/.8
cargos originários do extinta LIoyd
Brasileiro -,-, Patrimônio Nacional
e dá outras providências.
O Presidente da. República', usando
da atribuição que lhe confere ° artígo 83, item n, da Constituição e
tendo em vista '0 disposto no artigo
99, ~ 2Q do Decreto-lei no 20{), de 25
de fevereiro de 1967" decreta:
Art te Picam cerrlstrlbuidos no QU:-\~
dro de Pessoal -,- Parte Espeeial'de. caixa Econômica Federal de Alagoas, com os respectivos cargos, integrantes .do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar ---.: do Ministério dos
Transportes (Decreto. ne 6{). 339, de -8
de março de 1967) os servidores:
Tesoureiro Auxiliar; 3(). categoria
1. José de Oliveira Penna
Técnico de Contabilidade, nível 15

1.. Jsnaldo Alencar Rosas
Of-icial de Administração, nível 16
1. Judibh Botelho
Oticiat de Administração, nível 14
1. José Prancisco Buarqne Cenrím.
"2. José Reys Aci-oly

3. Otacilio B'erreira da Silva
Oficial de Administração, ~nível 12
L Oláudío da Rocha Souza
2. Livia Santos Simões

3. .Marrá da conceicão salles Menezes
4: Maria Luize Sampaio
5. Ronaldo. p'erreir-a 'I'enórto
Continuo) nive, 10
1. Manoel Antônio da 'Silva
servente, .nivel 8
1. José .Januárfo dos Santos
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Art.. 290 Ministério dos Transpor-.
tes remeterá ao órgàc .de Pessoal da
Caixa nconõrotce r-cccrar de Alagoas,
no-prazo de 30 (tríntc) dias, a partir
<ia pubncaça., d~:p Decreto os 'l.SS':J
tamentos individuais dos funcionarias movimentados por fôrça do' dísPOS!·o neste e.to.
Pàrágrato único, Os servidores de
que se trata continuarão sendopagos,
no corrente L_X~U":JvIL '1 conta uo~ re-·
cursos orçamenta-tcs n-opnos. _-xis.
tentes para êsse 'fim no Mírüsterto dos
Transportes.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa Sitl;-l,~ ào ,\;1-, em virtu 1t
de vsmdlcâncía, ínquérfto admlnistr-ativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula ilegal
ou contrária as n "lI 'J~ I'egail-: ou administrativas aplicáveis a espeeie.
Brasília, 20 de dezembro de 1968;
147l.l d·a Independência' e 8Q9 da
'República ~
A, COSTA F SILVA
Antônio Delfim Netto
Metrio David Andreazza·

DECRETO N9 63.874 - DE' 20
DEZEMBRO DE 1968·

DE

lteaistTtbUi, com os respectuios ocupan._
tes, para o Quadro ce Pes8oa~ _.
rarte Icspecuü - do Deporunnento
aosc:orrelOS e reteçratoe; carços
origwarios dos exttntos' - uom-pannui Nacionat ae Naueçacao C'ostelra -Autarquia Feaerat, .sermço cc
Navegaçao aa Hacla do prata e
Seruzcos cc Navegaçao lia hmazó-·
ma e- de Aetm-t1l;.lstraçâo au t'órto etc
Para e da outras -promaêncuis

o Presidente da República" usando
da atrtouiçáo que lhe 'confere o ar-tig > 83 item 11, da Conatatuiçao, e tendo Em vista o disposto no artrgo 99,
§ 29 , do Decreto-Ieí nv 20-0, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta;

Art.

19 Ficam redístríburdos . no

Quadro de pessoal - Parte .êspecsal
- do Departamento. dos 001'1'et0s e

Telégrafos com os respectivas cargos
mtegranteg do Quadro de Pessoal _
Parte suplementar - do Mtrustérro
dos Transportes os servidores:
1 - orrgtnàrtos da extmta Compa-.
·nhiaNacional de Navegação Costeira
-

Autarquia Federal
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Operarto de

3~

Classe (NCl'$ 277;8'0)

.1, Jdalmo Machado
OfIcIal de Adrmnístraçâo, nível .12
1, EUa Valartão

II

Lopes

Originária do extinto .Serviçc
de Navegação da Bacia do Prata
Ottcíat -de Adnumstraçâo. mvej 14
1. Delnm da Graça. Leite
-r-

Servente, nívet

lQ

1. Guadarupa de Barros

lU -_ Originaria do extinto Serviços
de Navegaçao vrj, Amazprua e de" Ad-

mmístraçao do POrto do Para'
\SNAPP) .

Carpinteiro nível (J
1. Waldemar Saraiva- de Souza
Art, 29 O Ministério dos I'ransportes 'remetera ao orgao de pe.-,soal do
Departamento dos. Correios e J'eíégraf os, no prazo de 3() t: trm ta) dias, ~
contar da pubücação dêste Decreto os'
acsentamentos individuais dos íuncícnàrtos movnnentadqs por fôrça do disposto' neste ato.
Parágrafo, único. Os servidores de
que se trata continua-rão sendo pagos,

no corrente exercício. a'conta dos l'e.;.
cursos -orçamentárícs próprtos exís-,
tentes pal'aêsse fim no Mimstérío
dos Transportes.

Art. 39 O disposto neste Decreto
nâo ftomologa situação que, een vírtude de' sindicância, inquérito administrativo cu revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, il-egal
ou contràrfa as 'normas legais ou administrativas apltcáveís à espécíe .

Brastüa, 20 de dezembro de 1968;
da Independência e t~09 'da
República.
147l.l

A. COSTA E SILVA

M âno David Aruireaeza
Carlos F. de Simae

DECRETO N'? 63.875 - DE
DEZEMBRO DE 1968

20

DE

Declara Óâe utilidade pública, para
fins de desapropriação, áreas destinadas ,'à bacia . 'de acumulação do
aproueitaanento da energia hidráulica d ~ um trecho do rio Tietê, Iocalizadas no municunc de Arealva,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da a tribuíçâó que .lhe confere o ar-o
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tígo 83, item. lI" da Constituição. e
tendo em vista o -dlsposto no artigo
151, letra "b" do Código de Aguas e
no Decreto-lei no 3:.365, de 21 de junho de 1941, .decreta.:

Art. 19 Ficam declaradas de utdlidade pública para fins de desapro-

priação, diversas . áreas de _terra e
respectivas benfeitorias" localizadas
no município de AreaIva, Estado' de
São Paulo, destinadas à bacia de
acumulação do aproveitamento da
energia hidráulica de um trecho do
rio Tietê, cuja concessão for, transferida à Centrais Elétricas de São Paulo S. 'A. pelo "artigo 49 do Decreto
no 60.077, de 16 de janeiro de. 1967.
Art. 29 As diversas 'áreas de terra

referidas no artigo
anterior, compreendem
aquelas constantes
das
plantas IBT-I01~E até, IBT-15Ü-E,
aprovadas pelo' Diretor da Divisão de
.águas do Departamento' Nacional 'de
Aguase Energia, do Ministério das
Minas e Energia no, p.rocesso 706.197,
de 1968.

Art. "39 Nas áreas de terra figuradas nas plantas referidas no 'artigo
anterior, estão incluídas as áreas correspondentes aos terrenos reservados
definidos no artigo 14"do Código de
Aguas, .e que são públicas dominicais
do Estado de SãO Paulo, na forma
do artigo 31 do mesmo Código ..
Art. 49 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Sâocpaulo S. A. a promover a desapropriação das áreas de
terra e benfeitorias,' nelas existentes,
na forma da legislação vigente.
Parágrafo único.
Nos têrmos do
artigo 15 do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei nv 2:.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter urgente.
Art.5 Q astc Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
. Brasília, '20 de. dezembro de 19S8;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

José Costa Cavalcanti

D~CRETO

N? 63.87.6 - DE 20
19.fi8

DE

DEZEMBRO DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áre~s destinadas
à bacia de: acumulação do omroveitamento da energia hidráulicq. de
um trecho do Tio Tietê; locaUzadas
nos municípios de Ibitinga e Itaju,
Estado de São Paulo.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo '83, item rr, da Constituição e
.tendc em vista o disposto no artigo
151, letra "b". do Código de Aguas e
no Deçreto-Ieí nv 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
'
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade 'pública para' fins de desapropriação, diversas, áreas de terra e
respectivas benfeitorias, localizadas
nos municipios de Ibitinga 'e rtaju,
Estado de São paulo, destinadas à
bacia' d-a acumulação do aproveitamento da energia hitíráulica de, um
trecho do rio Tietê, cuja concessão
foi transferida à Centrais Elétricas
de São Paulo S. A. pelo artigo 49 do
Decreto no 60.077, 'de 16 de janeiro

de 1967.

Art. 2? As diversas áreas' de terra
referidas no artigo anterior, compreendem
aquelas constantes
das
plantas IBT""'252-D
até IBT-475-D,
aprovadas pelo Diretor da Divisão de
Águas do Departamento Nacional de
Aguas 'e Energia do Ministério 'das
Minas e Energia no Processo número.
706.861-68.

Art. 3? Nas .áreas de terra nguradas nas plantas referidas no artigo
anterior, estão incluídas as áreas correspondentes aos terrenos reservados
definidos no artigo 14, d0Código de
Aguas, e Que são públicas dominicais do' Estado de São Paulo, na 'forma 'do artigo 31 do mesmo Código.
Art. 49 Fica. autorizada a Centrais
Elétricas' de São Paulo S. A. a pro-.
mover a desapropr íaçâo das áreas de
terra e benfeitorias nelas existentes,
na forma da Iegfslação vigente.
Parágrafo único.
Nos têrmos do
artigo 15 do Decreto-lei' nv '3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei ne 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação étdeclarada de caráter urgente.
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Art. 5\1 zste Decreto, entrará em
vigor na. data da sua publicação, revogadas as 'disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N\I 63.,877 - DE 20
DEZEMBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade pública para fins
de· constituição - de servidão uma
faixa de terra aeetmaaa. à passagem da linha de transmissão que
se estenderá desde o Municipio de
Tubarão, no Estádo, de Santa Catarina, até o Municipio' de Farroupi..
lha, no Estado do Rio Grande do
Sul.

o Presidente. daR€pública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c", do Código de ,Aguas,
regulamentado pelo Decreto, número
35.851, de 16 de " julho de 1954! deereta. '
Art.' 1\1 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de vconstdtuiçâo de servidão -admínístratíva, as
áreas de terra situadas na faixa de
50 metros de largura.. tendo _como
eixo a linha de transmissão -a - ser
estabelecida entre o quilômetros, 104
da referida linha de transmissão e a
Subestação Farroupilha, no munícípio de Farroupilha, Estado do Rio
Grande do Sul, da compannía uestadual de E1;Lergia Elétrica; do Estado
do Rio Grande do Sul, cuja planta
geral no \,..'F'A ---' X - _78, consta .0
Processo' DNAE-705.891~{i8'.
Art. 29 Fica autonaada u .Sociedade
'I'ermelétrroa de o a p v a rt S. A. a
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente)' onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha -de transmissão
referida no artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida aconveníêncía da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Sociedade .'I'ermelétrlca de Oapívarí S. A., para o fim indicado, a
qual compreendê' o direi to atribuído
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à emprêsa concessionária de praticar

todos Os atos de construção,' operação e manutenção da .mencionada linha, de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem .como suas possíveis alterações
ou reconstruções,. sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à' área da servidão através do prédio serviente,
desde Que não .haja. outra via pratícável .
§ 19 Os .propri:etários. das. áreas de
terra atingidas pelo 'ônus, limitarão
o uso e gôzo das, mesmas ao que fõr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem 'ou
causem danos, incluídos entre
êles
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2\1 A, Sociedade Termoelétrica de
Capivar! S. A., poderá promover, em
Juízo, as medidas, necessárias à eonstdtuíção da servidão administrativa
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no, Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas através da Lei, nv '2.786, 'de 21
de maio de 195{).
Art. 49 í:ste Decreto entra em vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, '20 de 'dezembro de 1968;
147º da Independência e 809 da
República.
A. COSTA- E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO _N9 63.878 - DE 20
DEZEMBRO DE 1968

DE

Autoriza a cessão gratuita dó imóvel
que menciona, situado no Estado
de Santa catarina.

í

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 83, item II, da Constdtuiçãe, e de
acôrdo com o artigo 19 'do Decretolei nc 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. lI? Fica autorizada a cessão
gratuita à entidade civil denominada
CQrpode· Bombeiros voluntários de
Jaraguá do sul, no Estado de Santa
Catarina, do imóvel com' a área de
1. 320 m2 (um mil e trezentos e vinte
o
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Decreto nv 18.669, de 27 de março de
1929, para aumentar o capital destinado às suas operações de seguro no

metros quadrados), sftuado na ,Rua
Presidente Epitácto Pessoa, 'naquele
Município, de acôrdo com os elementos técnicos constantes do processo
protocolizado no Ministério da JPa-

Brasil,
de NCr$ 1.400.000,00
(um
münâo e quatrocentos mil cruzeiros
novos) para NCr$ 2,000.000;00 (dois
milhões, de cruzeiros 'novos), conrorme deliberação de sua 'Diretoria' em
reunião realizada, em 30 de' maio de

zenda sob o nv 230.459, de 1967.

Art. 29 Dastinà-ze o terreno a que
refere o artigo anterior à eonstTuM
çáüda s-ede scclal da
mencionada
Corporação, tomando-se nula' a ces-

se

'1967.

Art. 29 astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçâo.v revoe .das as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 80 9 da
da Repúbhca.,

são. sem direito a ,.,Qualquer indeni-

zação, inclusiv-e por benfeitorias, se
fôr dada ao Imóvel, no .tooo ou em
parte, utilização
diversa, se' forem
alteradas as finalidades
fundada' a ,oessionária,
houver inadimplemento
do. contrato quetdeverá

COm "que foi
ou ainda se
de cláusula
ser lavrado

A. GOSTA -E SILVA
Edmundo de ,Mar"do Soares

ém livro 'próprio do Serviço do 'Pa-

trimônio da União.
~9 E~ fixado _o prazo de três
anos para que se concretize a
construção mencionada.
Art. '49 ];:ste Decreto entrará em
vigor na' data de SUa publicação, revogadas as disposições, em contrárío.
Brasília, 20 de dezembro d·e- 19,68;
147 9 da Independência e 80 0 da
República.

Ar-t.

DECRETO

N9 63.880 DE
DEZEMBRO 'DE .1968

(3)

Declara de utilidade _pública o "Centro Israelita _de, Assistência ao Menor" - ' CI A~, COm sede em São
Paulo, Estado de. São Paulo.

O Presidente da Repúblíca.. usando
da- atribuição que lhe confere 0- artigo

>

83,.' item 11, da 'õonstatutção . e.wen-

A. COSTA E SILVA
Antonio 'Delfim Netto

DECRETO

20 DE

ríendo ao que consta do Procéssc.Mv.L

de 1968, decreta:
Artigo único, E' declarado de ü+'llidade- pública, nos' 'térmos do artigo 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de t935,
ccmbínado com o artig<..-·).9 -do Regumenta
aprovado pelo, Decreto n 9
5;0_517, de 2 de, maio de 1961, o "C.:I:I·tro Israelita de Assistência ao Menor
-, CIAM", com sede em São Paa;t),
Estado de São Paulo.
Brasilia,2{} de dezembro de 1968;
1479 da. Independência e 80Q da
República.

53.20<8,

-63.879 _- DE 20
DEZEMBRO DE 1968
N9

DE

Concede autorização a' sociedade eetrang~ira para aumentar ''J capital
de suas operações nç Brasi:..

O Presidente da República, 'usando das atribuições que lhe .confere o
artigo 83, ttemirr, (ta Constituição,
decreta:
Art. 19 E' concedida autorização
à -Oompanhla Adríática de seguros,
com matriz em Trieste, Itália, autorizada a funcionar .no Brasil pelo

DECRETO 'N9 63.881 -

A. COSTA E SILVA
Luis 'Antonio da Gama
DE

20 DE

DEZEMBRO,

e Si.lva

DE 1968

Dec-ora e:r:t-intos e -súprime -cargos do Quadro de pessoal do MinistériO da
Fazenàa.

O Presidente da República, usal)do da atribuição', que lhe _confere o ,ar~
t-go 83, item II, da constituição e com fundamento no artigo 9'9 do Decreto-lei 119 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
,P..rt '10 Frcajn -suprímídcs os seguintes cargos vagos -do Qua·dro de P-eswal-- Part-e Permanente ~ do Minístérro da Fazenda:
Afinador de 'Metais Preciosos ."
',.'. ~,
"
8.A
3

Agrimensor". . ,." .. ,
Aprendiz . '; .. .- .•. ,'

,

" .. ,.,

".,.',
'....

,.,

. .. '.. ,

_

, .....

19 ..A
1

4

n
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Arquivista.. .
Artütee de Manutençào .,
Ascensorista ". .. .
,
.Atendente . . . " ..'.. ,.

o

.
o

o

•••

,

o

•••••••••

,

•••

,

••••

o

•••

o

o

••••••

o

o

'

••••••••••••

,. . .. ,
o

o

o

•••

•

•

•

•

•••••

o

•••

o

o

••••

Auxiliar de Bibliotecário
, ..
Auxüíar de D-esenhista
"
Auxiliar de Estabístíco
Auxiltar de Gravaçâo. Artística
Auxiliar de Medíçâo
Auxiliar de Exatoría
'
Auxiliar de, Perrto de Valôree ..
Bombeiro Hidráulico
Calafate
Carpínterro .'. .,. '
-Carpmteiro Naval
Condutor Maquinista
,.. ,
Conduto)' Motoríste,
'Correntista -; .
..
Costureiro , . .
'
Cunhador de Mcedas
Datilógrafo . -. .
Eletrícista Jnstalador
Eletricista Operador, ..... '... " .... , ...
.Escrevente-Datítógrato
.Executor de Textos ...
F'er,<'eil'o . '
.....
.Fiscal Auxiliar 'de Impostos Internes
Fiel do 'I'esouro
Fiel do' Tesouro
:piei do Tesouro
Foguista'. .
,:
o
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.
••••••••

o

•••

o

o

•

o

o

•••••••

o

o

•••••••••••••••••••••

o

•

•••••••••

•••

•

o

•••••••••

o

o

o
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o

o

••••

o

o

o

o

••••••••••••

••••••••••

o

o

•

•

•

o

o

•

o

o

••••

•

•

•

o

•••••••••

_0

•

Pundtdcr . .'
Funileu-o . . . .-

o

•

•

o

•

•

•

o

o

•

,

o

•

•

•

•

••

••

,

','

o

o

o

•••

•

o

o

•••••••••

••••••••••••••••••

.
,

••

,

••

•••••••

,

o

••••

o

•••

••••••••••

'

o

•••

o

••••

•

•

•

•

o

•••••

•

•

•

o

,

o

o

•

o

o

•••••

•

•••

••

o

•••

o

o

o

••••••

:

"

••••••

••••••••••••••••

•••••

,

•••

,

•••••••

;. '
o

••••

o.

•

.

••••••••

••••••••••••••••••••••••••

••••

o

o

.

••••••••••••

o

.

o

o

••

o

o

o

••

,

•

,

• • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o

..

•

•••••••••

'J'aquígrafo . . .;

o

o

o

•••

,

,

o

•••••••••

.

••••••••••

o

o

••••••••••

Técnico de Artes Gráfrcag
-ü'écntco Auxlhar de Mecanização .•
'I'ecn-ologista .. '. .
'Felefonísua . .

o

o

••••

,

•••••

o

o

o

•••••••

,

••

o

•••••

••••••••

'

•••

'

••

o

o

o

.

• • • • • • • • •_

o

•

•

•

•

•

•

"I'rabalhador . . .. ", . . . . . .
:zeladcr . . ..
~
Art. ZO Ficam suprtmidos os seguintes cargos vagos da
- do Quadro di': Pessoal ~ . do Ministério <la Fazenda:
(Oríundosda NOVACAP)
!Apontador Fiscal . ..: .....
-ássessor de Admínfstraçâo
o

o

•••

o

o

••

o

•

••••••••

o

o

o

••••

•••••

•••••••

o

,

••••••

o

•••••••

o

o

••

o

••••

•••••••••••

o

••••••

,

•••••••••••••

•••

,

5
8.A
7.A
8.A
8.A
7

14.A
8.A
13
18
17
16
7
8.A

8.A
8.A

•

•••••••••••

,_• • • • • • • • • • •

•

••••

,

o

•••••.••••••

•

•••

o

•••••

,

o

'

'.'

••••••••••••••••••••

•

,. " '

o

•••••••

•••

•

o

,

••••••••••••••••••

Marceneiro
,
, ..
Marinheiro . . ..
M€>C~~l~C'} de Motores a Combuatâo .
Mecânico Operador .
Medalhista ,
-,
'-"
Mensageiro . .
Motor-ista " . . ........
Restaurador de Livros e Dccumentos
.Revísor
. . ...
•••

•••••••••••••••••

••••.•••••••••••••••••

•

Laboratorlsta

o

o

o

•••• ' ••• '.;

-Gúarda Aduaneíro . , .

•••••••

o

o

,

•

,

o

•

•

•••••••

,
•

•••

•••••••

o

o

o

• • • • • • • • • • • • •' .

,

-Gatvanoplasta . . .,
Gravador
'Gravador Artístico
'Guarda ,. .
-; .
Impressor
'Impressor de valôres

o

•••••••••••••••••••••••••••

•

•••••••••••••

,

•

o

•••••••••••••••••

•••••

•

o

o

o

•••••

•••

•••••

•

•

o

o

••••••

o

o

•••••••••••••••••••••

,

••

o

•••••

••••

o

••••

o

0-

o

o

o

o

o

.

7.A
6
8
7
7
12
8.A
8
6
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
12
12
7

,

,

.'.

8.A
13.A

st
1
3
j

3

14
2
·i.2
18

1'8
2
2
1

o
2

:n

"

100
~

25
29
3

2
364

1
1
90

104
U
ti

6
40
2
.:'2
1

19

:3

8.A
8.A
8.A
9
8.A
8.A
7

lUO

8.A

~

8.A
8.A
1
8.A
9

1
7

4

9
::i$

3

1

:n
i

120A
14
17.A

27
1
oS
10

9.A

29

12.A

9
2
18
S

6.A
1
7.A
F'arte

8.A

17.A

Especim

1
1
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Eletricista Instaladcr
'
zscrevente-tiecnograro . .
Escritu1·irio. .
,
Escriturário . .
Oficial de Administração
pedreiro . .
'.'
Servente . .
'. .. .
Telefomsta . .

DO

PODER EXEcUrrIVo

.
.
.
'.'
:
.
','
.
_
:
.
,
.
" .. ,. ,.' ,
<Oriundos do SAPS)

Desenhista .

Guarda . .
<Oriundos da E1PVEA)
Condutor de Topografia .'
Porteiro . . .,

,
"
.
<Oriundos da COFAP)
Assiste-nte de Administração
,..............
Assistente de Admínístraçâc
,......
Assistente Comercial
, ........•...... , . . •. . .
Assistente Comercial..................................
Auxiliar -de Artífice
Auxiliar de Portaria
;............. . . . . . .
Bombeiro Hidráulico.
Carpinteiro
' ..'..............
-Escrevente-Datúógrafo
""'" .
Mestre

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

Mecânico Eletricista ,.................................
Motorista
,., .., :,.........
OI!<;'; de Administração
Porteiro . .
"_
"
' . . .. . .
Técnico de Contabilidade
,........

9.B
7

1

1
1

10.B
8,.A
12.A
lQ.c
5
ri.B

1

1
1
1
1

12.A
8;A

1

H.A

1

1

9.A

16. B

14.A
14, B
12.A
5
8. B

2

2
1

1
1
2

1O.B

1

9.B
7

2

13·.A
12.D
12.c

i.
1
1

12.A
11. B

1
2
3

13.A

L

1Q.c
1.
Art 3\1 Sem prejuízo .do direito de acesso, ficam declarados extintos e
serão autcmàticamente suprimidos 08carg\'),S de classes iniciais ou síngular83, que vagarem em conseqüência de promoção ou acesso aos seguintes- car,
gos 'lagos do Quadro de _Pessoal do. Ministério da' Fazenda:
Afinador de Metais Rreclosos
'
,
.
9.B
1
Agrimensor
,
.
'2Q.B
1
14.A
"
.
Alrnoxarite . '
8
Armazenista . .
.,
.
8.A
7
{ .
11. C
13
Arquivista
.
.
Arquivista . .
9.B
6
16.B
Assisten te de Administração .. '
'.
1
;
.
16.c
Assistente Comercial , .,
7
Assistente Comercial .
.
.
14.B
Assrstente Comercial . ".
. .. '
.
12.A
46
Auxiliar de Estatística
.
.
10.B
3
êuxüíar de Exatcría
.
,
'"
ll.c
31
Auxthar de Ex:üoria
". .
_
.
9.B
42
;
.
52
Auxiliar de Portaria'
S.B
Auxiliar doe- Portaria "
;
.
7.A
33
Bmhotecárto . .
,
' ,
,
.
19.A
4
Oalafate
..
1
lO.B
1
Carpinteiro . . .. :
,
.
12.D
Carpinteiro . .
,
'
.
lO.c
3
Carpinteiro. ',' . ,
'
.
9.B
5
Carpinteiro Naval . .
'
.
1
10.c
Cunnador de Moedas
'
.
12.D
1
Cunhador de Moedas
_.. :
.
10.c
5
Cunhador 'de Moedas ".
10
9.B
Datilógrafo . . .... , ...
9.B
25
Soldador . . ,

;.................

õ
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Desenhista . .
Desenhista . .
Eletricista Instalador
Eletricista Instalador . .
Eletricista Op-erador . .
Eletricista. Operador .
Eacrtturárfo . .

.
.
.
L

••••••••••••

Exator Federal
Exator p'ederai
Exator Federal . .
Exator F·eder<l)·. .
Feitor . . ,.......
.
.

.
.

,

.
.

, .. ,

.

.
'

"

".'

.

,

.
.
.

.

"

.

.
.

,

'

'

'

'.' .. '. .
.
.
.
.
,
.
, .
.
.
.

".. , '

~~a

Impressor
'
Impressor de Valores
Impressor de Valores
Impressor de Valores "
Laborá torista
. , " . .. .

:

~

.

:

'. '.::.::'.: :.': ~ :':::::::::::::::::

Marceneiro.

.

,
.
Mecânico de Motores a Combustão
Mecânico de Motores a Combustão
Mecânico de Motores a Combustão
Mestre
Mestre
Mestre Arrais .
,

Mecânico d-e Máquinas'

.

'.'

;

,
.

Motorista . .

.
.
.
.
_
.
.

.

Motorista . .
.
Pedreiro . ,
.
Pedreiro . .
'.' . . . . . . . . . . . . . .
Pedreiro
Perito de, Valores
Pintor . . ."
;.......
.
Redator . .

Redator
Servente . . -

'

.

FUnileiro . .
~
'
Galvanoplasta . .
Gravador Artístico . .
Gravador Artístico . .

::

.
.
',' . '.'
.
.
"
.

'

.

.

'

.

-

Servíçal '.'- . . . . . . . . . . . . . . . .
Técnico de Artes Gráficas ,.. .

Técnico
'Técnico
'I'écnrco
Técnico

•• _ ••

'.':'::::: :.:::::::::.': .::.. /.:.::.: :.

Fundídcr
Fundldor . .

k::~g;~:I~g

,

.

Exator Pedem';

Fotógrafo.
FlU1didor.

••

,

:

Escriturário . .
Exator Federal

~~~~,i~~':

,

'. '
.

de Laboratório .,...... .
Auxiliar de Mecaniz-ação
de Mecanização
de Mecanizaçã-o ..
.

:

;
;

.
.
.
.

;

.
','
.
..

14.B
12.A
10.c
9.E
12.DlO.c
8.·A
10.E
18.G
17.F
16.E
15.D
13.E
12.A
5

12.D
9.E
lLB
12.D
io.c
9.E
12.D
12.D
16.c
14.E

10.E
·9.B

12.D
10.c
9.E
9.E
12.D
10.c
9.E
12.D
12.D
10.c
9.B
14.B
'13.A
12

1

9
2

3
2
3

1.045
169
68

199
201
431

149

181
2
1

1
1

J.O
8

9
1
1
I
2
3

1
11
17
17
1
5

•2
11
1
1

4
5
2

12.c
10.B
10.c
9.B

38
7
12
2
3

8.A

7

19.A
8.A
22.c
21-,'B
5
6.B

18.B
12.A
11.B
16.B
14.A

2

.1
1
1
287
6
2

7Ó

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

14.E

4
14
9

Tipógrafo
'
.
Zelador ......................•......................

1I.c

1

8.B

2

Tecnologfsta .

Art. 49 Ficam declarados extintos e serão automàticaenente suprfmídos,
quando vagarem, sessenta.e quatro (64) cargos' de Fiscal Auxiliar dê Im-
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PODER

postos Internos nível 13, e cento e sessenta e oito (68) cargos de Guarda
Aduaneiro nível 9 do Quadro de Pessoal do Mintsteríc da Fazenda.
Art. 5° ItSte decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dtsp osiçoos em contrário.
Brasília, 20 de deeembrc

de

1968; 147Q da Indep-endência e 80'? da

República.
A.

COSTA

E SILVA

Antônio Delfim Netto
Hélio Bettrõo
~ DE'
DEZEMBRO DE 1968

DECRETO NQ 63. 882

20

DE

Abre ao Ministério- dos Transportes
em favor do Grwpo Executivo ãe
Integração da Política de Transportes (GEIPOT) o crédito especial
de NCr$ 4.200.000,00 para o fim

.que eepecitica,

O Presidente da República, usando
da atríbuíçào que lhe confere o artigo 83, item lI, 'da Constituição, e
da autorização contida no artigo FI,
da Lei nv 5.542, de 2Rde novembro
do ano em curso, decreta:
Art. 19 Fica aberto, ao. Ministério
dos Transportes, em favor do, Grupo
Executivo de Integração da Polttíca
de Transportes ,(GEIPOT), J 'crédito
especial' de NGr$ 4.20"0.000,00 Iquatro milhões e duzentos mil cvuzeíros
novos), com vigência nos exercícios
DECRETO NSJ 63.883

de 1968 e 1969, para atender despesas.' de qualquer natureza, relacionadas com a segunda fase do Estudo de
Transportes
no Brasil, na
rorma
acordada com o Banco Interuaclonal
para Reconstrução .e Desenvolvtmen-.
to.
Art. 2° A despesa decorrente da
execução do presente Decreto ' será
atendida
mediante, contenção
de
igual quantia, nos recursos do crédito aberto: pelo Decreto---Lei nc 304,
de 23 de tevereíro .dé 1967.

-DE

Art. 39 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2G de dezembro de 1963;
1479 da Independência eó0 9 da
República.
A.

COSTA E ,SILVA

Antonio Delfim Netto
Mário David Andreazzza
Hélio Beltráo

20

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre, ao Ministério da Educação e Cu~tura; a tavorda Fundação UniversUUUie de BTaS.ílW, o creutzo suplementar de NCrS .500.000,00 '(quin/l.entos mil cruzeiros novos) para retorce d-e dotação consignada no vigmte Orçamento.
.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o artigo' !:l3,' item n da Constítuíção e da autorteação contida rio artigo 11 da
Lei nc 5.373, de' 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1c Fica 'aberto, ao Ministério da Bducação e Cultura, a favor da
Fundação Universidade de Brasüía, o crédito suplementar de NCr$ 500:.-000,00
(quinhentos mil cruzeiros novos), pata reíôrço de dotação orçamentária.
consignada no subanexc 5.05.00, a saber:
Ncr$

5.0S.lG 5.05'.16.03 -254.2.uti8U 3.0.0.0.--

Diretoria do Ensino Superior

Fundação Universidade de Brasília
Admímstraçân e Manutenção do .Enstno
Despesas Correntes '
3.2 ,O.O -- 'I'ransterênctas correntes
3_2.9.0 -. DIversas 'j'ransterênctas Correntes
Material de coosumo , .
,
,

.

500.000,00

ATOS DO PODER ExECUTIVO
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Art. 2'" A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante 'contenção de igual quantia, na dotação a seguir cjscriminada:
5.05. 00 .~ Mímstérto da Bducação e Cultura
5.05.16 ':c-Diretoria do ED,I~m0 Superior
5.05.16 _O~ - Fundação trn-versioaoe de Brasília
254.2.0689 - Administração e Manutenção do Ensino
3. O. (J - Despesas Correntes
3.2. O.O - 'J'ransferêncías Correntes
3.2.9.0- Diversas Transferéncías Correntes
Encargos' Diversos.
500.000.0U
Art. gc aete Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1968; l47l) da Independênctà e 809 da
República.
ü.

A. COSTA E Srr,VA
Antonio DeLjlm. Netto

'rarso Dutra
ueuo Bettrôo
DECRETO N9f3 884 -

DE 20 DE DEZEMBRO DE 1968

.4.bre ao Mimsterio das ccmu-ucaçoee em favor da 'Departamento dos correws e Tetcçratos o eréCflio suplementar de Ncr$ 600.000,00 para re-

torço de aotaçao con.stgnaaa no moente Orçamento.

O Presidente da Repúhüca, usando da atribuição que lhe contere o artigo 83, item, IX da Constítuíção e da autorização contida no artigo 11 da
Lei' nv 5.373; de 6 de dezembro de 1967 decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Comunícaçôes - Departamento
dos Corretos e Telégrafos, o .credito suplementar de NCS 600.000,00 (SBLs_
centos mil cruzeiros novos) pa-ra refôrço de dotação orçamentária consigna;
da ao subanexo 5.04.00, a saber:

MINISTgRIO DAS COMUNICAÇõES
Departamento dos' Correios e 'I'elegrafos
Construção ae Centros de Triagem Postal
Despesas de Capital
'
Jnvestímentos
4;1.3.0 --- Equtpamentcs {' Instalações
"
'..
600.000,00
Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de" igual quantia, nas dotações a seguir díscrtmmadas:

5.01:,01)
5.04.0;1
212.1,0451
4.0.0.0
4.1.0:0.

-

5.04.;;J - MINIS'1'EHoIO DAS 'COMUNICACOES
5.04., C3 -:-- Departamento 'dos Correios e Telégrafos
212.1.0453 ;...;..

Mecanização

do.:,'

Serviços Postais

4.0.0;0·- Despesas de Capital
4.,1.0 O"'-lnv~stimento'3
4: i..s. ~ -Equi'pA.mentü:'i e Instalações·.;................

500.000,00

Art. Sv Este Decreto entrará em .vigOr na data de sua publicação.
Brasília"20 de dezembro de 1968; 1479 da. Independência. e 80º da
República.
A COSTA E Si:L\'A
Antonio neljl7J'l- uett»

uen« 'eeura«
Carlos F. de

Scmae
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DEÇRETO Nv 63.885 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre ao Podei' Jusuciório em tenor da Justiça do Trabalho - Tribunal RegZ~WJ,l do Trabalho e Juntas de Conclliaçâo e Julgamento da2 a Reglão
o cremto suplement.ar .de NC7$ 313.000,00 para retorço de 'dotaçao coa-

slgnacta no vigente orçamento.

o Presidente da República, usando da atrrbuíção que lhe contere o artigO 03, item 11 da Consttttnção e da autortzacao uont.oa no artigo 11 da
Lei nc 5.373, de 6 de dezembro de 19'57, decreta:
Art. 1'·' Fica aberto ao. Poder Judiciário, em favor da Justiça do 'I'rabalho -- Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Concíltaçâc e Julgamente da 2a Região, o crédito suplementar de NCr$ 313.000,00 (trezentos e
treze, mil cruzeiros novos), para rerôrço de dotação orçamentária consignada ao suoanexo 4.05.00, a saber:
NCl'$

4.05.03 -- Tribunal Regíonal do Trabalho e Jpntas de Concüíação ~. Julgaman to da 2~ Região.
113.2.0140 - Processamento de Causas Trabalhtstas,
3. O, O.O -- Despesas Correntes
iLl.O.Q -- Despesas de Custeie
3.1. J.O _. Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Venctnrento e vantagens fixas
.
313.000,00
Art. zv A despesa decorrente da execução do presente Decr-eto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a séguír díscrrmmadoa:
4.05 03 113.2.0140 -3.0.0.0 -,
3. 1. O.O,3.1.2 O '3. 1 .3.0 -'3.1.4.0 113.1.0142 4.0.0.0 4.1. O.O -4.1. ,L O 156.2. ()143 -'3. O. O -3.2.3.0 :..ü.

'J'rtounal Regional do Trabalho e Juntas de concníação e JuL
gamentc. da 2~ Regfão
Pr-ocessamento de Causas Trabalhistas
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Matertaí de Consumo
.
3·000,00
Serviços de Terceiros
;
.
150.000,00
Encargos DIversos
.
2.DOO,00
Reequípamento do Tribunal e Juntas
Despesas de Capttat
Investimentos
Materíal Permanente
.
18.000,00
Pagamerit; a Inativos
'I'ransterencías Correntes
Inativos.
'
..
140.000,00
313.000,00

Art. 3'" gste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçào.
Brasília, 20 de dezembro de 1968;, 1479 da Independencía e 809 da Re-

punnca.

A.

COSTA

E

SII.\'A

Luis Antonio ela- Gama e Silva
Antorno Del/1m Netto

I-IéUo eeurao
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DECRETO Nº 63.886 -

DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1968

Abre ao Ministério do Exército
o
crédito especiail de NCr$ 25.299,60
(vinte e cinco mil, duzentos e -us.
venta
e nove cruzeiros n01lO$
e
sessenta centavos) autorizado pelo
Decreto-Lei n9 371, de 20 de dezembro de 1968.

o

Presidente da República, usando
autorização contida .no artigo 19
do Decreto-Lei nv 371, de 20 de dezembro de 1968, decreta:
Art, 19 Fica aberto ao Ministério
00 Exército o, crédito especial de ..
NCr$ 25.299,60
(vinte e cinco mil,
duzentos e noventa e nove cruzeiros
novos e sessenta centavos) r.ara atender aos encargos
determinados
nc artigo único do Decreto nv 63.249,
de 18 de setembro de 1968.
Art. 2l? As despesas 'decorrentes .da
execução dêste Decreto serâo vatendidas com os recursos de que trata o
item II do § 19 do artigo 43 da Lei
P.9 4.320, de 17 de março de 19~4:
Art. 39 nste Decreto entrara om vi.gor na data de sua publicação.
Brastlía, 20 de dezembro de 1968;
.1479
da Independência e 309 Lia
República.
da

A.

COSTA E SILVA

Aurélio de Lyra Tavares
Antonio Delfim Netto
Hélio Beltrão

DECRETO N9 63.887 -

DE 20 DE
DEZEMBRO, DE '1968

Aprova a aplicação de 'recursos. federais provenientes do aiustamenux
da arrecadação do Salário-Educação.

federal do Salário-Educação, prevista
para NCr$ 45:000.000,00,
Consíderand-, qUE os convênios ceie;
brados com os. governos das Unidades
Federadas, por intermédio de sua~ Secretarias e Diversões de gducação, o
foram tomando por base esta estimativa,
Considerando que o Ministério da
Educaçào e cultura, em face dos con,
vênias anteriores, tem - ainda compromissas <t saldar quanto à execuçao co
Plano Nacional- de Educação - gnsí.,
no Primarío -- dos axerctcíos de _965,
1966 e 1967, no- valor de NCr$
12.327.578,32,

Conste
que os recursos do
Salárto-Educação foram ínstiturdos
pela L.1 nc 4.440, de 27 de outubro
de 1964, com a finalidade de comprementa.' as despesas públicas com o
Ensino Primário vinculadas ao Plano
Nacional de Educaçã-o.
Considerando, finalmente, a necessidade de ajustamento da estimativa
da arrecac.ação à efeuva receita para
os fins determinados pela- Lei número
4.440-64, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o presente
plano de -distribuição dos recursos do
Salário-Educaçã-o,
arrecadados
no
exerctcío de 1968, atinentes. à quota
de cinqüenta. por -cento, que nos têrmos do Artigo 4 9 da Lei no 4.440, de
27 de outubro de 1964, cabem à- União,
destínando.se NCr2 12,327.578,32 (doze
milhões, trezentos e vinte e sete .mn
quinhentos e setenta e orto cruzeiros
novos e trinta e dois centavos) para
saldar os compromissos
assumidos
pelo Mínís.értc da Educação e Cultura
mediante convênios com, as Unidades
Federadas, objetivando a execução do
Plano Nacional de Educaçáú" no Ensino Primário, assim especificados:
UNIDÁDES FEDERADAS

o

Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o Ar-tigo 83, item lI, da Cons .uíçãc e
tendo, em vista o disposto no Artigo
23. § 2 9, do Decreto nv 55.551 de 12
de janeiro de 1965,; bem como:
Considerando que 0- balancete, refe,
rente ao mês -de novembro deste ano,
<la Secretaria Executiva do Plano Na.
cíonat de Educação, do Ministério da
Educação e Cultura, indica um s'.tpe_
raou.; -to NCr$ 27.289.939,51 .sõbre a.
estimativa de arrecadação - da quota

NCr$
Acre
Alagoas . . .
Amapá
Amazonas , . _,
Bahia. '
Ceará.

Distrito Federal
Espírito. Santo

.
.
.

, ..
'

,
.

.
.

Goiás , , •...........

Guanabara.
Maranhão.
Mato GrO~30. . . .....

22.109,59
166.05),72
4.117,22
145.339,65
653.685.26
484.20264
249.102.59
140.38734
273.101,35
402.622,99

419.274,93
257.992,79
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Minas Gerais . .
Pará

o

.

739.324.98
163.u89,74
261. 385,12

•••••••

Paraíba . .

.

Paraná
Pernambuco . .

.

Piauí

.

672_d51

r{5

sso r aulo ',' .. _

.

sergipe.. .

"

413.137 :ri
264.425.85
484.842.42
118.419,32
693.585.10
5.163,02
3.101,98
345 .422,~5
4.905.69488
117.945,97

.

.2.327.578.32

.

.

Rio de Janeiro
.
Rio Grande do Norte ..
Rio Grande di) Sul ....
1 mdônía .
Boraíma . • ; ....••.•.

santa Catarina

:

TOTAL

.

Art. 29 O saldo a aplicar, no valor
de NCr$ 14.962.361,19 (quatorze mi-

lhões, novecentos e sessenta e dois
mil, trezentos e sessenta e um 'cruzeiros novos e dezenove centavos),
bem como a arrecaoaçao do rneS<.lt:
dezembro de 1968, serão, nos termos
da Lei nc 4.320, de 17 de março de
1964, transferidos a 2 de janeiro de
19$0,. para a nova conta de arrecada-

çàc daquele exercicío, -assegurada :J.
sua dtscríbuíçâr; mediante os critérios
estabelecidos pelo Conselho Federal de
Educação.
Art. 39 ssté Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasína, 20 de .dezembrc de 1968;
1479

da

República.

Independência

e

809

(ia

A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra
"Helio Baltrão
DECRETO N(l63. 888 - DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1968

RegUlamenta o disposto no Artig.o 69
do 'Ata Complementar n9 39, de 20
Cie dezembro de 1968.
O Presidente da República, usando
daa-atrtouíçôes que lhe contere o lU',:"

bígo 83, 'item II, da Ocnstátuiçao, :-é-

solve:
Art. 1'1 A aplicação' de demissão
de servíuor civil ou militar da Uniáo,
Estados, _Distrito Federal, Territórios
e Municípios, bem como dos empregados das respectivas autarquíàs, em-

prêsas públicas ou sociedades de eco,
nomia mista, com fundamento no ar.,
tigo 69, § 19, do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1908.
precederá ínvestígaçâo sumária.
Art. 29 São competentes para ce..
terminar -a instauração de investigaçâo sumária:
I - Ministro, de 'Est&dO;
II --,- Governador de Estado _ou 'I'er.,
rltórío;

III - -Prefeito do Distrito Peueraa
ou de wruntcípío .
§ jc A ínvestígaçào sumária poderá ser reauzada: por uma só pes...
soa ou por comissão constituída de
três membros.. escolhidos déntre os.
servid-ores civis ou míhtares.r ou profissionais liberais de reconhecida Idoneídade.
§ 29

Se se tratar de' comissão; o

ato que a constituir designará, dentre

seus membros, o presidente.
S 30 A comissão poderá 'delegar a
qualquer de seus membros ou a ter-ceiros competência para a realização
de dílígêncías .

Art. 39 Durante a investigação SU~,
máría será dada M 'indiciado. ou seu
procurador, opcrt-mídade de defesa,
assmando-se-Ine, para esse fim, o
prazo de dez dias.
Parágrafo único. Na hipótesecte
revelia, ser-Iha-á nomeado defensor,
para apresentar defesa dentro de
igual prazo.
Art. 49 Encerrada a Investígaçao
sumária, o encarregado, ou -a comís-.
são, conforme o caso, encaminhará
os autos à -autorídade competente,
para que 'os submeta ao' Presidente
da República.
§ 19. Ressalvada a competência originária dos Ministros de Estado da
Justiça e do Exército (Ato' Complemental' no 39, artigos 3 9 . e 4"') 58.a
sindicância houver sido mandada
instaurar por Governador oaPre..:.
feito, por se tratar de servidor .de E,s'..
tado," Território, Distrito, Federal ou
Município os autos
serão encamí.,
nhados pelo respectivo Governador
ou Prefeito ao Ministro de Estado da
Justiça ou, se "0 indiciado fôr integrante . de Policia MiUtar ou. Corpo
de Bombeiros Militar, ao Ministro. de
Estado do. Exército com .a proposta
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Brasília, 20 de dezembro de 1963;
de demissão devidamente fundamentada.
,
1479' :11:\1 Independência e 809 da
§ 29 O Ministro de Estado, ao suo,
República.
meter os Autos ao Presidente da Repú-,
A. COSTA E SILVA
blica, poderá propor a aplicação de
medida diversa da constante da proLnis Antônio da Gama e Silva
posta.
Augusto Hamann R a a e ma J<:, e r
Grímeuxúâ
Art. f-;9 O encarregado ou membro
Aurélio de Lyra Tavares
uc comissão de ínvestágaçâo sumàrta ,
José de M.agalhães Pinto
não fará jus a qualquer vantagem,
Antônio Delfim Netto
além das que tiver .ctíreíto pelo efetivo
M.ario David Andreazza
exercício -de seu cargo, função ou em.,
prêgo .

Ivo ArzuaPereira
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho
Mareio de Souza e Mello
t.eo:et _1IJiranda
JOsé C -eta Cavalcanti
Edmundo de MaCedo Soares
Helio Beitrao
.
Afonso A. Lima
Carlos F. de 'Simas

Parágrafo único. O exercicioda
função de encarregadx ou de mem . .
bro de vcomíssão de investigação EU,..
marta _será considerado, para todos
os efeitos legais, serviço relevante.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dtsposíçôes em contrário.
DECRETO

NIl

63.889 -

DE

20

DE DE:e;EMBRO DE

1968

Abre, ao Ministério da Aeronáutico, o crédito suplementar de
.
NCr$ 25:523.002,83 parare/ôrc;o de dotações consignadas no vigente
orçamento.

O. Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, ítem II, da Constituíçãc, 'e da autorização contida no artigo 11,
da 'Lei nv 5.373. de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica '0 crédito suplementar
de NCr$ 25.523.002,33 (vinte e cinco milhõesc quínhentos e vinte e três
mil dois cruzeiros novos e oitenta e três centavos), para refôrço de dotações consignadas no subanexo 5.02.00 - Ministério da Aeronáutica, a saoer ;
NCr$
5; 02.00 232.2.0244 -

Ministério da Aeronáutica
Suprimento e Manutenção de Aeronaves e
seus Equipamentos
Despesas de 'Capital
Investimentos
Servíçor em Regime' de Programação Especial
3 .40S. 093,59
Equipamentos e Instalações
~
. 5.575.316,11
AmortizacaCIC Financiamento de Equipamentos
Despesas - de Capital
Investimentos
Eq'J.lpamentose Instalações
;. 14.778.190,16
Reequtpamento do Serviço "de Proteção ac Vôo

4.0.0.0 4.1.0.0 4.1.? O 4.1.3.0 235.1.0247 4.0.0.0 4.1.0.0 4.1..3.'0 37-5.1.0267 -4.0.:0.0 -- Despesas de Câ'Pitai
4.1.0.0 -,- Investimentos

4.1.3.0

Bquípamentog.« Instalações

,

.

1. 761. 402,97

Soma
~
. 25.523.002,33
Art. 29 As despesas decorrentes da execução do presente Decr.eto 'correrão por conta dos. recursos 'de que trata o item II, do. § 19, do arbfgo 43,
da Lei no 4.320. de 17 de março de 1964.
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Art. 3(> ~st,e Decreto entrarà . em vigor na data de sua publicação.
Brasília; 20 de dezembro de 1968;
República

1479 da Independência e 80? da

A. COSTA E SILVA

Antonio· Delf2rr~ Netto
./li areio ae :;üuza e l/l eUo
Helio Beltrão
DJI~CRETO

N(! 63.880-

DE

20

DE. DEZEMBRO DE

1968

Abre, ao Ministerio' do Interior, em favor do Território Federal do Amapá,
o crectitc 6special de. NCT$ 8.867,67, para os 'fins que eeoeonca

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ar tígo 83, ítem lI, da Constatuiçác e da autorização contida no Decreto-lei no 375, de 20 de dezembro ae 1968, decreta;

Art. 19 'Fica aberto ao Mínistérío do Interior em favor do Território
Federal do Amapá, 'o crédito especial de NCr$ 8.867,67 (oito mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros novos e sessenta e sete centavos). com vigência nos exercícios de 19G8.e 1969 para pagamento de promoções e qüinqüênios relativos ao exercício de 1967, a saber:
NCr$
5.09 00 5.09.023. O.O.O 3.1.0.0 -

Ministério do Interior

'I'errttórto 'Federal. do Amapá
Despesas Correntes
Despesas de .Custeío

3.1.5,.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a . seguir díscrirmnados:
5.09.0:~ -- Território Federal. do Amapá
114.2.1457 - Coordenação dos Bervlçoa
:3. O. o. O - Despesas Correntes
3.1.0.0 _. Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1. t - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos i~ Vantagens Fixas
8.867,67
Art. 3~ :f:ste Decreto entrará em víg or na data de sua publicação.
Brasília, 20 de. dezembro de J96a; 1479 dà Independência e 809 da
República,
A COS'rA E SILVA
Antonio Dettim: Netto
Afonso A. Ltrnà
llélic. Bettrtio

DECRETO N0 63.891 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1968

Abrv ao Minísteri do Interior o crédito especial de NCr$ 30.000,00 (tri1~ta
mil cruzeiros novou . paro atender despesas de exercicios cnterusree a
que se retere a Lei nO 5.519, de 30 de outubro de' 1968.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe 'confere o
artigo 83" item II da Constituíçào, e da autorização contida na Lei número 5.519, de 30 de outubro de 1968, decreta: '
Art. 19. Fica' aberto ao Mimstérto do Interior, em favor .do Gabinete
do Ministro, o crédito especial de NCr$ 30.000,OOCtrinta mil-cruzeiros noVOS), destinado a atender despesas de exercidos anteriores.

-1127
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Art. 2°. A despesa decor-rente da execução do presente Decreto será

atendida mediante contençàc de Igual quantia, nas dotações orçamentárias
consignadas na LeI nv 5.3'13, de 6 de dezembro de 1967, a saber:
5.00.00 - Ministério do Interior
5.09.01 - Gabinete do Ministro
115.2.1265 -" Iustalacâo e funcionamento da Inspeto'riaGeTal de .Pínançás
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1. O.O ~ Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
116.2.1266·- Instalação e Funcionamento da Secretaria-Geral
4. O: O. O _. Despesas de Capital
4.1.0.0 - Investimentos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0- Material Permanente
,
.

NC~

lO .000,00
5.000,00

10.000.00
5 000.00

30.COO.OO
Art. 39. nste Decrete entrará em vigor na data. de -sua publicação.
Brasílía, 20 de dezembro de 1968; 147° da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antônio Delfim Netto
Atonso A. Lima
Hélio Bettrão

DECRETO· N9 63.892

O------.-

DE

20

DE D'EZEMBRO DE

1968

Abre, ao Mínísteric do interior, em favor da Siuperintenâéncia do Desenvolvimento da Amazc-nia, o crédito suplementar de NCrs 665. OOO~OO
(seiscentos e sesoetüá cinco mil cruzeiros .novos), de$tinados às Missões
siueeianae do li1nazonas -" Prelazia do Rio .Negro.

o Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere ~ artigo 83, item II, da Constituição, e tendo em vista o "que consta du Lei
nv 5.387, de 21 de fevereiro de 1968,decreta:
Art. 19. Fica aberto ao Ministério do Interior, o crédito suplementar de
NCr$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil cruzeiros novos), em
favoj- da Superfntendêncía do Desenvclvímento da Amazônia, a saber:
NCr$
Auxilias _E' Entidades Educacionais _ Missões Saresíanas "do Amazonas, Prelazia do
Rio Negro
;.................
665. OOU,OO
Art. 2Q. A despesa decorrente da execuçâc do presente Decreto" será
atendida mediante contenção de ígual quantia. nas (lotações orçamentárias
constantes da Lei nv 5.373, de 6 de dezembro de 1967, a seguir discriminadas:
253.2.1318-A -

5.09.00- Ministério do Interior
5.09.01.05 - Superintendência de Desenvolvimento da Amazônja
372.1. 1329 -r- Construção de Rodovias
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.3.0.0 - Transferências de Capital
4.3.2.0 - Auxilias para Obras Públicas
.

665.000,00

'665.000,00
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39 âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.

Brasília, 20 'de dezembro de 1968; 1479 da Independência e ~80() da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

Antônio Delfim Netto
Afonso A. Lima
Hélio Bettriic

DECRETO N9 63; 893

...;... 'DE

20

DE DEZEMBRO DE 1963

Abre, ao Ministério da Educação e Cultura, em favor 'da Diretoria do Ensino Superior, o créüito Slt[Jl!Yrnentar no valor do NCT$ 4.57.614,OOequa-

trocetitcs e cinqüenta e sete mil, sezscentos e quatorze craaetrcs nOvOS)
para· retórçc de detação com:ignada no tnçente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83 item I'I. da Constdtutcão e da autorização contida no artigo 11,
da Lei nc 5.373', de 6 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficá aberto ao Minístérto da Educação e Cultura, em favor
da Diretoria do Ensino" Superior, c crédito suplementar de NCr$ 457. 614,0Ü"
(quatrocentos e cinqüenta e sete mil, seiscentos e quatorze cruzeiros noves), para refôrco de dotação orçamentária consigriada.vno vigente orçamento; ao Subanexo 5.05.00, a saber:
NCr$

Diretoria do Ensino Superior
269.2.0682 - Auxílio para Desenvolvimento do centro Brasileiro de Pesquísaa Físicas
3. O. O. O - Despesas Correntes
3.2.0.0 - 'I'ransferênciás Correntes
457.614,00
3.2.1. O,- Subvenções .Socíats • .
.
Art. ·29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida _meotane contençâo de igual quantia, nas, "dotações a seguir díscrtminadas:
,5.05.16 -' Diretórta do Ensino Superior
269.2.0682 -- Auxílio para Deeenvolvímento do CantrovBrasíleíro de pesquisas Físicas
4~0.0 O Despesas Correntes
4.3.0.0 - Transferências de Capital
346.678,00
4.3.2, O -- Auxílios para Obras Públicas
.
41 :600,00
4.3.3.0 - Auxílios para Ecuípamentos e Instalações
.
69·336,00
4.3.4.0 - Auxílios para. Material Permanente '
.
5; 05.16 -

457.614,00

Art. 39 Bste Decrete entrará em-vigor na data de sua publicação'.
Brasüía 20 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

A1ltonio Delfim. Netto
Tarso

Dutra

JUlio eeu-a«
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DECRETO NQ 63.894 -

DE 20 DE DEZEMBRO DE 19,68

Ab7'e ao NJinisterio ãu Fazenda. em favor do Poder Judiciário - Justiça Eleitoral - o credito suplementar d·e NCr$ 5. 89B.800,00 para retorço (I.e do-

tações coneiçruuiae no vigente orçamento.
O Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o artigo 83,' Item TI, da Constituição, e 'da autorização contida no. artigo 99 . da
Lei nv 5.368, de 19 de dezembro de 1967,'decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda. em favor do poder Judiciário _..- Justiça Eleitoral - o credito suplementar de NCr$ 5.896.800,00
(cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos cruzeiros novos)
para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 4.(H.'ÜÜ, 3J
.saber;'
.
4"00.00- Poder Judiciário
4;04.0--0 - .rusüçajtteitorat
4.04.01 - Tribunal Superior Eleitoral
118.2.0068 -.- Processamento, de Causas Eleitorais
3.0.0.0 - Despesas. correntes
~.1.0.D -Despesas de custeio
3.1.1,0 - Pessoal
3. I. .1.1 - Pessoa! Civit
l . 00 - V-encimentos e Vantagens Fixas
02.00 --' Despesas Variáveis e/Pessoal Civil
3.2.0.0 - 'I'ransferêncías Correntes
3.2.5.0 - Salárto-Famílta •.
3.2.9.0- Diversas Transferências Correntes
3.2.9.5 - Pessoas
"......
156.2".<1)1)71 - Pagamento a Inativos
3.0.0.Q - Despesas .Correntes
3.2.0.0 - 'I'ransrerêncáas correntes
3.2.3.0 -'Inativos
"........
ê

:na

000,00
1O.000VO
9.2I)ü.oO

1.\;00,00

105.'O{)0,Oú
403.200,00

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
:113'.2.0072 -Processamento de Causas Blettorais
3. O.O. O - Despesas oorren tes
3.l.D.e- -,Desp-esasde custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
.
01.00 - Vencimentos .e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis o/Pessoal Civil
.
3.2.0.0 - Transferêncías Correntes,
3.2.5.0 - Salário-Família
.
:156.2.0Q74 - Pagamento a InatIVOS
3.0.0:0 - Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências 'Correntes
3.2.3.0 - Inativos
..
4.{)4.02 -

46.000,00
:~.UOO,{lü

3.200,00

7 vOO,DO

59.200,00
4.04.03 - 'I'rfbúnal Regional Eleitoral do Amazonas
113.2.00-75 - Processamento ele Causas Eleitorais
3. O.O.O - Despesas Correu t~~
3.1.0:0 - Despesas-de custeio
3.1.1 ..0 ~ Pessoal
.
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00' -- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02.00 - Despesas' Vatâáveis c/Pessoal Civil
.
3.2.0.0 -- Transferências correntes
.3.2.5.0 - Salário-Família ........•.................

54.000,00
3 úOO;OO

2.200,00
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Pagamento a Inativos

3.0.0.0.- Despesas Correntes
3.2. O. O _._- Transferéncías Correntes
3.2.3.0 - Inativos
;

_

.

84 OOO,CO
-~

143.20000

4.04.04 113.2.0077 3.0.0.0 -

3.1.0.0 -

Tribunal R-egional Eleitoral da Bahia
Processamento ele Causas Eleitorais
Despesas 'ColTent€~

Despesas de Custeio

3.1.1.0 - 'pessoal
3.1.1.1- Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Q2.0n L Despesas Variáveis c/Pessoal Civil

3,2.0.0 3.2.5.0 156.2.0079 -

3.0.0.0 -

.
.

264.000,00
4.000,00

Transferências Correntes
Salário-Família .. .
Pagamento a Inativos

,

.

10.COO,00

.

50. {)OÚ,f;O

Despesas Correntes

3.2.0.0 -- 'I'ransferências. Correntes
3.2.3.0 - Inativos

,

323.000,00

4.04.05 -- Ti'ibunal Regional Eleitoral do ceará
113.2.0U30 -- Processamento de Causas Eleitorais
3. O.O.O -- Despesas Correntes
3.1. O.O -- Despesas de Custeio
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 -...,- Pessoal Civil
01. 00 -- Vencimentos. B vantagens Fixas
02. no -- Despesas Variáveis e/Pessoal Civil ..
3.2.0:(J -- Transferências Correntes
3.2'.5.0,..,..... Salárlo-Pamíha
.
156.2;(J081-- Pagamento a Inativos
3.0.0.0 -- Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3 O -- Inativos . ~
,

.

157. GJO,OO
7.000,Oe
3.40000

.

131. 000,00
303.400,00

4.ü4.06 -C.. 'I'ribunaq Regional Eleitora! do Distrito Federal
113.2.0082 -- Processamento de Causas Eleitorais
3.0.0.0 -- Despesas Correntes
3.1.0.0·- Despesas de Custeio
3.'1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 -'Pessoal Civil
01 .:00 -- Vencimentos e Vantagens Fixas·
.
02.00 -. Despesas Val'iãv.eis c/Pessoal Civil
.
3.2. Ü. O -- Transferências Correntes
3.2.5.0 -- salário-Família,
.
156.2.0084 -- Pagamento a Inativos
3. O.O.O _o. Despesas Correntes

S1 úOO.OO
3.0C(I,ú{)

5.

2{iO,()~)

1')

COO,OO

'3.2. O. O -- Transferências Correntes
3.2.3.0,....- Inativos .'

-.. ,:

.

106.200,Ü?

4..04.07 -- Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

113.2,0035 -- Processamento ele Causas Eleitorais
:3,0,0;0 -- Despesas Correntes
3,1,0.0 -- Despesas de Custeio
3.l.l.'O -- Pessoal
3. l.1. t -- Pessoal Civil
01.nO -- Vencimentos e Vantagens Fixas .. ,., ... ;.

67.000,00
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02.00 -- Despesas variáveis c/pessoal Civil
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5. (J -- Sálário"'-Família . . ...
156.2.0086 -"""' Pagamento a Inativos
3.0.0.0 .- Despesas Correntes
3'.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0, - Inativos .. .

.

3 000,00
2.200,00

.

9.000,00
31.200,00

4.04.08 - 'I'ribunalRegfonal Eleitoral de GOiás
113.2.0087 - Processamento de Causas Eleitorais'
3. O.O.O ,. Despesas Correntes
.
3.1.0.0 --'- Despesas de Custeie
3.1.1.0 - Pessoa!
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 .- Vencímentos e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variá-veis .c/Pessoal Civil
3:2.0.0. - ' Transferências Cor rentes
3.2 .5. O .~ .Salárío-Pamiha . .
156.2.0088 - Pagamento a Inativos
3.0.0.0...:...- Despesas Correntes

.

65.000,00
3.000,00

.

2.400,00

.

67.000,00

3.-2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 -- Inativos

'

137.400,00
4.04.0Y 113.2.0089 -~
3.0.0.0 3.1.U.0 -3.1.1. O -

Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
Processamento co Causas Eleitorais
Despesas Correntes
Despesa, de Custeio
Pessoal

3.11.1.-pessoal Civil
01.00 - venermentog e Vantagens Fixas
02.00 - Despesas Variáveis o/Pessoal Civil ~ ...

632.000,00
4.000,00

Transferência, Correntes
°Salário-F8,milia.
.
.
3.2.9.0 - Diversas 'Transferências Correntes
3.2.0.0 -

18.200,CO

3.'~. 5.

3.2.9.5 156.2.0092 3. O.O.O 3.2. O.O -3.2.3.0 -

Pessoas

.

1.000,00

Pagamento a Inativos
Despesas correntes
Transferências Cci'ren tes

Inatívoe

.

594.000,00
1. 249.200,00

4;04.10 - 'I'rrbunal Regtcna, Eleitoral do Maranhão
113.2.0093 -- Processamento de Causas Eleitorais
3.0.0.-0 - Despesai)Corl'€ntes
3 1.0.0 ~ Despesas de 0ustei6
3.1 1.0 - Pessoal
3 .1.1.1 ~- Pess-oal Civil
01.00 ~_Vencimentos e Vantagens Fixas·._ .
02.00 _. Despesas Variáveis c-Pessoàd ~Civl1.
3.2.0.0 -- 'I'ransferêncías Correntes
3.2.5.0 -- Salário-Família . .
.
3.2.9. O -- Diversas Transferências Correntes
3.2.9.5 - Pessoas. . .
.
.
156.2.0095 - Pagamento a Inatlvos
3.0.Q.0·- Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos '.
.. ......

76.000,110
5.000,00

4.600,00
1. 000,00

16.000,00
102.600,cO
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4.04.11 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
113.2.0096 -- Processamento de Causas Eleitorais
a. O.O.O - ' Despesas Correntes
3.1.0.0 -- Despesas de ClL'31,eiLJ

3.1.1.0
3.1.1.1
01,00
02.00
3.2.00
3.2.5.0

_.
--_.
-'

Pessoa!
Pessoal Civil
Vencimentos e yantaaens Fixas
Despesas Variáveis "o.Pessoal Civil
Transferências Correntes
Salárío-Familía . .
'

.

49.00000
3.000.00

"

2.20Ó 00

156.2.0097 -Pagamenw a Inativos
3.0.0.0 -- Despesas Correntes

3.2. O. O -- 'I'ransferenclas Correntes
3.2.3.0 -

Inativos. . .

.

_

"

31. 000,00
85.200,00

4.04,13 _.. Tribunal. Regional Eleitoral de Minas Gerais
113.2.0098 - Processamento. de Causas Eleitorais

3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1. O. J

--'

Despesas de Custeio

3. 1.1. O - Pessoal,
3.1.1.1 -' Pessoal Civil
01.00 .- vencimentos e Vantagens Fixas
02.00,---· Despesas Variáveis c/Pessoal Civil
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 __
3.2.9.5 -"156. '2.0101 3.2.9~O

o

Salártc-Familte

Diversas 'I'ransferêncías Correntes
Pessoas.

.

Inativos .

.

,

384 000.00
5.000,(JO

.

16.400,00

.

pagamento a Inativos
;:s. O.O.O - Despesas 'jorrentes
3.2.0.0 _. Transferências Oorrentes
3.2.3'.0 -

.
.

1. 000.00

.

53.900,90
459.400,00

- 'I'ribuna! Regional Eieitoraldo Pará
,---- Prooessamentrc rte Causas meno-eis
- Despesas Correntes
- Despesas de Custeio
.. Pessoal
- Pessoal Civil
'ULOO - Vencimentos e vantagens Fixas
02:00 - Despesas Varfáveis -o/Pessoal CiviL
3.2.0.0 .- Transferências ocn entes
3.2.5. O -- Balárfo.F'amílía ..
.
3.2.9.0 -- Diversas 'I'ransferênolas Correntes
3.2.9.5 _. Pessoas . . .
.
156.2.01U3 ._' Pagamento a Inativos
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0 - Inativos .
.

4.04.13
113.2.0102
3.0.0.0
3.1.0.0
3.l.1,C)
3.1.1.1

.

71. 000 (,0
2.000,00

.
.
.

4.400,00

.

1. 000,00

.

19,000,CO
97.400,00

4.04.14 113.2.0104 3__ O. O" O .:3.1.0.0 3. 1. 1. O 3.1.1.1 01.00 02.00 -r-

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Processamento de Causas Eleitorais
Despesas' Correntes
Despesas, de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
Despesas Variáveis e/Pessoal Civil

.

.

99.000,00
2.000,00
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3.2. O.O -3.2.5. O 3.2.9.0 3.2.9.5 _.
156.2.0105 3. O.O.O 3.2.0.0 3.2.3.0 ~-

Transferências Correntes
Salário-Familía
.,
Díversas vl'ransferênraas Correntes

.

4.800,00

Pessoas

.

1.000,00

.

51. 00000

.

.

Pagamento a Inativos
Despesas Correntes

Transferências Correntes
Inativos .
..

,

157.800.CO
4:0'!.15 - Tribunal Regional F!eitoral do Paraná
113.2.0106- Processament-, de Causas Eleitorais
3. O.O.O . .:. . . Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1.0 -'Pessoal
.
3.1. LI '- Pessoal Civil
01.00 ....,..... Vencimentos e vantagens Fixas
3.2,.5.0 156.2.010'7 ,..-3.0.0.0 3.2. O. O 3.2.3.0·...-

Balárlo-Pamílla

.

172.000,00
3.000,00

,.

5.400,00

.

26.000,00

.

02..00 - Despesas Variáveis o/Pessoal Civil
3.2. O. O - Transferências Correntes
,

Pagamento a Inativos
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Inativos

206.400,00
4.04.16 -113.2:0108 -3.0.0.0 3.1.0.0 -3.1.1.0 3.1.1.1 01.0'0 02.00 -3.2;0.0 3.2.5.0 156.2.0110 3. O.O.O 3.2.0.0 -3.2.3.0 -

Tribunal Regional Eleitoral de, Pernambuco
Processamento de Causas Eleitorais
Despesas Correntes

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
Despesas variáveis c-Pessoal Civil
Transferências Correntes

'

168.·000/10
4.000,ao

.
.

9.00000-

Salárfo-Pamíha

.

Pagamento a 'Inativos
Despesas Correntes
Transferências correntes
Jnatívos

.

50.000.'lO
231.000,00

4.'05: 17 - Tribunal Regional ..Eleitoral do Piauí
113.2.0111 - Processamento de Causas Eleitúrais
3.0.0.0 ~ 'Despesas Correntes
3.1..0.0 - Despesas de Custeio
3.1.1. O'- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 -- vencimentos e vantagens Fixas
02.00...-· Despesas Variáveis c /Pesscal Civil ..,

3.2.0.0 3.2.5.0
156.2.0112
3:0.0'.0
3.2.0.0
3.2.3.0

- ..

.

63 c ooo,áo
4.000,00

.

6.600,00

.

20.000,00

.

Transferências Correntes
Ss.lário.Famílta

Pagamento a 'InatIVO:)

Despesas Correntes
Transferências 'Correntes
Inativos.
.
,

93.600,00

ATOS DO PODER EXEcU'1I'IVO

4.05.18 - Tribunal Regional. Eleitora] do Rio de Janeiro
113.2.0113'- Processamento de 'Causas Eleitorais
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3~1.0,O - Despesas de Custeio
3.1.] ..0 - Pessoal
3~ 1.1.,1 Pessoal Civil
01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02.00- Despesas Variáveis c-Pessoal Civil
.
3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família . • .
.
3.2.9. O ........., Diversas Transfer éncías Correntes
3.2.9'.5 - Pessoas. . .
.
~
.
156.2.0114 - Pagamento a Inauvcs
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3~2.0:0 Transferências Correntes
3.2.3.0 -'Inativos . .
.
o ••••••••••••••••••

154.000,00
5.000,00
5.60000
1.000,00

30.000,00
19:;.600,00

4.05.19 -e-Tríbunal Regional E.lt:itoral do Rió Grande do'
113.2.0115 3.0.0.0 3.1. O.O -3 .1.1. O 3.1.1.1 -01.00 02.00 3.2.0.0 3.2.5.0 156.2.0117 3.0.0,0 ---,.
3;2.0.0 3,2.3.0 -

NOrte
Processamento de Causas Eleitorais
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos 0 vantagens' Fixas
Despesas Variáveis .c/Pesscal Clvíl
Transferências Correntes
Salário-Família.
.
Pagamento a Inativos
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Inativos.
.

.
.

80.000,00
3.000,00

.

5.200,00

.

28.000,00
116.200,00

Tribunal.Reg'ional Eleitoral do Rio Grande do
Sul
113.2.0118 - Proeessameut-, de Causas Eleitorais
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0:0 -- Despesas. de Custeio
3. 1. 1. O -'- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01. DO - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02.00 - Despesas Variáveis c/Pessoal Civil
.
3.2.0.0 - 'Transferências Correntes
3.2.5.0...:....- Salário~,Família.
.
.
3.2.9. O - Diversas Transferências Correntes
3.2.9.5 - Pessoas . . . .
_'
,
.
156.2.0121 - Pagamento a Inativos
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0,0 --,- Transferências correntes
3·.2.3.0 - Inativos' .
.
.
4.05.2D -

182.000,00
5.000,00
5.800,CO
1.000,UO

46.000,00
239.800,00

4. 04~ 21- 'I'ribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
113.2.0122 -- Processamento de Causas Eleitorais
3.0.0.0 - 'Despesas Correntes
3,.1.0,0·- Despesas de Custeio
3 .1. 1. O -. Pessoal
3.1.1.1.:.... FessoalCivil
01'.00- - Vencimentos'e 'vantagens r'txas ...... ".......

119.000,00
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02. CO - Despesas Variáveis c/Pessoal Civll .
3.2.0.0 - 'I'ransferêncías correntes
3.2.5.0 - Sal6xio-Famll;a.
.
3.2.9. O -'- Diversas 'I'ransterêncras Correntes
3.2.9.5 - Pessoas . . '
.
156.2.0124 - Pagament-, a Inativos
3.0.0.0 -:-- Despesas Correntes
3.2. O. O· - Transferências Correntes
3.2.3.. 0 - Inativos. ',"

.

4.000,00
.

5.500,00
1.000,00

26.00000
155.600,00

4.04.22 -113.2.0125 .3.0.0.0 3.1. O.O,' 3.1.1.0 3.1.1.1 "'--

01.00" 02.00 -

3.2. O.O ~3.2.5.0 3.29.0 3.2.9.5 -156.2.0128 -3.0.0.0 3.,2. O. O 3.2.3.0 3.2.4. O -

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Processamento de Custas Eleitorais
Despesas Correntes
Despesaa de Custeio

Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e .vantagens Fixas

Despesas Vartávels c/Pessoal Civil
Transferências Correntes
'Salário-Família
Diversas 'Transferências Correntes

Pessoas
. .
Pagamento a Inativos e pensionistas
Despesas' Correntes
T'ransferênci2.sCorru:tes
Inativos . .
Pensionistas .

.
.

716.00000
22.000,00

.

21. 600,00

.

1.000,00

67.000,00
34.000,00
861. 600,00

4.04 23 - Tribunal Regional mettorai de Sergipe
113.2.0129 - Processamento de Causas Eleitorais
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1;0.0,- Despesas de Custeio
3. j . 1. O -. Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - vencimentos e vantagens Fixas
02.00 --Despesas Variáveis e/Pessoal Civil
3.2.0.0' - 'I'ransferências .Correntes
3.2.5.0 - Salário-Família.
.
3.2.9.0 - Diversas .Transferêncías Correntes
.'3.,2.9.::i - Pessoas .- . . .
.
156.2.0131 -- Pagamento a Inativos
3. O.O.O -~ Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes
....
3.2.3.0 -- Inativos .
~"

.
.

63.000,00
4.00000

.

4.600,00

.

1.000,00

.

11.000,00
83.600,00

29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será

.Art.
atendida
(J

com recursos resultantes da elevação uas alíquotas 'de que trata,

artigo 89 e seu parágrafo único. da Lei' no '5.368; de 19 de dezembro de

1967.

Art. 39 l1:ste Decreto-entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 ,de dezembro de 1968; 1479 da.rJndependêricia e 80Q da.
Repúbhcac

A.

COSTA F: SILVA

Luis .A.ntoniü '(la Gama e Silva
'Antonio' Delfim Netto

Hélio 'Beltrão
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63.895 -- DE

EXE-cUTIVO

20

DE DEZEMBRO DE 1968

Abre, ao Ministério do Interior, a tooor da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SIlDAJ(! - o crédito suplementar .de
.
NCr$ 17.122.196,00 (dezessete milhões, cento e vinte e dois mil cento

e noventa e seis crueeiroe novCis) -ptna rc.tôrçc de cozccoee consignadas
no vigent-e orçument«.

o Presidente da República, usando de atribuições que lhe contere o
artigo 83, item lI,. da Constítuíção e.de autonzaçâo contida no artigo 11
da Lei ns 5.373. de fi de ceaemuro de 1967, decreta:

Art. 1(> .Fica aberto ao Ministério do Interior, a favor da, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, o crédito suplementar de
N8r$ 17.1?2.196,OO (dezessete milhões, cento e vinte e dois mil, cento e
noventa e seis cruzeiros novos) , para reíórço de dotações orçamentárias
constantes da Lei nv 5.373, áe .6 de dezembro de 1967" a seguir díscrirntnadas:
5.09: 00 5.09.01.05 -

MINISTllRIO DO INTERIOR
SUPERINTENDJlNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZôNIA

Coordenação dos Serviços da Superm tendência :
,."

.

4.3.2.0 ~ Auxílios para -Obras. Públicas....
4.3.3.0 --AuxiliDs para Equipamentos e

175.00000

114.:2.1306

~

Instalações

,...

. .. ..

>O

•

•

4.3.4.0 _ Auxílios para Material Permanente
4.3.5.0 -.- Auxílios para .Inversões Fin ancerras .'
,. . .
128.2.1310 - Aperfeiçoamento de Pessoal
'"
4.3.3. O ~ Auxílios para Equipamentca e
Instalações . .
'
.
4.3.4.0 - Auxílios para :Vl\1teri~.: Permanente
132.2.1312 - Assistência Técnica através do

Sistema da 'ABCAR
3.2,9.0 4.3.4. O 132 .1.1313

~

610 000.00

110 .000,00
135.000.00

.
190.000,00

.

220.000,00

110.000,00
120.000,00
.

161. 996,00

Diversas Transferências Correntes
95.000,00
Auxílios para Material FerIUanente .......,...............
...
66.996,0.0
Projeto de Haveacultnra mediante
convéníc ..:...................................

75.000,00

3.2.9. O -- Diversas 'I'ransferênctas correntes
132.1.1314 - Projete Pilôto de Dendê, mediante

convênio

7~ .0'00,00

. ........•.........

Diversas 'I'ransterências correntes
49.000,00
Auxílios para, Equipamentos e
Instalações .:..............
106.500,00
4.3;~:ó'·..,- Aúxiltcs
para Material Perma-.
:
nente
o.' _
84.590,00
4.3.'5'.0- Auxilios para Inversões Financeiras
~O. 000,00,
135.1. ísis' - pesquisas para aproveitamento
Florestal·;..~.. '," ...,' ..... , . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . .•

290.000,00

3'.2.9;.0 4:3.,3.0 -

3.2.9.0 - Diversas Transferências correntes
4.3.6.0 ~ Contribuições Diversas o" ••••• •••
174.1.1316 - Instalação -Ie Núcleos Pioneiros

90.000,00

80.000,00
10'.000,00
1.285.000,00
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4.3.2.0 ~ Auxílios para Obras Públicas ..
4.3.3.0 - Auxílios para. BtlUipamentcs e
Instalações
213.1.1317.- 'Implantação de Sistemas de Co-

municações ."........

."

.

785.000,00

500.000,00

4.3.2.0 ~'Auxílios para Obras Públicas ..
235.1.1318 - Criação de Colônias Mil itares : de

Fronteira. _..

o ' . _ . '• • • • • • • • • • • • •

0,0

7.500.000,00

o • • • • _• • • • • • • • • , '

7.500.000,00

•••

692.000,00

o •• _ •••••• ','

Auxtltosvoara : Obras Públicas .,
Auxílios para zouioamentos e
Instalações
__ .
Aperfeiçoamento- de mão-de-obra

555.0ó0,OO

3.2.9 . 0 -, Diversas 'rransrerênctan 'correntes,
268.2.1321 - Manutenção do Centro de Tréi-

200.000,Op

4.3.2.0 4.3.3.0 256.2. 1319

~

namento

137.000,00
200.000,00

_

o.,

.'0

••••

o'.

3.2.9. O - Diversas Transferências Ccrr entea
4.3.2.0 ~ Auxillos para Obras Públicas ..
4.3.3.0 - Auxílios para . Equipamentos e
Instalações
4.3.'4.0 - Auxílios para Material Perma-

253·000,QO
20.000,Oó

nente
.
Instalação do Centro de 'I'relnamentn da SUDAM
,

14.500,00

Auxílios para Obras Públicas..

300.000,00

o • ••

268.1.1322 4.3.2.0 372 .1.1~29 4.3.3.0 ~-

42.500,00

••••

_

Construção de Rodovlas-". ..;

Auxílios

para

Instalações
375 .1.1330

•

. .

.

300.000,00

.

o •

2.153,200,00

o

Construcâo de Aeroportos e Campos de Pouso

2.000.000,00

o ••••••

4.3.2.0 - AUxílios para Obras Públicas ..
4.3.3.0' - .Auxílios para 'Equipamentos e
Instalações
409.1.1332 - Pesquisas de' Recursos Naturais

1.000.000,00

Auxílios para Obras Públicas....
Auxílios para rv1aterial Perma-,

1.20"0.000,00

1. 000.000,00
_

o ••••• o

4.3.2.0 4.3.4.0 -

nem.e

Total

2.153.200,00

e

Equipamentcs

_. "

330.00Q,00

. ..'. . . ..

_,

1.215.000,00

15.000,00

'

. 17.122. 196,00

Art. 29 A -despesa decorrente da execução do presente Decreto será
atendida vmedíante contenção de igual quantia nos recursos a seguir dís-.
crimtnados:
5.09.00 5.09.01.05 -',
114.2.1306' -

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Superintendência' do Desenvolvi-cmente da Amazônia
Coordenação .dos Serviços dá Superintendência ;
,.,

3.2.9.0 -- Diversas Transferências Correntes
116.1.13C8 - Elaboracão de um Programa -ínbe.grado de Desenvolvimento ••..
0

00

•••

'• •

,

'I',...

L 8f;10. 000,00

1.860.000,00

•••••

o . . . ",; . . ; . .

,.300.000,00
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3.2.9.ri - Diversas Traüsferêu<.::ias··· Correntes
200.000,00
4.3.6.0 -r- Contribuição Diversas
100.000,00
116.1.1309 -Fundo para .Elaboração de Projetos Regionais ...........•........... ,.......

4.3. 5 ~ O -

Auxílios para

ceiras:

Inversões 'Finan-

,

;

1.000:000,00

128.2.1310 -AperfelçOam!mto de Pessoal

520.000,00

3.2.9.0 - Diversas Transferências Correntes
4.3.6.0 - Contribuições Diversas ..... ~ .. '"
132.2.1312 -Assistências .Técníca através do
SistemaABCAR

4.3.3.0 -

êuxílkrs 'para

Equipamentos

Instalações

, .. ,

100.000,00
.420.000,00
,..........

convênio

4.3.4.0 132.1.1314

~

4.3.6.0 135.1.1315 -

161.996,00

e

_......

3,35.000,00
26.996,00

4.3 .6.0 -r-; Contribuições. Diversas
_....
,132.1.1313,.- Projeto de Haveacultura mediante
4.3.3.0 -

1.000.000,00

'...........

75.000,00

Auxílios para Equipamentos e
Instalações : "
,
,.
30.000,00
Auxílios para Matertal Permanente
: .. .'.,..
45.000,00
Projeto p'Iôto de Dendê-mediante
convênio
.-...........................

290.000,00

Contribuições Diversas...........
290.000,00
Pesquisas para aproveitamento
Plorestal ~
" . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

90.000,00

4.3.2.0 - ,Auxílios para, Obras Públicas ....
4.3.3.0
Auxílios para 'Equipamentos e

10.000,00

Instalações
',' .. ' . '. '.'.
Auxilias para Material Permanente
'
~.
174.1.1316 -:Instalaçõés de Núcleos Píoneíroa

60.000,00

-r-.

4.3.4.0 -

3. 2~ 9. O -'- Diversas 'I'ransierências Correntes
213.1.1317· - Implantação do Sistema de Co-

municações

_

20.000,00

.

285.000,00

285.000,00

, .. ,

,

2.500.000,00

Auxilias para Equipamentos e
Instalações .. "
~...........
2.500.000,00
236.1.1318 '-:'-:'Criação de Colônias Mílitares de
Fronteira ,
0' •••• • • . • • • • • • •

195.000,00

Diversas -I'ransferências Correntes
Auxilies para Material Permanente
256.2.1319 -'- Aperfeiçoamento de Mão-de-obra

155.000,00
200.000,00

Contribuições Diversas
Manutenção do Centro. de Tr.ei-

'200.000,00

4.3.3.0 -

3.2.9:0 4.3.4.0 -

0 · • •' - .

4.3.6.0 268,2.1321 -

,

•••••

_

.

40.000,00

namento 'detaantarém

4.'3.6. O - Contribuições Diversas ."
268.1.1322 -,---.Instalações de Centro de. Trei-

330.000,00
330.000,00

namento da SUDAM

4.3.6, O 272.1.1323 -

Contrfbulções biversas
Sistema de Geração

300.000,00
300.000,00
800,000,00
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600.000,00'

-Auxílios tiara Equipamentos e
Instalações
200: 000,00
320.1.1325 - Funde- para Investimentos Privados no Desenvolvimento da .A:rr.. .a zônía .....................................•.....

4.147.000,00

Auxílios para Inversões Pmanceiras
:.................
Construção de
Rodovias, sendo
NCr$S50.UOO,JO para ponte sõbre o
Rio 'Grajau --'-MA

2.153.200,00

4.3.3:0

4.3.5.0 -

372.1.1329 -

4.174.000,00.

Auxílios para Obras Públicas,.... 2.153.200,00
Recuperação' e Melhoramento, de
,'
~ . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Portos ...•'

, 4.3.2.0 376.1.1331 -

4.3.2.0 -t- Auxílios para Obras Públicas ....
4.3.3.0...;,.. .Auxtlios para Equipamentos e

300.000,06

Instalações .: .... '. . . . . . . .. .. ~ . . ..
400.000,00
Pesquisas de Recursos Naturats .......•......

409.1.1332 -

3.2.9. O-Diversas Transferências Correntes
4.3.3.0 ---: Auxílios para Equfpamentcs e

Instalações '. . . .
Total ..'

.

700.000,00

1.215.000,00

390.000,00
825.000,00

.

17.122.196,00

Art' 39 :Ê:ste Decreto entrará em vigor Dl:"'· data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1~ü8; 14'1Çt· da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Netto
Afonso A. Lima
Helio Beltrã.o

DECR.:ET0 N9 63.896 -

DE 20 DE DEZEMBRO. DE'19<58

Abre, à' Presidência da República, o crédito suple'mentar" de ...........•
NCl''S12ü.QOO,<J{} pt-lra retorce ae aotaçôes oons.anaaae ZZO lJzgenie Qr_

menw.

O Presidente da. Repúb.u.a, 'usando. da atrnnueac orue .Jhe confere
o artigo 83, item, II, da Constituição e da autorização contida no artigo
11, da Lei nv 5.373" de, 6 de dezembro de -19M, decreta:
'
Art: 19, Fícai aberto à Presídência da República, o crédito suplemental" de .N crs l::lU. 000,00 (cento e vinte mil cruzeiros novos), para refôrco de dotações orçamentárias coneígnadas ao subanexo '5.01 cü. a. .saoere
s.cr.oo ~ PRESID1!:NCIA DA REPúBLICA
NC1"$

111.2.0176 .... ~ Assessoria Presldencíaf
3.Q,O'{J -~ Despesas Correntes

s.r.u.o - Despesas de' Custeio

3.1.2.0 -- Matertaí permar.ente

,

.3.1-3.0 - Serviços de 'Terceiros
.111.1. 01713 - Reequipamento <la Presidência
4.Ú.O.Q -

_
.

'6{}
4{)

ouo.oo

000.00

Despesas de Chp'ital

4.'1. O.O - Investimentos
4.1.3.,0:- Equípamentos e Instalações

.

20.000,00
120 ..o00,DQ
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Art. 29 A' despesa derorrento da execuçâc do presente Decreto 'serâ
atendida mediante contenção 'c" igual quantia, nas dotações a seguir di,s-.
crírrunadas:
5.01. 00 - PRESJDENCIA DA REPúBLICA
111 2.'Ü176 -- Asse-serra Prescdenolat
3.0 10,i() -·Daspesàs Correntes
3.1.0.Q-- Despesas de C\lStE:10'
3. r.j.u c - Pesaoat
3.1.1.1 ---:- Pe,esoaI Civil "
1 1. ) .:1 _. Pessoal Militar

.

.
45.ÜüOOO
. . . . . . . . . .. .
'.
25. Ü'OO,OO
1l1.2.ü176A -- Mànutençáo do Gabmete do Více-Presãdence
da He;rúbliea
3.0.tQ.O - Despesas Corrente.":
3.1,1). O -~ Despesas -de Custeie
~.1.4.U Encargos Diversos .
50.000,00
.art .. Sv Este Decreto entrará em vigor na ~at~ de sua publicação.

Brasrha, .20 de de'i\zmbj'o' de 1908; 1479. da Independência e 8U9 da

Reoúbuca..
A. ceSTA E SIT.VA
AntOn.zo Deljlm Netto
Helio Beltrâo

DECRETO N9
Abre. ao Mínisfét:io dos

mtormaçoee,

I)

63.39';" _

DE

2{1

,1'ran~1J!?rte~;~'11!,

DE DEZEMBRO DE .1968

javorda, Dioisão- de segurança e

credüo stnnementcr de NCr$ 22.000,00 para retorço àe

dotação consignada no vige.1ite Orçamento.

O ,P.residente ~a República.' usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, iterr LI. da- Consntu.. çao, e da autorização contida no artigo 11,
da Lei no 5.373, de 6 de dezembro de 1967. decreta:
ê.rt . 1°· Ftca aberto ao Mm.stérto dos Transportes, em favor da Divisão de Segurança e rnrormacõee, o' credito suplementar de rrcrs
.
22.00000 (vinte e deis mil (~rUZt>lTOS n-ovos). para retorço de dotação orçamentária consignada ao subeaexo n.rs.oo. a saber:
5.16. 02 ~ Divifi~,o de Segurança e Informações
237.2.1962 - Assessoria, Relacionada à Segurança Nacional
NC1'S
3.0 0.0 3.10.0 3- 1.4 (J -

Despesas Correntes

Desp-esas 'de Custeio
Encargos Diverso:::,
_
22.000,00"
Art. 29 A despesa decorrente da. execução do presente Decreto será
atend'da mediante' contenção de 'igual quantia, nas dotações a seguir dtscrimínadas.".
'
5.16.04 - Servtoos 'd-<! Documentação
371.2.1999-- Documentação e Divulgação

xc-s

Despesas Correntes
3 .1. O (l - Despesas de Custeio
3.1.3.0 -:-·Se1viçüs de r:€rc~eiros
~.............
22.000,00
Art:, 39 1J::sbe Decreto entrará em vígor-na data de sua publicação.
Brasília;2'G de dezembro de 1968; 1479 da -Independêncía e 80l). da
RepÚblica.
A. COSTA E Sil.VA
3,.0.0.0 -

Antonio Delfim. Netto
M ârin. .Davld A ndreazZej
Hélio Beltrtio
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DECRETO

N9 63

8pn _

DE

28

DE DEZEMBRO DE 1968

Abre, ao Poda Judiciário, em lavor da Justiça Eleitoral -r-r- "Tribunal Re.;.
gional:Eleitora{
Alagoas, o, credito suplementai de NCr$ 827,44 para
retõrco de âotação consignada. no .vigente Orçamento.

ae

O Presidente da Repúbüca. usando da al.nbuíção 'que Ihe conf-er-e o
artigo 83, item II, da Ccnstltuíçáo. e da autorraacâo contida no artigo t t,
da Lei nO p.37'3, de 6 de dezembro de '1967, decreta:
Art. 19 Fica abertn.uc Poder Judiciário, em favor da Justiça Eleitoral
-- Tribunal Regional EI-eitoraJ de Alagoas, o créd.to suplementar de NCl'S
827.44 (oitocentos -e vmte e sete cruzeiros novos e quarenta e quatro centavosi . para refôrço de dotação ccçamentár.a consignada ao' suoanexo ....
4.04.00, a saber:
NCr$

827,44

Art. 2° A despesa decorrente da execuçã-o do presente Decreto será
atendida mediante contenção de igual quant.a.. nos recursos a seguir discriminados.
NCr$
4.04.02 -'- TRlBUNAL
ALAGOAS

REGIONAL

E;LEITORAL

DE

r'roc-v-v-c-nto de Causas Eleitorais
Despesas Correntes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1.0'_ Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

113.2.0072 -

3.0 0.0 -

01.00 -

Vencimentos e 'vantagens Fixas .,

,

.

827,44

----'-

Arto' 39:f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1968; 147° da- Independência e 80('1 da
República.
A

COSTA E SILVA

UUs Antcmc da Gama e Silva
Antonio Del/2m neur.

Helio neura«
DECRETO N9 63 899 -

DE

20

,DE; DEZEMBRO DE 1968

Abre ao Min2stériodos Transportes, em favor do Depa-rtamento de Admitustraçtio, o creaitc suplementar de NCT$ 200.000,00 para retorço âe
aotação consignada no vigente orçamento.
O presidente da Repúbhca; usando da atribuição -que lhe confere o
artigo. 83. Item 11 daConstH.uição, e da autorização contida no artigo -11,
da ,Lei nv 5.::173, de 6 de dezembro de 19.f37, decreta:

Art. H' Fica acerto ào Ministério dos Transportes, em favor do Departamento de .Artmmístração, o crédito suplementar de NCl'$ 200.000,00
cnuzentos mu cruzeiros novos), para fefôrçc de dotação orçamentária consignada ao subanexn 5.16.00. a saber:
'
b.1ti.U3'- 1,J.li:PARTAMENTO DE ADMINISTR-AçAO
;:S"

1. 1. W64 -

Instalação da Oficina-Garagem. em Brasília
Despesas de capital
4.1.0.0,- Investimentos
4.1.1.U '- Obras PUblicas' . ." ,'
, ..".. , .. '........•.

4. u. u ü.

200.000,00
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Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será utendida mediante contenção-de .ígual quantia, nas dotações a seguir díscrtmínadas:

o. H;. UI. -

GABINETE DO MINISTRO

J.Li:l.U -

Serviços de Terceiros ••.

IHi.:I..HJtil -

Planejamento do Programa de Transportes
J.O.U.O Despesas correntes
s. 1. U. O - ' Despesas de Custeio
0

••••••••••••

,.

o

••

200.000,00

"".

Art. 39 í:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brastüa, 20 de dezembro de 196&; 1479 da Independência e 809 da
Repúntíca..
A. COSTA E SILVA
Antonio DelJ2m Netto
M ano Davt(j, Anetreazza
Helio Heltrão

DECRETO N° 63.900 --

DE

20

DE' DEZEMBRO DE

1968

Abre, ao Min'istel'io da Mannha em favor da Secr'etaria-Geral da Marinha•
. o crédito suplementar deNCr$ 2.291.570,82 para' retorço de dotações coa-

sumoaas no mçenie orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da Conetíunçáo e da autorização contida no artigo 11. da
Lei .nv 5.373, de 6 de uezemcro de 1967, decreta:
Art: 19 Fica aberto ao Mínmtérro da Marinha, em-favor da SecretariaGeral da Marinha, o crédito suplementar de NCr$ 2.291.570,82 (dom milhões, .duzentos e noventa e. 'un mil. quinhentos é setenta cruzeiros "10,\'OS e
oitenta e dois centavos) para rerôréo de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5.11.00, a seoer ; B.11. uo -- MINI8TERIO DA MARINHA
F

5.11.01 234.2.1641 -

SECRETARIA GERAL DA MARINHA
Coordenacao e Execução dos Servíços Adminis-,

trativos e Operativos

3.0.0.0 - Despesas COl'rent-e~
3.1.0.0....:.... Despesas. de Custeio
~.1.2.0 . . . ,. Material' de Consumo
4. O.O_O ~ Despesas de Capital
4.1.0.0 ~- .Jnvestémentos
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
353.2.1674 - Manutencàc da Rêcte .Hospítalar
3.0.0.'0 - Despesas ~ Correntes
.3 .1. O.O ~ Despesas de Custeio
3.1.2.0 - Material de Consumo..................

.

1. 500 000,00

.

39.1.570,82

400.000,00

TotaL . . . .
'.
2.291 57G,82.
Art. 29 A despesa decorrente' da execução do presente Decreto será atemdída . mediant-e contenção de igue.l 'quantia, nos recursos a seguir discriminados:
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0,0 - Investimentos
4.1.3.0'- Equipamentos e Instalações
234: 1.1647 - Recuperação das Instalações das Bases
Na73 .'443,25vais. . .
.
.< •••••• ','" •.••••••••••••••
234.1.1053 ......,.. Mudança da Cíclagem na .Guanabara
. 2.133 776,25
4500U,uu
234.1.1604- Substituição de Círcurros de Energia Elétrica ..'
234.1.1655 - Dístrfbuíçào de. Energia Elétrica no Cais Nor-.
.:19.351,32
te do -Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
Tot~1.

. ."

......... ,

,

,.... .2.291.570,82
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Art. 39' ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Augusto Hamann Rademaker Grimeuxüâ
Antànio Delfim Netto
Hélio neurao

DECRETO N9

63.901 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1968

Abre, ao Minisiétzo do Interior, em, favor do, Território, Federal de Rondônia, o créiiitc-sunslementar de Ncrs 2.94Q.9~,OO (dois milhões; novecen-

tos e quarenta mil, noverentos e quarenta e dois cruzeiros novos).

,p~ra

refõrçc de ,dotações orçamentárias.

O Presidente da rcepública, usando da atribuição que lhe contere o ar~
tigo 83, item 11. da Constltutçâo, e da autorização contida no artigo 11, da
Lei nv 5.373, de 6 de 'dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto, .0,0 Ministério do Interior, para ser utilizado pelo
Território .Federal'de' Rondônia o crédito suplementar de NCrS,'2.940.942.00
(dois' mnnõés novecentos e quarenta mil, novecentos e, quarenta ~ dois
cruzeiros novos), para rerõrçc de 'dotações orçamentárias (Lei n 95,373,
de 6 de dezembro' de 1967), a seguir discriminadas:

NCr$

·5.09.00·~ Ministério do Interior

5.0,9.03
3.0.0.0
3.1.1.1
02.00
114.2.1500
3.1.2.0
114.2.1500
213.1.1511

-

~

Território Federat de Rondônia

.DESPESAS .CORHENTES

Pessoal
-. Despesas" variáveis
- -Cooroenação ' dos Serviços
.
-Materia.l de .Consumo
- Coordenação dos' Serviços .'
,
.
- Construção e-Equipamento de Estações .de Rádio
,.. ~
.
241.1.1513 - Réequípamento dos Serviços de Segurança PÚblica
' .
.
.
.
272.2.1524 - Operação cde Usina" Geradoras
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros '
114'.2.1500 - Coordenação dos Serviços
.
.
)114.1.1503 - Recuperação de F'redíos do Governo
2~'~; 1.1523- Instalação de Grupos Geradores
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
114.2.1500 - Coordenaçâó dos Serviços
,
.
3.2.~.O' Inativos
'
156.2 1510 -- Pagamento a .iuatívos
" .
~-

3.'2. ti. O -

114'.2 1500 3.2.9. O 114.2.1500 4.0.0.0 4.1.1.0 137.1. 1509 -r}52.1.1516 -

Salárío-Famíha

Coordenação dos Sêrviços
Diversas 'I'ransterêucías Correntes
Coordenação dos Serviços

~

573.000.00
~.

000,00

19.vOO,UO
.105 ',000,00

105.000.00
513.ÓOO.00
140.000,00
69.396.00
115. DOO,OO

.

225.000,00

,

2.000W

DESPESAS DE CAPITAL

obras Públicas
Conetruçao de Armazens.e Silos
.
Construçao ,e Equipamentos de 'Grupos Escolalares .e Escolas Rurais
";"
"
272.1.1523 - Inste.laçao de Grupos Geradores" .. ~
"..
293.·1.1527 - Construção de Residências ,. para Funcionários
. .
e para Juiz de Dtrettc do Território
.
353.1.1533 -- Construção e Equipamento de Hospitais e Postos Medícos. . . .
.
4.1.3.0 -, Equipamentos e Jnstaraçôes
114::1.1501
Reequípamento dos Serviços
'
.
-r-.

230.000,00

33.000,00

24 000,00
18 000,00
145.000,00
170000.00
58000,00
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133.2.'1503 - Revenda de Sementes, Reprodutores e Fertãlí-

zantes , . .

213.1.1511 -

. . .

.

Construção e Equipamento de
Rádio.

.

.

Estações

.

60 000,00

de

:

.

273.1.1525 -'--- Conetruçao. Ampnaçao e Mernoramento

.lO.v01J,OO

de

Sistemas de Dísurrtnuçao . . . . .

.

112 <..i'16,UO

:::l74:1..1b~fi - l!.iq"npamento dos Serviços de Energia Elétrica
294. '1. 15~8 _. Projete 8 Obras _de Urbanização.
.
.
372: 1.1535~A "- Conservaçac e Construção de Rodovias' das
Colômas

.

f\l~ricOlas

4.1.4.0 - Material Permanente,
_
.
133.2.1503 --Revenda de sementes, Reprodutores e Fertilizantes
..... ,._
213.1. 1511 - Construção e Equipamento de Estações de Rádio
241.1.1513 - Reequípamento dos Serviços de Segurança Páblica
.
4.2.5.0 ,.- Conceasâo de Empréstimos
320.1.1531 - Fmancíame.ntc 'para Pequena e Média Emprêsa
o ••••••••••• "

Total

GE~Ta,

• • • • •" ,

••••••

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

,'

••••

NCrS'

20. 'JOO.OO
50.000,00
100. vuO,OO
40.000,<:0
1.500.0,'1
1.000,00
1;)

0;)0,00

2.940.942,00

Art. 29 . A despesa decorrente da execução' do' presente Decreto será
atendida mediante, contençâc de igual quantia, nos recursos a vseguír dís-

crímmadoe:
5.09.00
5.09. O;)
3.0.0.0
3.1 i.1
01. 00

- ' Ministério do Interior
- 'I'errttót ic Federal de Rondônia
- DESPESAS CORRENTES
- Pessca . Civil
- Despesas Ptxas

- Cov-denaçao dos Serviços
.
,3.1.2.0 _,Materia} de Consumo'
274.1.15'.:l6 - Equipamento . dos, Serviços de Energia Elétrica
3,1.3. O ---'-- Serviços de Terceiros
273. L 1525 - ConstruçàoiAmpüaçao e Melhoramentos de Sistemas de Distribuição, .. , .. ,., ..,
.
3: 1. 4. O - Encargos Diversos
253.3.1518 - Bólsaz, 'je Estudo.
.
-.: ','
.
3.2.8.0 - Contribuições de Previdência Social
114.:'::: . 15üO - Ooornenaçâo dos Serviços .. ~
,
.
4..0.0.0 - DESPESAo DÊ CAPITAL
4.1.1. O ---: Obras' Púnücas
114.1.1502 -- Récuperaçãc de Prédios do Govêrno
.
273.1.1525 - Construcáo Amplíaçàc e Melhoramento de Sisteniae de Distribuição
.
213.1.1511 - Construção e Equipamento de Estações de Rádio
259.1. '1522 - Consta ucão do Estadia' Aluísio Ferreira .,
.
'.
294.1.1528 - Projetos e Obras de Urbcrrízacão
372.1. J 535-.1\. ....c.... f~' .nservaçao e Construção de -Rodovías das
Colomar Agrícolas
:.; .. .'
,
.
259.1.1521 - Construção e Equipamento de, Bibliotecas e
1~4.2.1bOO

Museus
357.1. 15J4. -

4,. L3,O -

NCr$
370.000,00
280.000,00

239.046,00
20.000,00
8~1.000,OO

100.000.00
200.000,00
33.000,O~

100.000,DJ
40.000,00
67.046,00

.

19.000,ÓO

A,I?,pliaçâo 'de Sistemas de Abastecimento
d "lV,lto.
• . . • • . • • • • . . . . . . . . • . • . . . . . . .' •....•• '....•
Eqotpamentos e Instalações

490.000,00

133.1 150'1 ~-'Mpr:(1nizaçãc .da Lavoura
'
.
137.1.1509,- Construção de Armazéns e Silos'
.
272.1 j511 - Jnstalacüo de' Grupos Geradores,
.
241: 1.1513 -r- Reequípamento , dos' Serviços, de 'Segurança PÚblt-a
.. :
~
.
4.1 4Jl -' Material Permanente
252.1.1510 - Construcào e Equipamento de Grupos Escolares e Escolas Rurais
;'.-..

150.000,00
23 000.00
350. f)OO,OO
20.000,00

iae.con.on
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353.1.15j;:, .- Construca. e Equipamento de Hospitais e Pos_................••..

1.850,00

Cucsutuiçao de Fundos Rotativos
Revenda de Sementes, Reprodutores e Fertilizantes
'
.
Concessão de 'Empréstimos
Mecantzaçâo da Lavoura
;
;
.

70.000,00

GOS
4.;"~ lLJ -

13::5.2 ..:..503 4.2 5. u -~
133.1.1507 -

Médicos

150 OOGOO

Total Gerai
_....................... 2.940 942,00
td:ste decreto entrará em vigor na data de sua publícação.
Brasmn, 20 ne rtezembro de 1968, 147l? 'da Independência e 80'~da
Repúí.nc.s
Art.. JU

A.

COSTA B SILVJ\

Aruonio !J~lIim Netto
Afonso A. Lmui
Hélio Bettrãc

DEORETO

N°

63.902 -

DE

,20

DE DEZEMBI).O DE

1968

Abre, ao i'rli?úsiério do í-nterica , etn favor da Superintendência do Desenroí-;
oimento da Região Centro-Oeste, o crédito es~ecial de NCr$ ,
O.OUO.OOO,OO (seis milhões de cruzeiros novos) ,. àestinados a atender às
despesas cara instalação, JU1/("iCnament o ' e execução do' programa de
trabalho dà Superintendência.

O Presidente da República, usando da atríbulçãcrque lhe confere o artago ~~, Item lI, da, Constdturçâo, e tendo 'em vista a autorização- contida
na Lei nv 5.529, de 13 de novembro de 1968, decreta:
Art. 19 Fic&. acerto ao 'Ministérjo do tntetror, para ser utilizado pela Bupenntenuencia 00 Desenvolvimento da Regfào Centro-Oeste, o crédito especial (te NCis 6. OUU. 000,00 \seif:i' milhões de cruzeiros novos),' destinados a
atender às despesas com .mssaíacâo, funcionamento e execução do programa de trabalho da Superintendência.
Art. zc A desp-e-sa dee-orrenteda' execução do presente Decreto. será
atenrnua mediante contenção de igual quantia, nos recursos a seguir discriminados:
o. ua.UU
Ministério de Interior
tl.U~.ULU', - Supermtendêneía do Desenvolvimento da Fronteira Sudoeste
l-Jd .1.1~!:JU j-manciamen to e Assistência à Agricultura
4. Ú. U. U -Despesas deCapitaI
4-.;:S. U. U ~ 'I'ransrerêncías de Capital
4.~.b.U -'- Auxílios para Inversões Financeiras
600.ÓOO,00
lJ.U!:J.ULUb - Bupermtendêncía do Desenvolvimento da Amazônia
3::l0 .1.1325 - Fundo para Jnvestdmentos Privados rio Deaen.,
"
voívimento da' Amazônia
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.::;.U.U - 'Lransreréncias de Capital
4.::;.b.~ ~ Auxílios para Inversões Financeiras..........
5.400.000,00
6.000.000,00

Art 39 td:ste Decreto entrara em' vigor na data de sua publicação.
Brasüía, zo de dezembro de 1963; 1479 - da, Independência e 30l? da
jcepuonca.
A. COSTA E SILVA
Antonio Velftm Netto

Afonso A.

isma

Helio Beltrão
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DECRE'TO N? 63.903 -

DE

EXECUTIVO

20

DE DEZEMBRO DE

1968

sore, ao lV1intm;ério do nxercuo, o créaito suplementar- de NC1$ 3.000.000,00
para retorço de aotaçao COnSZ9iJaàa no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constétuíçâo, e da. .autortzação contida no artigo, 11,
da Lei nv 5.373, de 6 de aezernbro de 1967, decreta:

.Art. 19 Fica aberto aJMmistério' do ~xército, o crédito suplementar de
NCr$ 3.000.000,00 (três nnlhôee vde cruzeiros novos) para refôrço de detaçâo orçamentária, consignada ;::'.0 subanexo 5.06.00, a saber:
5.06.00 -- Ministério do Exército
NCr$
233.2.1001 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3. O.O.O -,--- Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.000.060,00
3.1.2,0"'- Material 'de Consumo
,
, ..
Art. 29 A despesa decorrente da execução do presente Decreto será.
atendida mediante contenção de igual quantía; nos recursos a' seguir discriminados:
5.06'.00 :- Mínístértot do Exercito
293.1.1018 - Ccnstruçâo de Residências para Oficiais e' Sargentos, inclu,
síve as constantes do Adendov' A"
4 r O.0 . 0 - Despesas de Capital

rnvesumentcs

4',1. O.O -

4.1.1. Q' - Obra::; Públicas

. . .. "

,

,....

3.000.000,00

Art. 39 âiste Decreto entrará em vigor na data 'de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro' de 1968;, 1479 da Independência e 80? da
República.
.
A. COSTA TI SILVA

Aurélio âe

Lyr:.~

TavMes

AntonilJ peljt1JL Netto

Hélio

eeura«

DECRETO Nç. 63.904: -

DE 20 DE DEZEMBRo DE 1968

Retifica o Decreto n(' 63.700, di? 28 de. novembro de 1966.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, .da Constdtuíçâc, decreta:
Art. 19 Fica retificada a discriminação' constante do artígo 19 do Decreto nv 63. 700, de ':;;3 de novembro de 1968,. referente' a abertura de, crédito- suplementar ao' Minístérto das Minas e Energia, em favor do, Departamento' Nacional de Aguas e Energia para a forma seguinte:
5.1:::l.07 - Departamento Nacional de Águas e Energia
272.1.1742 - Planos Éspeciaís oe Energia nos Estados, Dis,
tri"",.') Federal e 'Territórios da 'trmão, conforme
discriminação do Adendo "C".
4.0.0.0:'- Despesas de Capital
4.1.0.0 -'- Investimentos
4.1.2.0 -'Serviços em: Regime de programação Especial

180.000.00

Art. '29 O presente Decreto entrará em vigor na data de 'sua, pubücação.
Bramia, 20' de dezembro de 1968; 147<> da Indep'~i1dência.e S09 da

República.
A.

CüSTAE SILVA

\

AntOnio Delfim Netto
José cosia Csnxúcunti

Hélio

seurao

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N.(,I 63.905 DEZEMBRO DE

DE 23 DE

1968

Dispõe' sôbre o enquadramento dos
servidores pertencentes aos Gabinetes Civil e MiZztar da presidénc1a àa
RepúlJlica, beneficiados pelo art. 23
parágra/o único, da Lei n Q 4.069, de.
11 âe junho de 1962, a inclusão ués-.
ees seroiâores em órgãos cta aâmi-:
nistraçâo pública, e dá outras p1'Otruiêncíae,

O Presíden te da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83', item TI) da Oonatdtuíçao e tendo em vista o disposto no parágrafo
único do 'artigo 23 da Lei nc 4 0$9, 'de
11 de junho de 1%2, e o que consta
do Processo nv s. 777, de 19-68, do ncpartemento Administrativo do pessoal
Civil, Decreta:
Art. 1(,1 Ficam aprovados, na forma dos, anexos, que constdtuem. parte
integrante, deste, Decreto, o enquadra.,
mento dos, servidores pertencentes aos
oaoinetes Civil' e Militar da Presidência da República benencíanos pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4,069, de 11 de" junho de 1962,
e a inclusão dêsses servidores em órgãos da administração direta, em Parte Especial; enquanto não rorem apro.,
vades os quadros definitivos, bem como as respectivas relações noenma1S.
Parágrafo único. Fica também aprovada na forma dos anexos;' a dtstrrbuíção em cargos da admínístraoâo dlreta, em 'parte Especial, do pessoal
que se refere o artigo 4(,1 dêste Decreto.
"Art. 2(,1 Os valôres dos níveis de ven.,
o.enentos dos c~.rgos .constantes dos
anexos a que se refere o artigo anterior são os previstos no Anexo I da
Lei nc 4..069, de ,11 de junho -de 1962;
reajustados por leis posteriores.
Art. 3(,1 A partir de 3 de setembro
de 1962, os ocupantes de cargos de
Ascensorista enquadrados por este De;
ereto passam a ter' a' classíricação determinada 'no artigo 1(,1 da Lei número 4.126 de 27 de agôato de 1962, na
classe" ínícíal: . GL-304.8.A" da mes'!'lia: série' de cresses.
ArL 4(,1 O pessoal excluído do presente' enquadramento, e que constou
do provisório aprovado- pela Resolução
nc 262, de 16 de dezembro de ,1964, da

a
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extinta Comissão de Classificação de
Cargos, por' não preencher os requisitos do parágrafo único do artigo 23 da
Lei nv 4.069 de 11 de junho de 19o_2,
é mantido, ternporàríamente, na. cond?:;âo em que se encontra, até que tenha examinada a respectiva situação
'em face do art. 177, § 2°, da Constituição Federal.
Art. 5(,1 O/enquadramento ora aprovado não homologa situações que em
virtude de' smdícâncías ou mquérrtos
acminístratrvos, venham, a ser consíderadas nulas, ilegais, ou contrárias
às normas administrativas em vigor.
Art. 69 O órgão de pessoal da Presidência da República apostilará os títulos dos servidores aorangtdos por êste Decreto devendo providenciar a.expedíçác aos que não os posS1!ll'em.
ArL 79 O pesoaI de que trata êste' Derreto continuará sendo pago peta Presrdêncía da República até que
tenha a respectiva despesa consignada, nos orçamentos dos órgãos em que
foi incluído.
Art. 8(,1 As vantagens.financeiras decorrentes da execução deste Decreto
vigoram a partir de 15 de Junho de
1962, exceto quanto às do artigo 3~.
que, vigoram -a partir de 3 de setembro, de 1962.
Ar1.. ~),O tJ:ste 'Decreto entrará em' vigor na data. de sua publicação, 'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembr-o de 1968;
147(,1 da Independência e 80(,1 da
&epúbIíca.
A. COSTA E SILVA
Luis Antônio da,'.Gama e Silva
Augusto
Hamann
Raaemalcer
Grímeuxüâ
Aurélio de Lyra' Tavares
Antônio Del/2m Netto
Máfio David· Anàreazza
Ivo Arzua pereira
Tarso Dutra
Jarbas G.passarinho
MâTcio de SOuza. e Mello
Leonel, Miranda
José Casta' cavalcanti
Edmundo de Macedo' Soares

Os enaxos a que.se refere Q art. 19.
foram 'publicados no D';O. de 24 de
dezembro de· 1968.-
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DECRETO N9 63. 906
DEZEJ.VJ:BRO DE·

~ DE

26

DO

PODER

DECRETO 'N,9 63.907 .........: DE 26 DE

DE

19"68

:!)EZEMBRO DE 1968

Autoriza o Ministro da
Fazenda a
conceder a garantia da União a ope-

raçâo externa' o ser contratada' pela
Centrcus Elétricas de São Paulo
S. A. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuicôes que lhe confere o' artigo 83, item II, da Constituição, de-ereta:
Art. 1.9 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a conceder, direta-mente, a garantia da União aoperaçao a ser contratada pela Centrada
Elétricas de São Paulo , - CE8P, DO

valor de USS 17.()UO.{I00;OO [dezessete milhões de dólares) com o First
National City Bank e outros estabelecimentos bancár-ios, para aquisição
de equipamentos elétricos destinados
àquela emprêsa..

Art. 2.° Fica autorizada, excepcionalmente, a concessão da- garantia da
União sem a exigência da prestação
de contragarantia por se tratar de
emprêsa estatal que presta relevante
serviço público' e haver sido 'concedído,
cumulativamente, aval. .pelo
Banco do Estado de São. Paulo.
Art. 3.9 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, te-.
vog adas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1968;
147.° da Independência e 80'.9 da
República.
A.

COSTA

E

.SILVA

Antônio Delfim Netto
Hélio Beltrão

DECRETO N9 63.908

EXECU(['IVO

Dispõe sôbre
o acesso das praças
oriundas dusextintas COmpanhias
de Serviço Industrial.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, Inciso II, da Constituição, e
de acõrdo com o art. 34 almea 1:, .do
Decreto-lei nc 9.698, de 2 _ de. setembro de 1946, decreta:
~t. 19 FiCa assegurado às praças,
que ainda permanecem" no" serviço
ativo, 'oriundas das. qualificações militares privativas das Companhias de
Serviço Industrial," extintas pelo Decreto n.o 48.057, de 6 -de-abrtl de 1960
e se' sujeitarem às' exigências gerais
da Carreira, resultantes da condição
de graduados militares,. o acesso às
graduações superiores, em igualdade
de condtçôes com os demais graduados das .respectivas qualificações militares.
Parágrafo umco. O acesso de que
trata êste artigo deverá atender às
exigências da legislação específica.
.Art. 2.9 âste Decreto entrará em
vigor na, d:1ta de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
. Brasília, 26 de dezerp.bro de, '1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA. E Sn.VA
Aurélio de Lyra Tavares

_"o

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1968

Fixa a distribuição em cada anua e em cada -pósto.. das junções qerais dos
Ofzciais do Exército, a »woror a partir de 24. de dezembro õe 1968.

o Presidente da República, usando. da atribuição que lhe confere o
artigo '83, inciso II, da Constdtuiçãc e tendo em vista- o § ,19 do artigo 36 da.
Lei n 9 ~. 448, de 29 de outubro de 1.964, decreta;
Art. 'I'! Sào os eff;tivos globais das Armas atualmente em vigor, dístrfbuídos em cada .Arma e em cada pôsto pelas funções gerais (QEMG e
QSG) e . pelas funções privativas de, .seguínte Iorma.;

I

29 TEmente

f

I

I

19 Tenente

(g)

I

(f)

!

Capitão

Major

(c)

I

I

(d)

Infantaria

Cavalaria
Artilharia
Engenharia

I

Tenente Coronel

!

I'

:

I

I

I

I

i

i

I

Material Béríco -

Comunicaçõ~s

I

I

539
184
272
114
70
110

568
234
353
279
41
43

223
93
148
137

(h)

40
62"
41 Cc;

84

18

29
22

i

I

I
:

I

1

I

I
I

!

I

I

!

i
i

I'

I

I

'

I

I

i

'

I

i

i
I

1.365

677

347

(j)

'por PÔ3L)

Efetivo. previsto

vanavc

1.520

(Lei n 9 5.394, de 23 de
i
fevereiro de 1968)
!

I

i

.

'

i
I
I.
!
2.379
I
i

I

I

~

I

r

21
I
15'

39
20

26

21
7
58

203

330
171
292
49
19

277
105
347
35

-

243

I

I

124
!
83!

6

40
91

100
I

I

41

i

I

;
I
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Cavalaria
I
Artilharia
i
Engenharia
i
Comunicações
I
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Infantaria
í
Cavalaria,
Artilharia
I
Engenharia
I

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
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Material Bélico

Infantaria
Cavalaria.
Artilharia
Engenharia

Engenharia

I

o»

(a)

Infantaria

Cavalaria
.Artilharia

Gerais

Funções

,CQEMO e QSG,'.:

I'

I

(i)

Funções

Privativas

:

I

i

e

Armas
Q M B

I

[

j

Coronel

Pôsto

~

:t

ã

..,

2

@

tr:l

f2

g

l-d

o

t;l
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::oC3
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Observações:
a~ Há 6 (seis) tunçôea rJ~~\ rtivas de Comunicações que podem ~~T
exercidas por ofícíaís da A•rrna ele Comunicações, nâo numerados, oriundos

das demais Armas.
b?

Há 2 (d~~s) funções privativas 'de Material Bélico que podem ser

exercidas por cücíais do ousdro de- Material Bélico, não numerados oriundos das. demais Armas.
'
c) Há .13 (treze) funções pi'i'.'ativas de comunicações que pedem 8U
exercidas por oficiais da Arma de Comunicações, não numerados, oriundos
das demais Armas.
d)
Há 7 (sete) funções prtvatívas' de Material Bélico que podem SEr
exercidas por oficiais do Quadro de Material Bélico, não numerados, ori-

undos das demais Armas.
e)
Deixam de ser computacas 4 (quatro) funções privativas de Tenente-Coronel de Isngenharta, cue podem ser exercidas por Oficiais do
QEM~ENG,

não, numerados.
'
Há 23 (vinte e três) runcôes privativas de Comunicações que pedem
ser exercidas per Ofícíais da Arma de Comunicações, não numerados orrundos das demais Armas.
(I)
Há 16 (dezesseis) funções prrvatívas de Material Bélico que podem
ser exercidas por Oficiais do Oundrc de Material Bélico, não numerados,
oriundos das demais Armas; deixam de ser computadas mais 7 (sete) nmçõés prrvatlvas de Major '10 Q1.!adl'L de Material Bélico, que podem ser exer'entes por Oficiais das Armas com u"~' Cursos de Manutenção de 'Armamento
ou de Manutenção. Auto da Es M. B ou equivalentes, conforme "3. Ovganizacào em que rrgurem .
h) . Deixam-co ser computadas 48 (quarenta e oito) funções onvatrvas
de Capitão da Arma de Comunícacões. que podem ser exercidas Dor Ofir,ÜÜS
da Arma de Comunicações não numerados, oriundos das demais Anuas .
• "1)
Foram ajustados, na forme de. Decreto nc 63,693, de 28 de -covembro
de 1968 os totais de funções privattvas superiores, aos seus correspondentes
no Quadro elaborado .para a promoção de 25 de agôsto de 1968. No põsto
de 1° Tenente não foram necessartos ajustes finais, de vez que o cálculo
de funções prtvatívas, feitos para êsse pôsto, tem por base o efetivo rcgulado pelo mencionado Decreto
j) Lei nv 5.394, de 23 ele fevereiro de 1968, regulada pelo Decreto
nv 63.693-68.
j)

Art. 2° ~ste Decreto entrará em vigor a partir de 24 de dezembro
de 196.8.
Brasília, 26 de dezembro de 1968; \479 da Independência e J09 da
Repil blica.
A. COSTA E SILVA

Aurelio de Lym Tavares

DECRETO N9 63.909 - DE 26
D.EZEMBRO DE 1968

DE

Dzclara de utilidade pública. a "üb1"(i,
de Preseroaçiio dos Filhos de. Tuberculosos" com sede em Sáo Pauto,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição e
a tendendo ao que consta do Processo
M. J. 50.586, de 1968, decreta:
, Artigo único". E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo

19 da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935.
combinado como artigo 10 do Regulamento aprovado pelo Decreto número'50.517, de 2 de maio de 19'61
a "Obra de. Preservação dos Filho;
de Tuberculosos", com sede em São
pauio, Estado de São Paulo,
Brasília, 26 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.

A.

COSTA E SILVA

LUis Antônio da Gam'a
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26

DE DEZEMBRO DÉ

1968

Dispõe sôbre funções gratificadas do Quadro de Pessoal
da Fazenda e dá outras providéndas

do

Ministério

. O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item "H, da Constttuícác e de acôrdo com o artigo 11 da Lei
n.v 3,780, de 12 de julho de 1960, decretar
,Art. 1.0 As funções gratificadas ao Quadro de Pessoal do Ministério
da Fazenda fícam alteradas' na forma abaixo, para' atender o disposto no
Decreto n.c 63.595, de- 12 de novembro de 1968:
I - Ficam exturcas as seguintes funções gratificadas:
a)' Inspetor da Alfândega de João Pessôa, símbolo' 2-F
,/J)
Chefe do Serviço de Eeoressáo ao Contrabando, no Rio Grande
do SUl. símbolo 1- F;
c.) Administrador das Agências Aduaneiras em Manca e Cobíja, simbolo 7-F'
a)
Ádwinistrador P-{\S Postos Fiscais em: Xtborema, Sambaqui, Cachcerra do- sul. Cruz Alta, Santo Angelo, Santa Maria, Bagé, Rosário do
Sul, São Gabrleã e Alegrete, símbolo 7-F;
e) Administrador dos Postos -Fiscais emrOíapoque e Ponta dos índios,
símbolo 9- F;
f) Administrador dos Registros Fiscais em Antamart, Perjó. Campinas, Iqum, Juruparr, Liberdade \"" Abunã, símbolo 9- F;
g) Administrador das Mesas de Rendas .Aífandegadas em P6rto Velho,
R.i::> Branco. sim bolo 4- F.
~1 -~ Ficam criadas as seguintes funções gratificadas:
a) Admíntatrador de Alfândega em, Campinas, 'simbolo 2-F;
b'-) Admmlstrad-ir . de Altàndega em Belo -Hortzbnte, Brasília, Curttiha, e Cabedelc. -stmooro 3-F;

c)

Administrador de Altândega em Brasiléia, Imbítuba,

Pôrto Xavíor e Xut, srmbok

Pôrto Mauá,

-l-F,

lU - FIcam transformadas as runçoes gratmcadas . constantes da
tabela anexa ao presente decreto.
Art. 2.Q As despesas decorrentes da execução dêste Decreto serão
custeadas pelos ·1 ecursos orçamentártos próprtos do Ministério da Fazenda.
Arü. 39 Êiste Decreto entrarácem vigor na data de sua publicação,
revogadas as -dísposíçôes em contrario.
Brasília, 26 de dezembro de 1968; 1~.7,9 da vmdependêncía e 80.<' da
República.
A. COSTA E. SILVA

Antonio Deljlm Netto
Hélio ueum«

o

Anexo a que sea'efere o art. I'? foi publicado no 'D. O. de 30-12-68.

DECRETO NÇ' 63.911 /

DEZEMBRO DE

DE 26

DE

1968

Institui; na estrutura do Ministério
da Agricultura. a, Coordenação de
Relações públicas.
o Presidente da República, no uso
da atrlbuiçâo que lhe .conrcre o ar-

tâgc 83, item. n, da Constituição e
tendo em vista o que dispõe o Decreto fi Q ' 63 . 516: de 31 de outubro de
1968, e o Decreto nv 62.163, de 23 de
janeiro de 1968, decreta:
I Art. 19 Fica institUída, noMin~sté
rió da Agrícuttura, a Coordenação de
Relações Públicas, órgão diretamente
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sunordínado à Chefia do Gabinete do
Ministro.
Art.29 A Coordenação de Relações
Públicas exercerá suas atríbuicões
sob a supervisão direta e' Imediata
de um Assessor do Ministro da Agricultura.
Parágrafo único O CoordenadorChefe será assessorado por três assrstentes, de sua livre indicação, e
designados pelo Ministro da Agrtcultura.
o
Art. 3Ç1 A Coordenação de Relacões
Públicas dividir-se-á em setores ~ de;

Pesquisa e Promoção
Divulgação e Produção
Serviços Gerais
Parágrafo único. As atividades dos
setores mencionados no "caput" dêste artigo serão supervisionadas, diretemente, pelos assistentes do Coordenador-Geral.
Art. 49 As atribuições do Coorde-

nador-Geral, dos Assistentes e dos
setores referidos no artigo 39 serão
definidas no Regimento Interno da
Coordenação de Relações Públicas,
que será aprovado através de Portaria do Ministro dá Agricultnra.
Art. 59 ::iJ:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 'contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1958;
1479 da Independência e 80'! da
República.
A.

COSTA E SILVA

Ivo Arzua Pereira

DECRETO N'! 63.912 -

DE 26 DE
DEzEMBRO DE 1968

Regula o pagamento da gratificação
de toouü ao trabalhador avulso e
dá outras providênctas.
O Presidente da República, usando
das .atribuiçôes que lhe confere o, artigo 83;, Item n, da Constituição, e
tendo em vista o disposto, no artigo 39 da Lei ne 5.480, de 10 de agôsto
de 1968, decreta:
Art. 19 O trabalhador avulso, sindicalizado ou não, terá direito, na
forma do artigo 39 da Lei nc 5.480,

de 10 de agôsto de 1968, à gratificação da Natal instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de lfl'62.
§ 19 Considera-se trabalhador avulso, para os efeitos dêste Decreto, entre outros:
a) estivador, trabalhador de estiva
em carvão e minérios e trabalhador
em alvarenga:
b) conferentes de carga e descarga;
C)
censertador de carga e descarga;
d) vigia portuário;
e)
trabalhador avulso de capatazta:
f) trabalhador no comércio armazenador (arrumador) ;
g) ensacador d-e: café, cacau, sal e
similares;
·h) classificador de frutas;
2) amarrador.
~ 29 N o caso da fusão das categorias profissionais a que se refere o
artigo 29 da Lei no . 5.480, de 10 de
agôsto de 1968,0 profissional que permanecer qualificado como trabalhador avulso continuará a fazer jus à
gratificação de Natal.
39 O Ministro do· Trabalho e Previdência Social, mediante sohcitaçâo
do sindicato e OUvida a Comissão de
Enquadramento Sindical, poderá incluir outras categorias de trabalhadores na relação constante do § 19.
Art. 29" Para cobertura dos encargos decorrentes da grattflcaçâo de
Natal, o requisitante ou tomador de
serviços de tnabalhador avulso recolherá nove por cento (9%) sôbre o
total da remuneração a êle paga,
sendo:
I - oito inteiros e quatro décimos
por cento- (8,4%) ao sindlcato . da
respectiva categoria proflssíonal, até
quarenta e oito (48) horas após a
realização do serviço, devendo o "recolhimento .ser acompanhado de' uma
via da rôlha-padrâo:
.
II - seis décimos por cento (0,6%)
ao Instituto Nacional de Previdência
Social, na forma da Iegislacâo de
previdência social.
Parágrafo único. O. Departamento
Nacional da: Previdência Social baixará normas sôbre o recolhimento da
contribuição devida ao INPS pelo requisitante ou 'tomador da mão-deobra.
ê
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Art. 39 Do percentual de que trata
o item I do artigo 29 ;
1·- sete inteiros e setenta e quatro centésimos por cento (7,74%) S2
destinam ao pagamento da gratificação de Natal;
II - sessenta e' seis centéstmc-, por
cento (0,66%) se destinam á cobertura das despesas administrativas decorrentes, para o sindicato, da ap licação dêste Decreto, observado o disposto no a-rtigo B? parágrafo 'único.
Art. 49 O sindicato depositará no
Banco do Brasil ou em _Caixa Econômica Federal, na formado Deereto-lei no 151, de 9 de fevereiro' de
1967, dentro de cinco (5) dias após
o recebimento em conta intituLada
"Lei nl? 5.480 -~ Gratificação de Natal do Trabalhador Avulso" a parcela de que trata o item I ' do artigo 30.
Art. 59 O sindicato de cada categoria de trabalhador . avulso efetuará o pagamento referente
gratificação de 'Natal, na terceira semana
dos meses de junho e/ou de dezembro, no valor total creditado em nome do trabalhador até o mês ánte-'
ríor.
Art.·69 a vcõedo ao sindicato eretuar qualquer adiantamento' com recursos destinados ao - pagamento da
gratificação de Natal.
Art. 79 Para o pagamento da gratificação de Natal:
I - o sindicato,em tempo hábil"
comunicará ao estabelecimento bancário O valor devido a cada um dos
respectivos trabalhadores avulsos: .
II ~ 'o sindicato, na véspera do dia
do pagamento, entregará a cada. trabalhador avulso cheque nominal no
valor- correspondente .ao seu crédito;
III - o estabelecimento bancário,
ao receber o cheque,o confrontará
com a comunicação do sindicato e
fará o pagamento.
Art. 8º Compete às federacôea representativas das .categorias . profissíonaís de trabalhadores avulsos fiscalizar o exato cumprimento, pelos
sindicatos respectivos, do disposto
neste Decreto.
Parágrafo único. Cada sindicato
depositará em conta especial no Banco do Brasil S. A., em nome da federação respectiva, até o décimo dia
.à

útil do mês seguinte, vinte e cinco

por cento (25%) dá parcela de que
trata o item II do artigo 30.
Art. 99 Esbe Decreto vigorará acontal' de 13 de novembro de 1968, revogadas as disposições em .contrárlo.
Brasília 26 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Jarbas G: Passarinho

DECRETO Nº 6-3.913 DEZEMBRO DE

DE ~6

DE

1968

Institui, no Ministério' da Educaçit.o
e Cultura, a Comissão de Assuntos
Internacionais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lherconfere o. artigo 83, nc rr, da Constituição,'deereta:
Art. 19 Fica- instituída,nD Mlnlstério da Educação e Cultura, 'a Comissão de Assuntos Internacionais,
que Iunctonará junto ao Gabinete do
Ministro de Estado,
Art., 29 A CAI, além do objetivo
geral de, prestar assessoramento ao
Ministro de Estado em tôda a matéria que envolva relações com o' exterior do país, têm os seguintes objetivos específicos:
I cccrdenar, para encammhamenta aos órgãos competentes da
Administração Federal, os esbôçog de
planos programas e projetos de educação e cultura, suscetíveis de receber
a colaboração técnica ou financeira
de organismos ínteramertcauos OU
internacionais, agências' externas de
financiamento 'e entidades estrangelras privadas;
II ~. emitir parecer inicial sôbre
propostas de rinancíámento" ou de
assistência técnica feitas ao Ministério;
III - colaborar na elaboracâo de
minutas de convênios, contratos,
acôrdos ou ajustes;
IV - auxiliar os órgãos do Ministério e as instituições a êle vincula:'
das no tocante às medidas administrativas relacionadas com a . execuçâo de convênios, contratos, acôrdos ou ajustes já celebrados ou em
vias de assinatura;
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. v. ~ reunir a correspondência preIímínar trocada ,entre o 'Ministério e
as instituições

OU'

entidades aludi-

das no item I, promover a coleta de
dados a serem fornecidos aos 'órgãos
competentes do Mi-nistério e. elaborar, quando couber, as respostas que,
com base nos mesmos dados, devam
ser transmitidas ao exterior
VI - manter documentári; de suas
atividades. incluindo também. cs ele-

mentos informativos referentes a con~~nios, c-ontratos, acôrdos ou ajustes
ja celebrados pelo Ministério'
VII - coligir' dados' sôbre 'tôda a

matéria de ínterêsse do Mímstéríc
e situada no âmbito de suas atrtbuições, e fornecer a quaisquer ór-.
gaos, repartições ou entidades da Admínístraçâo Federal subsidícs cou in-

f?rmações que visem assegurar aen~
CIente tramitação de conventos contratos, acôrdos ou ajustes ou 'a sua
normal execucâo.
Árt. 39 A CAI se comporá de três
(3' membros. sendo dois represententes do Ministério da Educacão e
Cultura e um representante dó· Ministério das Relações Exteriores.
Parágrafo única A CAI disporá de
uma Secretaria, chefiada por functonár!o de nível superior, auxiliado '001'
servidores _.~edidos pelas repart.íçôes
do Ministérto e, se necessário, por
outros órgã-os da Administracão Federal.
Art. 41" A Comissão poderá solicitar a colaboração," remunerada ou
não, de técnicos ou especialistas cujo
trabalho ou pronunciamento em tórno de determinada matéria, se faça
necessário.
Art. 59 Os trabalhos da 'CAI serão regulados por um regimento interno, aprovado, dentro de quinze
dias, pelo Ministro de Estado.
Art. 69 :i!.:ste Decreto entrará em
vtgor na data de sua' publicação.
Art. 79' Ficam revogados .o Decreto,
nv 806, de 30 de março de 1962 e o
Decreto nv 60.730, de 19 de maio de
1967, e demais disposições em' contrário.
Brasília 26 de dezembro de 1968;
1479 da' Independência e 809 da
República.
A.·

COSTA E SILVA

Tarso Dutra

EXECUTIVO

DECRETO NI" 63.914 -

DE 26 DE

DEZEMBRO DE 1968
Provê sôbre o programa de Expansão
e Melhoria do Ensino .Médio (PRE_
MEM) e dá outras providencias.

O Presidente da República, no uso
das atríbulçôes: Que lhe confere. o artigo 83, item II, 'da Constituição,
Considerando que 'O aprimoramento
do ensino médio, no nível gmastac.
deve ser estimulado cem o aumento do
númer-o de escolas pohvalentas: ~
Considerando' as díretrtzes governamentais fixadas na preparação de recursos humanos necessários ao deS3!1 ..
vclvímento ; decreta.;
Art. 10 Fica aprova,do o "Programa
de Expansão e Melhoria do Snsmc
Médio" - PREMEM - com o onjcu-'
vo especial de' mcentivar o desenvolvimente quantitativo,a transformacão
estrutural e o aperteíçoamentc co .en_
sino médio.
Art. 29 O PREMEM contará cem recursos orçamentários federais €' estaduais, e extra-orçamentários 'de fontes internas e externas.
Art. 30 O PREMEM será administrado per uma Comissão' de .Adminístração, que funcionará junto ao Ministério da Educação e Cultura, constituída de se's membros, sendo. um
dêles coordenador, designados peío Ministro de Estado.
parágrafo únícc . O Mínístérro da
Educação e Cultura poderá solicit.ar de
outros setores governamentais titulares ou servidores postes à sua disposição para integrar o PREMEM.
,
Art. 49 A .Cornissãc de Admínístraçâo terá. a atribuiçáo de promover a
aplicação de recursos financeiros decorrentes dos convênios firmados com
os Estados, e administrará os recursos
federais,' inclusive os provenientes de
empréstimos, observado o- disposto no
artigo 14.
Parágrafo único, Os recursos .do
PREMEM serão depositados em conta
especial. aberta; à sua ordem, no Banco do Brasil S. A.
Art. 59 A Comissão de Admmístraçáo prestara contas, semestralmente,
à Inspetoria-Geral de Finanças do Minrsténo da, Educaç-ão. e cultura, quanto'
à aplicação dos recursos colocados. a
sua disposição.
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*

19 A prestação de contas será feita
até 90 (noventa) dias após o encerramente do semestre a que se referir,
29 A Comissão de Administração
contará com auditoria interna.
Art.. 6° Compete à Comissão de Administração, ao 'aplicar os l'eCUrSDS
proveni-entes de empréstimos externos
e recursos naciünai's de ccntraparttda:
I - Promover, juntamente Com os
Estados, a Implementação dos juanos
elaborados pelos mesmos e referentes
à expansâo e melhoria de .sua rêde de
ensino médio públíco.vem articulacão
com uma aesístêncía técmca eoucacíonal que assegure a consecução dos objetivos do PREMEM.
II - Administrar os projetos de âmbito nacional que visem ao treinamento e aperfeiçoamento .de professôresde
ensino médio g-eral, à construcão de
um ginásio pouvalente modelo na capital de cada Estado, ao equipamento
e manutençã-o dos centros de treinamento de professôres de ciências à
seleção de bolsistas para aperfeicóf3.,mento no estrangeiro e à organização
de ~erviços de assistência técnica educacíonal .
. lU----=- Encaminhar e acompanhar a
Iiberaçâo dos recursos para os vários
subprogramas d-o PREMEM.
. .I V - Elaborar as minutas de acôrdos e convênios a serem c-elebrados
cem os. Estados e órgãos incumbidos
da eXEcução do Programa.

*

~ 19 A ~xec.~ção dos projetos aprovad-os'. sera f-€':ta._ sempre que possível,
através dos orgacs especralizadog do
Mínistério . da Educação e Cultura,

*' 29 Das decisões .da Comissã-o da
Adrmnístraçâo serão extraídas atas
p~l'a. encaminhamento, por. cópia autêntíca, ao Ministério da- Educação' e
Cultura.
ArL 7Q OS órgãos do Ministério da
Educação e Cultura, em cujo orcamento figurem recursos destinados -ao
P~EMEM,
provrdemciarão O repasse
desses recursos para a conta, mencionada no parágrafo único: do artigo 49
dêste Decreto.
Al'L 89 A Comissão de Administracâq disporá de Secretaría-Executíva c'
de assessoria contábil, além de pessoal
auxiliar ..

*

19 O Ministro de Esta·do da 'Educação e Cultura, por proposta' da Comissão de Administração, solrcltará ,s-8-
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jam postos à disposlçâo do PREMEM
servidores da Administração federal,
direta ou indireta, e,' ainda, servidores
estaduais e municipais..
§ 29 A secretaria-Executiva será dirigida por um s-ervidor desígnadc pelo
Ministro de Estado, mediante indicação da Comissão de Adminístraçâc .
§ 39 A Equipe de Planejamento do
Ensino Mêdio (EPEM) do Ministéri'o
da Educação e Cultura prestará assessoria técnica à Comissão de Administração.
Art. 99 Nos convênios para ímplantacâo do P'REMEM nos' Estados sera
prevista a constituicâo de uma Corms.,
são incumbida dessa tarefa, integrada
de dois representantes do Ministério
da Educação e Cultura.rum da Becretana d-e Educação e Cultura -e um. do
Conselho Estadual de Educação sob a
presidência de representantes do
PREMEM.
19 Os representantes federais serão
designados. pelo Presidente da Repúbhca..
2° A lo-calização dos .estabelecímentos de ensino será estudada pela Comissão de que trata o artigo levando
em conta, entre outros, os seguintes
ratôrcs para definição das prioridades;
a) população da, área a ser benefíciada pela escola;'
b) conclusão de cur.s-o primário;
c) população om idade sscolar, atendida p-ela escola média;
d) mvestcmento municipal em educa çâo primária;
€)
cooperação da comunidade;
j) mei~cs .de ac-esso à escola;

*
*

composição econômica da regrao:
dtsponíbihdade de cargo docente.
Art. 10. Em -casos excepcionais, de,
vídamente justificadas, poderão ser
contratados especialistas, sob o regime
da .legislação trabalhista, cu admittdos
colaboradores eventuais, sem vinculo
empregatício, ' observadas as normas
legais.
Art. 11. A comissão de Admímstraçâo não poderá despender, a titulo de
despesa de custeio, ímportâncias, supe,
riores a 3% (três' per cento) do total
dos recursos provenientes de empréstt.,
mos externos e da contrapartída .nacional, excluídas as despesas decorrentes dos encargos de consultoria.
g)
h)
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parágrafo único. Os recursos d-e que

trata êste artigo serão utilizados diretamente pela Comissão de Administracão e por ela repassados' às' várias entidad·e s executoras do PREMEM, inediante plano .de aplicação previamente

aprcvano.

Art. 12. O Regimento da Comissão
de Administração será expedido por
atado Mmístro da 'Educação e Cul-

tura.
Art. 13. As 'minutas de convênios e
o resultado dos estudos, preyístos no
~ 29 do artigo 99 deverão ser aprovados pelo Ministro da Educação e Cul-

tura e 'p-elo Governador do Estado.
Art. 14. O Regulamento do I"NDEP,
devque trata o artigo 29, § 19 da Lei
!i9 5.537, de 21 de novembro de 1968,
deverá harmonizar o PREMEM com o

mecanismo de financiamento de programas e projetos de ensino, estabelecido na refer-ida Lei..
Art. 15. O 'presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em c{lnt}'ál'io.
Brasília, 26 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N'? 63. 915
DEZEMBR-Q

DE

~ DE

26

DE

1968

Regulamenta os artigos 29, 30, 31, ::12,
33 e73 da Lei n Q 5.50S, de 11 de
Outubro de 1965, e da outras provz-

áénciae,
O; Presidente da' República, usando
das atrtbutçóes que lhe confere.o artigo '83, item H, da Ccnstttuíçâc e
tendo em vista o disposto nos artigos
29, 30, 31, 32. 33 e 73 'da Lei no ,"
5.E·08, de 11 de outubro de 1965,deereta:
Art. I\'
O Grupo Especial para:
Racionalização da Agroindústria Canaveíra do Nordeste
GERAN ~
criado pelo Decreto nv 59.033-A, de
8 de agôsto de '1966, promoverá a racíonalízação da agroindústria canavieira do Nordeste, através da execução
de programas ou medidas que visem
à melhorra de sua produtividade, a
solução dos problemas sociais COlT<;-

EXECUTIVO

latos -e à modífícação da i-espec uva
estrutura de produção.
§ 19 Os programas ou medidas r€'"
termos neste artigo objetívarão:
I ~ a modernização e dtversrfícação.
das 'atividades agrícolas. d-esenvolvidas
na área ocupada pela agroindústria
canavíeira do Nordeste;
II ~ a modernização e díversificação das atividades índustrtaís que utilizam como - matérta-prrma a cana-de-açúcar e seus derivados;
lIr ~ a modmcacâo da estrutura
agrária para absorção de mão-de-obra através do aproveitamento nc
terras exc-edentes.
§ 29 A comissâo de Financiamento
da Prcduçâo .concederá tratamento
prioritário aos programas que se relacionem com o disposto neste artigo.
Art. 29 A atuação do GERAN
compreenderá:
I ~ administração /' de incentivos
destinados à modíttcaçâo de estrutura
das. unidades produtoras;
II - eiaboração e execução de programações destinadas a criar as pre-condições nec-essárias à mcdtttcaçac
de estrutura aludida no item anterior;
XII ~ promoção de empreendímen..
tos
especificas
de reestruturação
agrária, decorrentes da modirícação
da estrutura mencionada no item I,
em ar tículaçâo com outros órgãos int-eressados;
IV ~ elaboração e execução de programas e projetos que visem à melhoria das condições de vida de trabalhador na agroindústria
canavieíra..
Art. 3° A concessão d-e incentivos
financeiros que visem a beneríciar
empreendimentos destinados" á ractonalízaçâo da agroindústria canavíetra
do Nordeste dependerá da aprovação
de projeto que demonstre a viaoíndade técnica; econômica e financeira
do referido empreendimento e qUB
propicie condições para a- solução dos
problemas sociais da área de' atívídaôes da empresa interessada. atendidos os objetivos estabelecidas nos
'itens I, II e rrr uo § 19 do artigo i«,
Art. 4° A aprovação pela SUDENE
de projetos de racionalização 'de um-.
dades produtoras do setor vagromdustríal canavieíro. que prevejam _a .aplicação de recursos oriundos do artigo
18 da Lei nv 4.239, de 27
junho

de
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de 1968, com as modíficaçóes das Leis
nvs 4.869, de 1° de dezembro de 1965
e 5.508, de 11 de outubro de 1968, de-

penderá de prévia concordância" do
GERAN.

Parágrafo único. A SUDENE e o
GERAN estabelecerão em convênio
as normas para análise, . apreciação e
físcal.zação dos projetos referidos
neste artigo.
Alt. 5Q Ressalvados os fínancramentes de safra, entressafra e comeretalízação -da produção,. bem como os
destmados à aquísíçâo de rertihzantes,
corretivos de solos e produtos fitos':"
samtártcs, os estabelecimentos Iederais orle.ais de crédito sõmente
prestarão assistência financeira à
agroindústria canavíeíra do Nordeste
quando, a jUiZO .do GERAN, tal assistência rõr compatível com os objetivos referidos no artigo 1Q e seu
parágrafo 19.
Parágrafo único.
O GERAN tera
o prazo de 40 (quarenta) dias, para
se manifestar sobre o pedido,' impor.
tando em aprovação a falta de seu
pronunciamento, contado da data de
eri trada da petição, no protocolo da
Secretaria Executiva.
Art. 69 O Fundo de Racionalização da Agroindústria Canavíeira do
Nordeste (FURAGRO), criado pela
Lei nc 5.508, de 11 de outubro de
1968, será operado pelo ;GERAN de
acôrdo com as normas estabelecidas
neste Decreto.
Art. 79 Sâo recursos do FURAGRO:
a) a receita prevista no item II do
artigo 5Q do Decreto-lei nc 308, de
28 de fevereiro de 1967;
b) as contribuições da SUDENE.
do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária (lBRA) e do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário
(INDA) ;

c) as dotações orçamentárias e os
créditos adicionais que lhe forem atnbuídos ;
d) as amortizações, os juros, os dividendos e quaisquer outras .receítas
derivadas da aplicação dos seus recursos.
Art. 89 Os recursos' do.FURAGRO
serão depositados em conta especial,
à ordem do GERAN, no Banco do
Brasil S.A.
§ 19 O Instituto do Açúcar e do
Alcool depositará, na conta referida

no "caput" dêste artigo, 'os recursos
de cue trata letra "a" do artigo antertór, até o término de "cada mês
subseqüente ao de sua' arrecadação.
§ 2° A SUDENE, o lB?.,A e. o
INDA depositarão, na conta r-eferida
no "caput" dêste . artigo, os recursos
de que trata _a alínea b do artigo anterior, na forma de convênios a ,serem
firmados com o GERAN ou, quando.
se tratar de' dotacõea especlfácamente
destinadas ao referido Grupo Especial,
até o término do mês subseqüente' ao
do seu recetnmento ,
Art. 9° 0& recursos do FURAGRO
destmar-se-ãc a assistência -flnanceira a empreendimentos priva-dos ou
aos tnvestamentos governamentais, que
visem à consecução dos -objetivos previstos no artigo 19 e seu§ 19 dêste
Decreto.
§ 19 A assistência financeira .retei-ida neste artigo, compreenderá:
a) complementação de flnanciamen'to de _projetos integrados de racionalização das unidades produtoras;
b) financiamento parcial de despesas com a elaboração de projetos integrados;
.
c) rínancíaenento _de projetos destinados diretamente à' melhoria das
condições de VIda do _trabalhador na
agroindústria canavíeíra.;
d) financiamento de pl'ojetosque
visem à .eumínaçâo de pontos de estrangulamento na unidade industrial
permitindo, ass-im, a ertc.ente utlüzeção
do equipamento já Instalado,
atendidos Os objetivos previstos no
§ Iv-do urtcgo 10.
§ 2Q OS'investimentos governamentais de que trata êste artigo serão
relativos às atividades previstas nos
itens II, nr e IV do artigo 2<.' dêste
Decreto,
Art. 10, O GERAN, _tendo' em vista os objetivos dêste Decreto, celebrará convênios com estabelecimentos
oficiais' federais de crédito' para a
concessão de financiamentos com recursos do FURAGRO,
ArL 11. As condições para a concessão de financiamentos com recursos do FURAGRO serão estabelecidas
pelo GERAN observadas as normas
legais e regulamentares aplicáveis à
espécie.
Art. 12. A assistência financeira
decorrente da aplicação do disposto

a.
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no artigo 4° e na alínea a do § 19 do
art. 9 9 não poderá ultrapassar, no
seu conjunto, o limite máximo permitido pelas normas que disoipltnam,
a concessão dos incentivos adrmntsto-ados pela SUDENE.
Art. 13. As programações destinadas a criar. as pré-condições rieces~
sár-ías à, modificação da estrutura de
produção da- agroindústria, compreenderão:
a) capacitação' de recursos huma-

nos:

b) levantamentos básicos, inclusive
aerofotogramétrrcos, dos recursos e
condições naturais das- áreas canavielras:
c) pesquisas e experimentos para
identificar as possibilidades de dl\:er·siücaçâo do, uso da terra nas diferentes sununídades regionais nus
áreas canavíeiras:
d)
outras iniciativas, a juizado
'Conselho Deliberativo.
Art. 14. Os projetos referentes à
empreendimentos .de reestruturação
agrária deverão basear-se nas c~~
dições naturais e econõmíco-soctaís
dás regiões canavíeíras do Norde,ste e
nos objetivos do GERAN e 'do lBRA,
admitindo-se;
a)
que se implantem em núcleos
distintos à medida que forem sendo
entregues terras ao poder público para
absorção de excedentes de .mâc-deobra;
b) .que o parcelamento das terras
se realize mediante levantamentos
expedidos _de, modo a _propiciar o
assentamento de colonos simultâneamente com _a liberação de mão-deobra resultante 'da implantação dos
projetos de racionalização;
c) que a construção de benfeitorias
de interesse comunítário .se· realize
durante o-período 'de assentamento:
d) que se prevejam diferentes tipos
dimensionais de lotes segundo a forma: de exploração considerada, mais
adequada, conciliando-se a viabilidade econômica- com o objetivo social, em cada casó:
e) que se realize a entrega das glenas antes de construídas as respectívas nenteitorias, assegurando-se ao
favorecido a assistência creditícia e
técníca undíspensável à exploração -da
terra e à construção das aludidas
benfeitorias;
f) que se adotem outros requisitos
necessários ao atendimento das condições de que trata êste artigo, a cri<

térto do

Conselho

Deliberativo do

GERAN.

Art. 15. A colaboração financeira
a ser prestada com recursos do
FURAGRO ~ a empreendimentos de
reestruturação agrária compreenderá
despesas com a elaboração ou implantação dos respectivos 'projetos,
Art. 16. Os programas e projetos
que visem diretamente à melhoria das
condições de vida d.o. trabalhador !la
agroindústria canavle1Ea, abrangerão,
especialmente, educação comunttária
e associati vista, bem como problemas
ligados ao abastecimento do trabalhador.
Aru. 17. As obras e serviços, inclusive de caráter admírnstratívo, relativos aos programas previstos neste
Decreto serão. executados pelo GERAN de preferência, mediante contrate;" com pessoas ou entidades.
€ bem assim, medíante convênio com
entidades públicas, corri sociedades ~e
economia mista cu, \ desde qu-e nau
possuam: fins lucrativos, com fundações' sociedades ou ass-ociações civis.
Parágrafo único. Quando se tratar
de 'programa da competência dos órgãos componentes do Conselho DeU'"
berativo do GERAN, a êstes será dada
a. preferência.
Art. 18. O Conselho Deliberativo
do Grupo Especial para Racionalização da Agroindústria Canavleíra do
Nordeste será constituído pelos Pre··
sidentes do Instituto do Açúcar e do
Álcool (IAA),' do Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária (lBRA) , do Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário (INDA) e do Banco do Brasil S.A., e pelo Superintendente da
Superintendência do Desenvolvímento do Nordeste (SUDENE), com dlreito a voto, e por um representante,
repectlvamente, do Govêrno do Estado
derernambuco, do G-ovêrn~ do Estado de Alagoas, da Fundaçâa Açucareira do Nordeste, dos fornecedores
de cana e dos trabalhadores rurais
canavíeíros do Nordeste, s-em direito
a voto.
§ 19 Dentro do prazo de _dez dias,
contados da publicação dêste Decreto,
cada. Conselheiro deverá designar o
seu respectivo suplente.
§ 29 O~ Governadores dos E',dR-dos
referidos no "caput" .dêste artigo, deáígnarão seus representantes e respectivos suplentes.
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O Conselho Deliberativo reu-
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aprovar o orçamento anual

rür-se-á peló menos uma vez por mês

do FURAGRO;

lia cidade do Recife, sede da entidade, e será presidido, em cada reunião, por um dos, COnselheiros com
direito a voto, sob sistema' de rodízio.
§4Çl As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maíoría
simples de votos e o "quorum" míní-.
mo para as suas reuniões será de 3
(três) membros votantes.

XIII - deliberar sôbre outras matérias de íriterêsse do GERAN, Parágrafo único, 'I'ôda ' matéria
que, a critério do Conselho Deliberativo, envolva aspecto de natureza téc-.
nica, será submetido, antes da de·cisão do Conselho, ao exame da Secretaria Executiva do GERAN;
Art.
21, Compete à Secretaria
Executiva do, G~RAN:
I - Realizar estudos e -pesquisas de
ínterêsse para a consecução dos objetivos do GERAN;
II - Emitir parecer sôbre a ma,
térra a ser submetida ao Conselho
Deliberativo;
lI!' - Elaborar programas €. projetos de Interêsse para a consecução
dos objetivos do GERAN;
IV - Acompanhar e fiscalizar a
execuçãocdcs contratos 'e convênios
que celebrar para a execução dos programas a seu cargo, bem como dos
projetos do setor privado aprovados
pelo Conselho Deliberativo, .observado
o disposto no parágrafo único .do, artig4Çl;
V - Analisar os' projetos de racionalização de unidades produtoias.
submetendo o respectivo' parecer ao.
Conselho Deliberativo;
VI - Apresentar ao Conselho Deliberativo até 30 de abril de cada
ano, a proposta orçamentária referente ao exercício subseqüente;
VI! - Prover o '(onselho Deliberativo dos meios administrativos, técnicos e financeiros necessários ao seu
funcionamento;
VIII - Preparar os expediente e
processos referentes às matérias que
devam ser submetidas ao Conselho
Deliberativo;
IX - Executar outras tarefas necessárias à consecução dos objetivos
do GERAN;
Art. 22. A secretaria Executiva de
GERAN será dirigida por um Secretário Executivo designado pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro do Interior, ouvi-dos os 'Ministros da Indústria e do
Comércio e da Agricultura,

Art. 19. Os representantes das entidades 'participantes do Conselho Deliberativo do GERAN darão conhecimento das decisões dêsse Conselho às
respectivas entidades' para o fim de.
uma vez homologadas, serem' incorporadas à programação daquela em
cuja esfera de atribuições' se inclua a
matéria.
Parágrafo único. Decorridos
60
(sessenta) dias da data da comunicação (ia Secretaria Executiva e não
havendo .pronunclamento em contrário da entidade interessada, considerar-se-á automàtlcamente homologada a decisão do Conselho Deliberativo do 'GERAN_
Art _ 20, Compete' ao Conselho Deliberativo do GERAN:
! aprovar os orçamentos e os
programas de trabalho do órgão;
I I - apreciar a prestação de contas
da Secretaria Executiva;
III -homologar os convênios e
contratos celebrados pelo GERAN;
IV :....- aprovar os projetos de racionalização de unidades. produtóràs xlo
setor agroindustrial canavleiro, bem
como as normas para a sua elaboração e análise. observado' o disposto no
parágrafo único do artigo 49' dêste
Decreto'
V - 'aprovar e revel' o seu próprio
regimento interno e o .da Secretaria
Executiva;
VI - ' deliberar sôbre operações 'de
crédito;
VII - Designar o Secretário EXecutivo Adjunto, por proposta do Secretário Executivo;
VIII - deliberar sôbre o regime de
pessoal do órgão;
IX - aprovar o relatório anual da
'Secretaria Executiva;
X - fixar critérios e normas geTais. de operação do FURAGRO;
XI
estabelecer as condições geTais ,e especiais para os financiamen-tos com recursos do FURAGRO;
-r--.

Art. 23 _ Compete ao Secretário
Executivo do GERAN:
I - Convocar reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo;
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II - Participar das reuniões do
Conselho Deliberativo;"

lU - Firmar contratos e convênios;
IV - Assinar as resoluções do Con-

selho Deliberativo;

V -

Requisitar, de outros órgãos

da administração pública,

Ó

pessoal

técnico e burocrático necessário aos
serviços do GERAN;

VI - Contratar o pessoal técnico
e administrativo necessário aos serviços do GERAN;
VII - Representar o GERAN;

VIII -

Dirigir

OS

serviços técnicos

e administrativos da Secretaria Executiva;
IX -

Propor ao Conselho Delibera-

tivo o nome :do candidato a ser designado para a função de Secretário

Executivo Adjunto;
X - Movimentar, observadas as
normas regulamentares e as decisões
do Conselho Deliberativo, os. recursos
financeiros do GERAN;
.
XI - Apresentar ao Conselho Deliberativo:
a) em cada reunião ordinária exposição sucinta sôbre as atividades
da 'Secretaria Executiva;
b) ,até 31 de março de cada ano,
relatórfo geral das atividades do
GERAN bem como prestação de contas referente ao exercício anterior;
XII Designar servidores para
ocupar _cargos de direção e de COnfiança;
XIII - Desempenhar outras atribuições relacionadas com a sua função e com Os objetivos do GERAN.
Parágrafo
único. O
Secretário
Executivo será auxiliado pelo Secretário Executivo Adjunto, ao qual
competirá exercer as atribuições, que
lhe forem delegadas pelo Secretário
Executivo e' substituir,automàtic&mente, o referido titular, em suas fal~
tas e impedimentos.
Art. -24. As e'ntidades federais integrantes do Conselho Deliberativo do
GERAN, darão tratamento prioritário
aos problemas da sua -respectiva competência relacionados com as regiões
canavieíras do Nordeste, observadas
as normas legais e regulamentares específicas quarito ao disposto nos parágratoa-dêste artigo.
~ 19~ A SUDENE concederá os incentivos de que' trata o artigo 18 da
Lei nv 4.239" de '27 de junho de 1963,
com as modificações das Leis números'
4.869, de 1.9 de dezembro de 1965 e

EXECUTIVO

5.508, de 11 de- outubro -de 1968, aos.
empreendimentos de, racionalizaçáo
da agroindústria canavíeíra do Nordeste.
§ 29, O IAA orientará sua política
de - contmgentamento, tanto no tocante às quotas de produção industrial das usinas como no referente às
quotas e contingentes agrícolas, de
modo a facilitar as modificações de
estrutura econômica e social das regiões canavieíras do Nordeste, previstas neste Decreto.
~ 39
O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, promoverá a desapropriação das terras que', na forma de
caca projeto de racionalização de
unidade produtora aprovado pelo
Conselho Deliberativo do GERAN, forem postas à disposição do poder público para absorção de excedentes de-

mãe-de-obra.

*

49 O Instituto Nacional de Desenvolvimento ~ Agrário, promoverá,
em #olaboraçao com o GERAN, a
execução de programas de desenvolvimento rural nos setores de colonização, extensão rural e cooperativismo
nas regiões canavieiras do Nordesw:
§ 59 O Banco do Brasil S.A., prestará asststêncía ftnancetra aos empreendimentos de racionalização da
agroindústria canavieira do Nordeste.
na conformidade de convênio a ser
celebrado com o GERAN',
Ai-t., 25, O rnstítuto-üo Açúcar e
do Álcool. (IAA) fornecerá ao GERAN,
para efeito do. orçamento e de programação, estimativas anuais da receita a ser realizada com o recolhimento dos recursos a, que se retere a
alínea a do artigo 79dêste Decreto.
Art. 26. A SUDENE, o IAA, o
lERA, o INDA e o Banco dei Brasil
S.A., êste último na forma do disposto no § 59 do artigo 24', prestarão ao GERAN colaboração financeira e técnica para possibilitar a integral execução dos programas que visem a atingir os objetivos previstosno artigo 19 e seu § 19 déste Decreto.

Art. 27. O GERAN fixará o prazo dentro do qual poderão as unidades agroindustriais canavíelras do
Nordeste pleitear, através de projetos, a concessãocdca incentivos financeíros necessários à sua ràclcnall-.
zação e, findo êsse prazo, proporá ao
Governo as medidas que julgar ade-
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quadaa quanto às unidades produtoras que' não tenham realízado aos modincaçôes de estrutura previstas neste
Decreto.
Art. 28. Findo o prazo de' execucâo
da IV etapa, do Plano Diretor do Desenvolvimento Econômico' e Social do
Nordeste, aprovada pela Lei nv 5.508,
deU de outubro de 1968, o GERAN,
em articulação com a SUDENE,
apresentará ao Ministério do Interior
uma avalíaçâo dos resú,1tãdos da aplicação do disposto' neste Decreto, proparido àquele Ministério as medidas
necessárias à continuidade. ou ao en-cerramento dos seus trabalhos. bem
como as providências que; na época,
julgar adequadas face às condições
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econômicas e sociais das regiões canavieíras do Nordeste.
Art. 29. O GERAN, juntamente
com a SUDENE, DNOCS, S.uVALE- e
BNB, integra- o sistema de órgãos do
desenvolvimento regional do Nordeste vinculado ao Ministério do Interior.
Art. 30. Jtste Decreto entra" em
vigor -na data de sua publicação.
Brasília 26 _de dezembro de 1968;
147Q da' Independência' e 80° da
República.
A. ·COSTA E SILVA

Afonso A. Lima
Hélio Beztrão.,

DECRETO N9 63.916 -.,.- DE 27 DE DEZEMBRO I1E 1968
Retifica o Q'J.Wd~o úniCo da Universidade Federal da p~raiba.

O Precídente ele; República, usando da' atribuição que lhe contere o artágo 83, item II, de Constítuíção, e tendo em vista o disposto no art. 56 da
Lei no 3.7&0, de 12 de julho de 1860, decreta:
Art. 1Q Fica "retificado, na forma dos anexos, o Quadro único de Pessoal
da -Universtdade Federal da Paraíba. aprovado pelo Decreto n? 60.544, de
7 de abril de 1957, a fim de mclun os cargos e funções dos Colégios Agrtccías
"vida de Negreiros"; de Bananeira." e de Oatolé do Rocha, bem como -os da
Escola de Agronomia do Nordeste, transferidos do Quadro de .pessoafdo Ministério da Educacúo e Cultura àquela universidade, pelas .Decretos números
62.17R. de 25 de janerro .de 1968 e 62.. 715, de 16 de maio de 1968, respectivamente .
Parágrafo único. As inclusões dos 'cargos dos ooiégros Agrícolas prevale-.
cem a partir de 26 de janeiro de 19'6.8 ê dos da Escola de Agronomia do Nor-.
deste. de 21 de ma-o do corrente ..a11(/.
Art. '2° Fica, 'guaimente retificado o citado Decreto nv 60.544, de '1 oe
abrfl de 1967, paro: corrigir íncorreçóee constatadag na respectiva, pubtícaçao,
bem como para tnclurr cargos técnico." e administrativos próprios ao Ensino
Agrícola em número suficiente para atender a expansão das novas umcades
ínccrooradas
à Un'versidade Federa,
da Paraíba.
.
- ,
Art. '30 O órgão de Pessoal da Universidade Federal-da Paraíba apcstiIará ;.'-8 J'ítulos de nomeação dos servidores abrangidos poriêste Decreto ou
expedira aos que não os possúrrem.
Art. 4° A despesa cem a execução dêste Decreto será atendida com os
recursos pt óprfos da Urríversídads Federal da Paraíba.
Art , 59 êste Decreto entrará em vigor na data de sua 'publicação, revogadas 11.<; drsposíçôea em contrário'.
-

Brasílta. 27 de
República..
A

dezembro de 196&;

1479 da

Independência e 809

da

COSTA F. SiLVA

Torso Dutra
Os anexos a que se refere o art. 10 foram publicados no D. O. de
(Suplemento).
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DECRETO N}' 63.920 -

DE

DO PODER

30

'DE

DEZEMBRO DE 1968

Regulamenta o disposto no Decreto-lei
n.':' 391, de 30 de dezembro de

1966.

o Presidente da República, no uso
das atribuições conferidas pelo artigo 83, item II, da Constituição e
tendo em. vista o disposto no artigo
6.9 , do Decreto-lei n.s 391, de 3D de
dezembro de 1968, decreta:
Art. V) O

.Grupo

Exécuuívo

da

Complementação da Mudança de Ó1'gâos d.a Administração Federal para
Brasília - GEMUD, .crtado pelo Decreto-lei H.9391, de 30.12.6B, será

constituído, mediante eo-taria do
Ministro doPlanejaml~t<.t evCoordenação Geral,' de dois representantes
do Mínistérío do Planejamento
e
Coordenação Geral, um -eoresentante - da Ooordenaçâo do

Dei:i~~I!

V-Ol n-

menta de Brasília - CODEBRi\S e
um representante da Pres ctencía .da
Repúb1)ca.
Parágraro vúnico. '0 GEMUDserá
presidido por um doa representantes do NLnisttrio do Planejamento e
Coordenação Geral.
indicado pelo
Ministro.

Art. 2.9 Compete ao GEMUD:
I .s: Controlar ao ~ "Fundo Rotativo
Habitacional de. Brasília" sob. gestão
da CODEBRAd,
.
II -- xstebe.e-e- a provran.açào de
construções 'e infra-estrutura.ccompatibílízando-a com
necessidades de-

as

co-rentes da '. -uisferencía -do "1ÚClf'O

Central para
maio de 1970.

Brasília, . até 31

de

lU - Propor,ao -Míntstro co Planejamento e' Coordenação Geral, . as
normas. -regulamen ~05 e crttartoe de
dístrfbuíçâo e redístribuíçâc das U.'lIdadas residenciais funcionais a que
se refere o artigo 7.9 do Decreto- lei
n.c 391, de 30 de dezembro de 1968.
IV ,-' Fixar as taxas de ocupação
e administração das unidades residenc.a.s, funcionais, as quais serão
admínístradas pela CODEBRAs.
V - Coorde~aras próvídêncías relacionadas 'com o recrutamento, no
mercado ds trabalho em Brasília e

EXECUTIVO

nos próprios órgãos da Administração Federal iocalízados , no DistritoFederal, de Dactilógrafos, Escriturários, Motoristas, Continuas, Serventes e de outras funções auxiliares,
os quais não deverão
integrar o
grupo de servidores do Núcleo Central a ser transferido.
VI -'- Articular-se com Os Ministérios e órgãos da Administração -índireta, a Prefeitura do, Distrito Federal, a era. rjrbanísadora da Nova
Capital - NOVACAP e Caixa Econômica Federal de Brasília, por 'TItermédío . de representantes por êsses órgãos , especialmente designados
para êsse "fim, determinando ou recomendando as providências rue ea
fizerem necessárias à concretização
da mudança no
prazo estabelectdo
na Lei n.c 5.363-67.

Arf. 3.""' No prazo máximo de 30
dias, a contar da publicação dêste
Decreto, deverão os Ministérios fornecer ao' GEM;UD:
,a) Relação' nominal dos funcionários Integrantes da 1.~ etapa do
Núcleo Central, com as especificações referentes MS cargos, funções
e dependentes econômicos;
b) calendário e programação
da
respectiva. mudança.
Art. 4,.!? No prazo máximo de 90
dias, a contar da publicação dêste
Decreto, déverâo os
Ministérios e
órgãos da Admintstraçâo indireta fornecer ao Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral as conclusões
dos. estudos referentes à 2.~ etapa do
Núcleo Central.
I

Art. 5,!? Os
órgãos mencionados
nos artigos 1.!? e 5.!?,dêste Decreto,
índ.caráo , ao GEMUD seus representantes; no prazo de 15 dias, a COntar de sua publícaçào.
Brasília, 30 de dezembro de 1968;
147,,11 da Independência e 80.!? da
República.
A. COSTA E-SILVA

Antônio Dettim: Netto

Helio

eeura»

Afonso A. Lima

DECRETOS Ns. 63.921 a 63.932
anida não foram publicados no
Diário

oncuu.
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DECRETO N9 63".933

~63

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1968

Aprova o er.quuaramenio do peeeoiü do ,Ministério dos Transportes abrangZdO pela Lei nQ 3.967. de 5 de outubro de 1961, e dâ outras provZdimcias.

o Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere
o .artigo. 83, . item' lI, da Constituição. e tendo em vista. o disposto 'nas
Leis ns. 3.780, de 12 de julho de 1960, e 3.967, de 5 de' outubro de 1961,
e o que propôs o Departamento Adrmnistra.tívo do Pessoal Civil na Exposiçào de Motivos nc 959, de 1968, decreta:

Art. 19 FICa aprovado, na .forma dos anexos, o enquadramento doa
servidores do Ministério dos 'I'tansportes (ex-Ministério da Viação e Obras
Publicas) beneüctados pelo cosposto no artigo .2g da, Lei nc 3.967, de 5 da
outubro de 1961. bem C9-»10 e. respectiva relação nomínal .
Parágrafo único. Os feitos do disposto neste artigo vigoram a partir
de 6 de outubro de 1961 i
Art. 2? Os valores dos níveis de vencimentos dos cargos constantes dos
quadros numéricos e da relação nominal anexos são os. consignados na Lei
nv 3.826, de 23- de novembro de 1960, reajustados porTeís posteriores.
An;. 39 O enquadramento a' que se refere o artigo 1? não homologa,
situações que, em virtude de smdícância. denúncia ou inquérito admtnistratavo, venham a ser' consideradas nulas, ilegais, ou contrárias a normas
admimstratívas em vigor.
Art, 49 Os' cargos de .níveírsupertor constantes dos anexos, abrangidos
pelo disposto nu artdgo 9? da Lei nv 4.345, de 26 de Junho de 1964, ficam
rectasstncaoo, a partir de 29 de junho de 1964, de acôrdo com os quadros
numéricos e relação nominal pertinentes, vigorando os efeitos financeiros
decorrentes a partir de 19 de junho de 1964.
Art. 5<:' E: considerado iguarmente revisto, para todos os efeitos, a contar
da 'data de vigência do Decreto-lei no 299, de 28 de fevereiro de 1967, na
forma indicada nOR HllfX(JS o enquadramento dos cargos incluídos por
este decreto -m senévde cresses ou classe singular pertencente ao Grupo
Ocupacional P-1. 700 -- Medtcína Farmácia e Odontologia, do Quadro de
Pessoal - Parte Especial do Mmistérto dos Transportes.
Art. 6<:' O órgão de pessoal- competente expedirá, aos servidores abrangtdoe por este decreto, atos declaratórros da respectiva situação funcional"
com observância do. dísposjo no artigo 188 da Lei nc 1.711, de 28 de outu,
bro de 1952.
Art. 7? Os servidores atúalménte em exercício excluídos do enquadnamento de que trata êste __ decreto, por não preencherem os requisitos
previstos no Decreto nv 971. de 8 de maio de 1962, contínuarâo a perceber,
temporàrtamente a retribuição salart al decorrente de enquadramento provisório em que hajam figurado até que tenham examinada a respectiva
sttuaçâo em face do disposto no art. 177, § 2°, da Constituição Federal.
Art. 8'} Rste Decreto entrará em vigor na data de SUa pubüqaçâo, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 30 de dezembro de 1968; 147<:' -da Independência. e 80<;1 da
ij,epública.
A. COSTA E .SILVA

Mário David Annreceza

Os anexas a que se refere o art. 10 foram publicados no D. O. de
-30-.12-68 (Suplemenbo) .

ATOS

464
DECRETO N° 63.934' 'DEZEMBRO

Abre ao

Ministério

DE

DE

DO PODER EXECUrrIVO

20

autortzaçáo contida no artigo 19 c:j

DE

Decreto-Lei

1968

da

oro de

EdUCi1(;clO

e

Cultura o credito especial ae ....
NÇr$ 276.000,00 (duzentos e seten-

ta e seis mil crúzeircs novos) a toVOT do Departamento. Nacional. de

Educação, para atender as despesa.s
de atividades extra-escolÇl-res âo

Projeto Rotuion,

o

Presidente da República. usando.

da atribuição que lhe confere o artiêo 83, item II, da Constituição, e da
autorização contida, no artigo 19 do

Decreto-lei nv 393,-, de 30 de dezembro
de 1968; decreta:

Art. 19. Fica aberto ao Mtmstérto
ca Educação e Cultura, a 'favor ~o
Departamento Nacional de8ducaçao
o crédito especial de NCr$ 476,.000.00

{duzentos e setenta e \ seis mü cruecíros novos), para atender as des-

pesas de atividades extra-escolares
do Projeto rtoncon.
Art. 29. A despesa decorrente .da
execução do presente Decreto será
atendida com os recursos a que tatude o art. 29 'do Decreto-lei nv 393, de
30 de dezembro de 1968.
Art. 39. aste Decreto .entrará em
vigor na data de sua publícacâo ~
Brasília 30 de- dezembro de '1.968;
1479 da' Independência e 80? da
República.
A.

COSTA E SILVA

~ritõnio

Delfim Netto

Tarso Dutra
Hélio B ettrãc

DECRETO N9 63.93'5 -

n~

394, de 30 de dezen..

1968, decreta:

Art. 1°. Fica aberto à Presídencia
da República, em favor da Agência
Nacional, o crédito especial de -NCr$
3.'50.00000 (trezent-os e cinqüenta mil
cruzeiros novos) , para atender despesas com
serviços informativos d~\
Agencia Nacional através da Imp-ensa, Rádio, Televisão e Cinema. tnctu.
srve aquisição de material, equtpamen,
tos' e instalações.
Art. 2°. A despesa decorrente da
execução do presente
Decreto 581'(1,
ateJ:lJ.ida mediante contenção de Igual
quantia, nos recursos consignados no
Decreto no 63.852, de 18 de dezembro
de 1968.

Art. 39 . Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1D6'8;
.147 9 da Independência e 8-'09 da

República.
A. COSTA E SILVA

Antônio Délfirn ncuo
Hé:iÓ eeurao

DECRETO N'? 63'.936 DEZEMBRO

DE

30

DF.

na 196R

Abre, ao Ministério da Educaçáo
e
Cultura, a favor da Diretoria
do
Ensino Superior, o crédito especial
de NCr$ 65.000,00. destinado a.
atender ao. adimplemento de compromiso

com a PAN AMERICAN

HEALTH ORGANIZATION para o

DE

30

DF

DEZEMBRO DE 1968

Abre. à Presidência da República em
favor da Agencia Nacional o creditO
especial' de NUr$ 350.000,00' rtreeen-.
tos e cmqíienui mil cruzeiros tu)"
VOS), para o fim que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuiçao que lhe confere o erti.
go 83, item n, da Constituição, f; d'"

estabelecnnenio tui Bibliote.ca Regional de Medicina na Escola Paulista de Medicina-sp, relativo
à
parcela do ano de 1967.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83', item II, da Constituição, e da autorização contida no Decreto-Lei nv
395, de 30 de dezembro de 1968, decreta:

Art. 1'? Fica aberto ao Mmistério
da Educação € Cultura, em favor da

465
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Diretoria do Ensino Superior, o crédito especaI de NC~$65.000,00 (ses-

senta e cinco- mil cruzeiros novos I
destinado a atender ao adimplemento
do compromlssc ôom a PAN AMERICAN
HEALTH
ORGANIZAT10~\f

para o estaoelec.men to da B blíoteca
Regícnaí de Medicina na Escora Paulista de Med cina-SP, relativo a par-

alude o artigo 29 do,

Brasília, 30 de dezembro de 1968:
da Independência e 801" da

1471"

República.
A. CnSTA E

Dá

neva

o

reaaçâ(l

C/I)

SILVA

Antonio Delfim Netto

execução doipreserite decret.o : será
atendtdatcom o produto da contencâo
das dotações crçamentái ías
a que

,

nv

Art. 39 ~ste Decreto elltràrá em
vigor na data de sua publicação.

cela do ano de 196'"1
Art, 29 A despesa decorreu te da

DECRETO N? J3 937 -

j j aoreto-Leí

395, de 30 de dezembro de 1968.

Tarso Dutrâ

Hélzo Beltrão

.

DE 30 DE DEZEMBRO' DE 1968

An.I? do Df:creto,n(! 63.831, de 17 de

aezemoro de 196.8

Presiaente da República. usando da atribuição que lhe confere o ar-

tig-o 83. item rI, da Consutn.ção. decreta:

Art. 1.. . O Art. I'?, do Liecreto nv 63.831, de 17 de dezembro de 1968,
passa a ter a, seguínte redação:
"Art. 19 Fica aberto ao Mmistérío do Exército o- crédito suplementar
de NC:'~' 13.453.50'0,00 (treze- -milnôes, quatrocentos.e cinqüenta e três' mil
e quinhentos cruaeiros novos) para rerôrço de dotações orçamentárías
consignada' no subanexo.Bc Oü.üü, a saber:
NCr$

5.06.00 -- Minlstér!o do Exercito
233.2.1004 _. Cocruenaçác aos Serviços Adminístratívos-Ope3.0.0.0 -

raciona.a
Despesas Correntes

3,1.0.0 _. Despesas de Custeio
3.1.1. O -~ Pessoa.
3.1.1.1 -- PEssoal Civil
'02~OO Despesas Variáveis com Pessoal Civil ...
3.1.1.2, _ .. Pessoal Militar
01.00 -- vencimento, e Vantagens Fixas ... ",.·
02.00 - Despesas Vatíáveis com Pessoal Militar
3.2.q.,0 - Transf'erêncíag Cc-rentes
3.2.5.0 ----, Salárto-Fumiha
.
156.2.1002 - Pagamento a jnativcs e Pensionistas
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2, O.O -- 'I'ransferêncías Correntes
3.2.3.0 - Inativo-i . .
3.2.4.0 -- Pensícníatas .

953.500.00'
7.000.000,00
L 800.000,00
500.000,00

L 200.000.00
2.000.000,00
13.453.500,00

Art.

zv aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 1968; .1479 da Independência e 801" da
República,
A. COSTA E Srtv.i

Aurelio de Lyra 'icoare«
Antonio Del;im Nett·'

H~lzo Bklt1"(lO
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DECRETO NQ 63.-938 -

respondente. ao produto da arrecada>.

DE SODE

DEZEMBRO DE 1968

A,ore .., 'áo Ministério d.a Fázenda, em

favor dos Municípios situados nos
Territórios. Federais, o crédito- es~
pecial de NCT$ '150.000,00 para., o
fim que específica.
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe- confere o artigo 83, item II, da Constituição e da
autorização contida .na Lei nv 5;545,

de

2~

de novembro de 1968, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério

da, Fazenda o

crédito especial de
(cento ~' cinqüenta
mil cruzeiros novos) para atender às
entregas MS Municípios situados nos
Territórios Federais; da parcela corNCl'$ 150.000,00

PFCHETO N'" 63.939

~...:

çâo do Impôsto -sôbre :a .Circulaçâó- de
Mercadoria arrecadada pela União
consoante dispõe o § '59,' do art. 19 e
o § 79 do art. '24 da Constituição.
Art 29 A despesa decorrente da
execução do presente. Decreto será
coberta com recursos previstos no
item II s 1Çl, do artigo 43 da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964.
Art., 39 nste Decreto entrará em
vigor 'na data de sua publtcaçâo.
Brasüía; 30 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 80Çl / da
República.
A. COSTA E SLYA
Antonio Delfim' Netto
Afonso A. Lima
Hélio Beltrão

DE 30' DE DEZEMBRO 'DE .1968

em

Abre ao Mínisterto do Interior,
favor da' Superinten.dênciado Vale do
São Francisco, o credito sU'p:e1nentar de NCr$ 200.000,00,' para retorço
de dotações orçamentóriae.

o Presidente da República, usando da atribuição que . lhe .contere o
artigo 83, item lI, da Constituíçàc f da autorízação contida no arttgc H,
da Lei. nv ~.373, de 6 de dezembro de- 1967, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Míntsterío do Interior, em favor da Supertutendén cia do Vale do São Francisco. o crédito suplementar, de
.
NCr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeíroa novos), para rerõrço de dotações
orcamentátias . a saber:
5.09.00 - M-inistério, do Interior
5.09.0108 ----'--- Superintendêncía do Vale do São Francisco
114.2.1419 - Coordenação dos Serviços da Superintendência
NCl'$

3. O.o. O - Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Salárlo-Famtlía
'
.
200.UOO,OU
Art. 2° A despesa decorrente da execução do presente Decreta será
atendida mediante contenção de igual quantia, nos recursos a segtür discrfmínados ;
5.09·.00 - Ministério do Intertcr .
5 09.01.08 - Superintendência do .Vale do São Francisco
114.2.1419 - Coordenação dos Serviços da .Supertntendêncía
3.0.0 ..0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transferências' Correntes
NOl'S

3.2.9.0' -

Diversas 'I'ranarerênciae Correntes
Pessoal.
,.....
200.000,00
Art. 39 f:ste Decreto entrará eIT;. vigor na data de sua' publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1968; 147 9 ' da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Antônio Delfim: Netto
Afonso A. l.inui
Hélio Beltrão

ATOSDQ, PODER

DECRETO

Nº· 63. 940 ~ DE
DEZEMBRO DE 1968

30

DE

Dispõe sôbre a aquisição de ceroncees
para as emprêsas de transporte
aéreo -recuiar :

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Increo li, do artigo 83, da Constituição, ·e,

'

Considerando a necessidade de adotar medidas visando consolidar a situação eoonômíco-tinanceira da tn.
dústria de transpcrte uéreo comercial
brasileira, decreta:
Art. íº Os Ministérios da Aeronau..
tíca, da Fazenda, e do Planejamento
e Coordenação Geral deverão tomar
as medidas para sobrestar o andamento de qualquer processo, de interêsse das empresas de transporte
aéreo regular, relativo à aquísiçao
de aeronaves, até que seja:
a)' reexaminada e solucionada a poIítíca de concessão de aval do 'I'esourc Nacíonal, para aqulsíçâo de aeronaves civis para emprêgc no tráfego comercial;
b) solucionado, em caráter definitivo, o pagamento dos compromissos
financeiros acumulados, pelas empre-,
sas de transportes aéreos regulares,
junto aos órgãos gnverriamentais, bem
como ratificados formalmente, por
parte de cada emprêsa, os têrmos deasa solução;
c) Integralmente satisfeito ú compromisso de alienação de aeronaves;
DECRETO NQ
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assumido pelas emprêsas quando ce
reequípamentcs anteriores;
(1,) apresentado pera Indústria _de
Transportes Aéreos o plano global-de
reequipamentosolicitado durante a
realização da lI!· Conferência Nacicnal de Aviação Comercial:
e)
atingida a proporcionalidade
adequada, entre a oferta e a procura
de assentos-qtillômetros ,
Art. ·29 A satisfação de iodos os
itens do art. 19 é condição essencial
para a: retomada de qualquer pedido
de reequípamento ,
Art. 39' As disposições, dêste decreto não se aplicam aos casos de:
a) reposição de aeronaves consíoefadas Inservíveís, em conseqüência de
acidente;
,
b) aquisições, já autorizadas, de ae.,
ronaves Oi-motoras, turboélíceg destinadas à substitu'çâo de equrpamenros
convencionais considerados antíeconômicos.
Parágrafo. único. Excepcíonalmente, as dísposiçôes dêste Decreto poderão ser dispensadas para a vauuíslçâo
de aeronaves destinadas aos serviços
in terccntínentaís .
Art. 49 este Decreto entrará ein
vigor ria data de sua publicação, revcgadas as díaposiçôcs em zontranc.
Brasília, 30 de dezembro de 1968;
1479 da .Independência e 80'? da
República.
A

<

COSTA

E

SILVA

Antônio Delfim Netto

Mareio de Souza e MellQ.
Hélio Beltrão

63. 941: ~ DE

30

Retifica o' Decreto n063.639, de

DE DEZEMBRO DE 1968
19

de novembro de 1968

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe c-onfere o
artígo 83,' item rr, da Oonst.ituíçâo decreta:
Art. 1Ci Fica retificado-o artigo 19 do Decreto no 63.639, de 19 de novembro de 1968, referente
abertura de crédito suplementar ao Ministério
da Fazenda em favor da Justiça. dó Trabalho, na parte relativa ao Tribunal 'Regional do Trabalhe e .Iuntas. de Conciliação e Julgamento da 5~
Região, atividade ~56.2.0153
Pagamento .de Inativos e Penaíonistas,
para a· fo-rma seguinteà

c

Tribunal Regional do Trabalho e .Juntas de
Conciliação l. Julgamento da 51:1 Região
156.2,.0153 -- Pagamento a Inativos 'e Pensionistas

NCr$

4.05.06 -

3. O.0.0 - Despesas correntes . .
3.2. O.O ~ Transferências Correntes .
3.2.3.0 ~ Inativos . . . . .

<

•••••. <

.
.

_

.

•••••••••••••••••••••••

16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000.00
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Art. 29 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de dezembro de 1968; 147º da Independência e 809 da
Repúblíca.
A. COSTA E SILVA

Lnis Antonio ãa. Gama. e. 'Silva
Antonio Deüim Netto

nen«

eeu-n«

DECRETO N9 63.91:2 DEZEMBR-.)

DE
DE· 1968

30

de 1968 e 1969, para atender despesas de qualquer natureza refezen toes
a estudos especiais de víaoihdeoe e
projetos finais de 'engenharia especifica em Estradas prioritárias' dos PIa':'
nos Diretores elaborados pelo '
GEIPOT.
Art. 29 . A despesa decorrente da
execução do presente Decreto, será
atendida mediante.contenção ele igual
quantia, nos recursos do crédito aberto pelo Decreto no 61.631, de ~~ de
novembro de 1967.
Art. 39 . f:ste, Decreto entrará em
vigor 'na data de sua pubhcaçáo .

DE

Abre ao Ministério dos Transportes,

em lavor

do"

Integração da

Grupo Bxecuiroo ae
Política

de Trans;.

portes, o creaitc especial de .....
NCT$ 2.800.000,00 para o fim que

especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item lI, da- Constituição, . e

da autorização contida no an:igo 1",
da Lei no 5.544 de 29 de ucvemprc
de 1968, decreta:

Brasília, 30 de dezembro de 1968:
1479 da Independência e (lO? da
República.

Art. 1Ç>. Fica aberto ao Ministério
dos Transportes, em favor do Grupo
Executivo de Integração da Poíttíca
de Transportes (GEIPOT), o créúítc
espe cíal de NCr$ 2.800.000,00. (dois
rmlhôes e oitocentos mil cruzeiros
novos), com vigência nos exercíclos
DECRETO

N~

--

63.943 -

DE

30

A. COSTA E SILVA
Antonio Delti7n Netto
Mário David Andreazza
Helio Beltrao
DE DEZEMBRO DE 1968

Dá novO, reaação ao artigo 2'? do Decreto w> 63·.660, de 20 de novembro
de ,1968, que dispõe sôo-e. a abertura de creazto süptementar ao Mmzsteria das Relações Bxteticres,

O Presidente da Repúbücn, usando da atribuição que lhe confere o
art. 83, item lI, da Constdtuíçâo. decreta:
Art. 1Q Fica retificado o art. 29 do Decreto no 63.660, de 20 de novembro
de 1968; que' "abriu um crécrro suplementar ao Ministério das Relações
Exterrcres, para a seguinte redação:
"Art:.21) A despesa decorrente da execução do presente Decreto sera
atendida mediante contenção de igual quantia, nas dotações orçamentárias
II seguir discriminadas:
NCr$
5 05.00 - Mmtstérto da,'Educação e Cultura
fL05.11 - Departamento' Nacional de Educação
259.2.0526 - Dxpansào e Manutenção da Comissão do Livrc Téenicoe· do Livro Didático' (COLTED).
4.0.0.0 - Despesas dc ' capital
4.1.0.0 - rnvestamentós
4.1.2.0 - serviçosr:1U ',RE~imf de programação 'Especial
300.000,00
5.05_23 -Instituto, Nacional de Estudo pedagógico
2.69.2.0824 - conferência Nacional de Educaçâc
'3. O. O. O -'- Despesas Correntes
3.1.0.0 _:... Despesas de cuc eio
3.1.4.0 - Encargos Dtveraos .
60.000,00
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Art. 39 :E:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo.
Brasiha, 30 de dezembro de 1968; 1479 da jndependêncla e 809 da
República.
A.

COSTP. E SILVA

Jcse de Magalhães Pinto
Tarso Dutra
HeHo Beltrão

DECRETO .!.'J<; 63.944 -

DE ·30 DE DEZEMBRo DE 1968

Dá nova redação à dú'ctl'ii1-'1uaçãc. contida no Art. 1° do' Decreto nO 63.,832.
de 17 de dezembro de'1968.

O Presidente da República, usando da· atribuição que lhe confere o
artigo 83 temFf da Constituíçâo, .decreta:
Art. 19 A discrrmmaçãc constante do Art. tv, do Decreto número
63 832, de 17 de dezembro de '1968, passa a ter a seguinte redação:
í

NCl'$
5 ..0G.OO -~

233'.1.1004 -'3.0.0.0 3.1.0.0 3.1.2.0

Art.

2(1

Brasilía,
República.
A.

Ministério do Exército
Coordenação cios Serviços Administrativos Opecíonais
Despesas Correntes
Despesas de Custeie
2,180.181,50
Material de Consuma .. , ... , ... , .. ,.........
11:ste Decreto entrará em vigor, na data de sua publícàçâo .
30 de dezembro de 1968; 147ÇJ da Jndependêricia e 80? da

COSTA .f. Srr.VA,

AVl'élio de Lyl'(J, Tavares
Antõnio Detfim. Netto
lii~lio Beltrãe,

DECR:&.'TO :N(I 63.945 ~ DE 30 DE DÚ,EMBRODE 1968

Dá nora redação ao A1·t. j c do Decrete n 9 63.867, que dispõe sôbre a aber;
tura da crédito suplem,entar ao Ministério da Fazenda; em tacor da
Diretoria. da Despesa Pübl-ica.

O Presidente da' República, usando da atribuição' que' lhe contere c
artdgoBâ, item If da Conatítuíção -decreta.:

Art. 1° Fica retificado o An.· 1ÇJ do Decreto ns 63.867, de 19 de
dézemuro de 1968, que abrturao Ministério da Fazenda, em favor da Diretoria da Despesa Pública o crédito suplementar de NCr$ 1.169.55366
(hum milhão, .ccnto e sessenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e três
cruaeíros novos f: sessenta e seis centavos), que passa a ter a secu'nte

I'2ciaçáo:

"Art. 1° Fica aberto ao Ministério' 'da Fazenda, em favor da Diretoría da Despesa Pública o' crédrto csuplementar de NCr$ 1.169553,60
(hum milhão, cento e sessenta e nove mil,l1tiinhent::Js e cinqüenta. e três
cruzeiros novos e sessenta .(> seis centavos), para .refôrço de .dotação consignada ao subanexo 5.07.22. a suber :
5.07.00 - Ministério' da }i'a'zenda
5.07,22 -- Diretoria da, Despesa Pública
114 2.1076 - Encargos Financeiro-, com o Pessoal da união
transferido para b Estado do Acre (Lei nc 4. 711,
de 29 de junho de' 1965)
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2. O.O - Transferências Correntes pessoal ... , .. "...... 1. 16~~. 553,61J
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29 :este Decreto entrará-em vigor ria data de sua publícacâo .

Brasília, 30 de dezembro de 1968; 1471) da Independêncía e 809 da
República.
A. COS'l'A F, SU,VA
Antônio Delfiw: Net.to
Hélio Beltrão

DECRETON(> 63.946 ,--

DE

30

DE

DEZEMBRO DE 1968

Adota nova.s medidas de contenção
de despesas públicas e estabelece
normas de e/;aboraçáo e execução'
orçamentária.

o Presidente da Repúbúca, no uso
das atribuições que lhe contere o artigo' 83, item n, da cousututçâo,

Considerando 'a necessidade de Teduzlr O dej'ici.t de caixa da União a

valor substancialmente inferior ao verirlcado em 1968;
Considerando' 'que, em face. C::a,po'lítica. do Govêmo Federal, de procurar evitar "elevação' de Impostos, '1.
redução' do deficit -deve provir prin-

cipalmente da redução- de gastos pÚ-'
blípos ;
Considerando á necessidade de complementar as medidas de contenção
de despesas já consubstanciadascno
Decreto nv 63.379-68 (oontrôle de
pessoal) e na programação financeira
de 1969,
Considerando o disposto nos· Artigos 66, ~ 49, e 180 da ccnstiturcâc
decreta:
Art. 19. Fica vedado, no primeiro
semestre de 1969,0 ingresso de pessoal:
a qualquer titulo, na Admtnisjraçâo
Direta - e nas Autarquias, inclusive sob
a forma de prestação de serviços medtante recibo.
parágrafo único. .mxcetuem-se do
disposto neste artigo o aproveitamen.te, de candidatos _aprovados em concurso, e os casos de Interêsse para a
segurança nacional, exigida,
ambas as hipóteses,' a prévia e expressa
autorização do presidente - da _Repu'bhca..
Art. 29. No exercício de 1969, OS
órgãos da Administração Direta e as
'Autarquias" adotarão, sob críentação
e contrôls dos Ministros de Estado.
providências
destinadas a alcançar "
prog ressivamente, umatreduçâc -mtot-

em

I

ma de -10% na despesa global de pesno âmbito de cada Minístérío .
§ 19,. .Para cumprimento do .dísposto
neste artigo; a comissão .de .Programação Financeira efetuará a liberação
das quotas de, pessoal tomando por
base a fôlha de pagamento de novembro de .1968, efetuando asvreducões
seguintes, e acrescendo o. percentual
relativo ao reajustamento de vencimentos estabelecido pela Lei n95.552,
de 4 d~ dezembro de 1968:
Redução em
R-elaçãp', a
ícovcmoro.nsea
'Trfmestre
Primeiro
,......
2'/.1
Segundo
,............ 6':10
Terceiro'
~
1''7.,
QuartQ ...............•...... 10QIc.
§ 2"'. Os Miniatéríos que não observarem as reduções' estabelecidas no §
19 devérãorcompensarvo excesso pele
cancelamento de outras dotações incluídas . na
programação financeira,
enquanto. aquêles que promoverem. ceducõcsmetores poderão. mediante. ..solicitação à. CPF, utilizar a díferenca.
para dispêndios de capital.
Art. 3°, É fixado, para 1969, em ...
NCl"$ 100.. 000.000,00 (cem milhões ãe
cruzeiros novos) o limite' máximo 'de
despesa com o regime de tempo integral e dedicação exclustva para os órgâos da Administração Direta.
Parágrafo único. F.icará sob- a responsabilidade da Comissão. de, Tempo

soal

Integral e Dedicação Exclusiva _. : ....

(COTIDE) . a rig-orosa observância, do
limite máximo referídoineste artigo .
Art.49 Os setores mnrtares. .os serviços policiais, as .autarquias e todos
06 órgã-os que tenhamJegtslaçãoespecrrtoa ~ .recurscs próprios para o reglme rde tempo integral ·8 dedicação

exclusiva. ou equivalente, prócaderào
de forma a não. excederem, em 1969,
os gastos realizados ..em 1968 com o
mesmo . regime, ajustados em decorrência 'da ~ei nv '5.308, de 19 de dezembro de 1967.
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~ 19 Os órgãos e entidades retertdos
darão, no prazo de 30 '<trinta) dias,

administração drreta ou indireta, a
nmcrtízaçâo e o serviço da dívida, bem
ciência das medidas tomadas. para
corno a contrapartida em cruzeiros,
cumprimento do disposto neste artigo,
porventura necessárta, deverão correr à
ali Ministério do Planejamento e 00-,
conta dO'3 recursos normais do órgão
cc'denaçào Geral, que transmitirá a
Interessado, não constrtumdo a obtenPresidência da' República as informaÇãD do eenpréatímo, em
si, motivo
côes respectivas ..
para elevação dêsses recursos.
§ 29 Excluem-se' do Iimtte estabeleArt: 10. A transferência de recurcmo no a rtígo as despesas do Pro- sos da União a Estados" Municípíos,
grama de Implantação do Regime de
nos drversos setore, e sob qualquer
Tempo Integral e Dedicação Bxcluforma, ficará condicionada a contrastva no Magistériof:,uperior, finanpartida de recursos próprios, de vaciado através do Fundo .Naclonal de
101' pelo mencs equivalente àquele a
Desenvolvímento . da Educação.
ser transferido.
Art. 5° As viagens para missão ou
Parágrafo único. A contrapartida
estudo no estrangeiro. com, ônus parn
do Estado ou Município deverá pro':'
os cofres públicos; somente serão pervir, preferentemente, da respectíva
mítidaa om casos excebctona's. a juizo quota no Fundo de Partícípaçào de
do Presidente da Repúhlfca não poEstados e Municípios.
d-end-o ultrapassar, no exercício de
Art. H.Os Ministros déEsta'do sàc
1969, e efetivamente despendido no
responsávers, perante o __Presidente da
exercício de 1968.
República, pela execuçâovefetiva nus
Art. 69 Fica vedada, no .prímeíro .medidas rcrences nos artigos '1ge 2Q •
semestre de 1969, a aquísíção de vet§ 19 Para os fins dêste artigo, ficulus de passeio pelos órgãos da Adcam os Ministros de Estado autortaa"míníatraçâo Dir'et~ e Autarquias.
dos a promover a imediata. execução,
Art. 79 ..No exercício de 1969',:1ãO
no âmbito de seu Ministério, das seserao .Iiberados pela Comíssâo cde F'l·O.,.
guln tes medidas:
gramaçào Pínanceira r.e c u r s o s ..do
a) extrnguir Departamentos, Divt"programa Especial de Obras núsôes, Serviços, Seções e quaisquer unimero 01 - 01.15.1.011", destinados a
dades Administrativas integrantes da
construções novas.
Admínístração Direta ou das Autarparágrafo único. .Será reformutada
quias vinculadas ao Ministério;
e programação <las o-bras do r-efer-ido
b) extinguir cargos e funções, de
"Programa Especial", de medo .a dar
qualquer' natureza, considerados descontinuidade apenas às construcões
nccessactos eo desempenho dos objeque se 'encontram em adiantado está:"
ttvos básicos do Mínístérío, inclusive
g:o de construção,. ficando a Iiberaçào
as; exercidas no 'regime da legislação
de-recursos condícronada à aprovação,
tràbalhista
pelo Ministério, do Planejamento e
Coordénaçâo Geral, da referida reforc)' colocarem dísponíbilídade ou dísmulaçào .
pensar, conformeo caso, os ocupantes
cu exercentes dos cargos e funções de
At-t, 89 As providências de orcem
que tràta a alínea anterior;
administrativa ou legal para crtação
ue novos órgãos ou transformação de
d) efetuar a redístrfbuiçâo de ser-'
órgãos existentes só serão ofetívacas vidores ou empregados no âmbito do
após a ccmprovaçâo de sua víabtüMinistério;
ctade eeonômíco-rinanceira junto ao
e) acelerar o processamento dos peMlnistério do Planejamento e' Co'01'-'
didos de Iícença extraordínárfa .ou de
denaçâo .Geral:
iuterêsse particular, efetuados na COl1parágrafo único. Para -efeito de
Icrmidade da L'E'i nv 5.413, d·e10 de
cumprimento dêste artégo, 'o Mínísté1;,b~'il de 1968;
rico do planejament:J.·e Coordenacào
j) adotar as demais pr-evidências
Geral baixará normas regulando a
necessárras à obtenção da redução de
Ierma de comprovação de viabilidade
cconômíco-fínancen-a.
despesas previstas DoO artigo 29.
Art. 99 Nos casos de ftnancíamentcs
§ 29 Os atos expedidos pelos Ministrcs de Estado em cumprimento- às
externos a projetos de entidades da
é
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EXECUTIVO

DECRETO N9 63.947 ....,. DE 30 DE
DEZEMf!RO DE 1968

de sua posterior ratcf'caçào pelo Presidente da República. Os proventos
de disponibilidade, proporcíonais ao
tempo de serviço, serão objeto de cálculo provisório, efetuado p-elo orgâo

competente no prazo de 48 horas. com
base .nas Informações dísponiveís, de
manerra a permitir o !mediato preparo da. fôlna de pagamento. A", diferencas que resultarem do cálculo definitivo serâo ajustadas nas fôlhas xte

pagamento suhseqüentea.

§ 39 Na execuçâovdas providências
indicadas no ~ 10, os Ministros de, Es-

tado serão assistidos pelos Coordenadores ínstttuidos pelo Decreto 63.500,
d. 31-10-1968.
Art.

12.

Os

Ministros de Estado

apresentarão ao. Presidente da Republtca, até o último dia dos meses de
março, junho, setembro e dezembro.
breve relatório das medidas tomadas,
na forma do artigo anterior,. com a

estimativa dos roftexos financeiros resultantes ,
Art. 13. As disposíçôes dêste Decreto, relativas a pessoal, estendem-se.
com as necessárias .adaptações, -a0s
pessoal civil dos Ministérios míütàres .
Art. 14. O presente decreto entrará
em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as dísposíçôes em centrãno.
Brasílta, 30 de dezembro de 1968;
1479 da Independência e 800 da

República.

,A. COSTA E SILVA

Luís Antônio' da Gama e Siloa
Augusto Hamanai Raâemaícer' Grünewald
Aurélio de Lyra Tavares
José de Magalhães Pinto
Alltônio 'Delfim Netto
Mario David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
l'arso Dutra
Jarbas G., Passarinho
Iâarcio de Souza e Mello
Leonel Miranda
José Costa Cavalcanti
Edmundo' de Macedo Soares
Hélio Béttr ão
Afonso A_ Limá
Carlos F. de 'Simae

Altera o Decreto n'·' 61. 324, de 11 de
setembro de 1967.

o Presidente da Repúutica, usando
da atribuição que lhe contere o ar-tigo 83, item Il, da Constrtuíçâc, d~
ereta:
Art. 10. O artigo 29 do Decreto ~1Çl
61. 324, de 11 de setembro de' 1967,
modificado pelo- Decreto nv 62.273, de
16 de fevereiro de 1968, passa a vigorar com a seguinte recíaçâc: .
"Art .. 2 0 • E' isenta do .mpôsto de
impo-rtação, com as restrições estabetecidas neste regulamento, a bagagem
constituída de:
I - Vestimentas e roupas de cama
e mesa do passageiro;
11 - Jóias de uso pessoal do J)assageiro ;
In '-':- Artigos de consumo do passageiro;
IV _ Livros e revistas do passa-

geíroj ,
_
V - Outros objetos de use-próprio,

doméstico ou profissional do. passageiro e lembranças, de valor total' não
superior a. US$ 100,00 (cem dólares'
ou ao euuívalente em outra moeda,
desde que em unidade, dispensada
esta exigência quanto aos- objetos que
constituam jôgo ou conjunto
§ ·19. A Isenção. prevista neste artigo não se aplica a qualquer máquina
ou aparelho elétrico ou eletrônico.
§ 29 • A isenção prevista no item III
dêste artigo em relação (1 'jebídas .comeefíveis, fumo, charutos, e artigos de
toucador é limitada ao vales- global
de US$ 25,Oe (vinte e cinco dólares)
ou ao equivalente em outra .nceda.
observada, em r-elaçã-o a "quantidade
de cada espécie, a restrição contida
no artigo 19 e as instruções expedidas
pelo Ministro da Fazenda _"
Art.. ~2Q. âiste decreto, entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3"9. Revogam-se 3-3 disposições
em contrário.
Brasília 30 de dezembro de 1968;
1479 , da 'Independência e 809 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Antônio

Delf~m

Netto

ATOS

DO

DECRETO' N°. 63.948 - DE 30
DEZEMBRO DE 1968

DE

Abre, ao Poder Judiciário; em favor
da Justiça Federal de Primeira Instãncia, o créaitc especial de NCrS
227.521,20.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o artigo
83, item lI. da Constituíçâc e da autor.zaçâo contida no at-t'go
19 do
Decreto-Lei nc 404, de 30 de dezembro
de 1968, decr-eta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder .ruuicíárío, em favor da Justiça Federal
de Prímeir a Instância, o crédito especial de NCr:;;; 227 .521.20 (duzentos
e vmte.e sete mil, quinhentos e vinte
e um cruzeiros nÜ'vose, vinte centuvos) para atender despesas' com ína-

nvoa.
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Art. 2
A despesa decorrente 'da.
execuçâr, do presente Decreto
será
atendida com os r-ecursos de que trata o artigo 8<;' e seu pa-ágrafo único.
da Lei n 95.368, de 19 de dezembro de
1967.
0

Art , 39 ~ste· Decre,to entrará em
vigor -na data de sua publicação.
Brasília; 3.0 de dezembro de 1968;
da Ind-ependência e 80Q da
República:
t~79

A. COSTA E SILVA
Luis Antonio da' Gama e Silva
Antonio Delfim Netto
Hélio Bettriio

DECRETO N9,03.949 - DE 31 I!E
DEZEMBRc;> DE 1968
Dispõe sôbre reserva para _cobertura
das l'esponsabilidades '~as eocieâades -ie sequra pelos 'aoeaeraee elo
trabalho não liq'üidados.

O Presíuente da R~p'í .uca US':J.llOO
da atríbuíçâo que lhe "'1Dfer-e o artigo 83; 'item II, da Oonstituíçâc. decreta:
Art. L~ A res-erva de ;':Ecüs não expirado- da's socl-víades de seguro que
operam no ramo lE:acl' entes do trabalho, ora em liquidação nos têrmos
da' Lei nv 5.316, de 14 de 'setembro de .
1967, passará a ser cale [,;-1/),<" a CJTI·tal' em 1968. com a per,..centagem rmním.avde _ 60% (sessenta por cento),

em lugar dos 75% . (setenta e.. cinco
por cento estabelecidos nooarutgo 26
e seus parágrafos do -egularnentc
aprovado uelo Decreto "Q 18 QU1. c e 5
de j unho de 1945.
Art. 21?- A quantia resultante da diferenç~ de que trata o ar.tigo 19 "111
relação à reserva de riscos não ~XD~"
rados calculada em 31 de deze-nôro
dê 1967 será ínoorporaca como "jH-.'
cela de rerôrçu de garantia à -ese-vc
de acidentes nâc "liquídadosvarevísr.rno artig-a 27 do mesmo regulamen'u.
Art. 39 'As soc'edades . de que. ~,l'<l'~d,
o artigo Is ffcamrautortzados a:
J ~ Majorar até seu dóbro a reserva
de acidentes não Lqü'dadr», calculwrc
na forma .da teg.slaçâo vigente;
H - - Não taser reverter essa -eserva nos exercícío- seguintes à' sua.
constituícâo enquanto extstu respcnsabihdade Dor ... sin'stros pendentes
Art. 44. este Decreto entrará em vi,
gor- na data, de sua publicação revo--:gadas as disposições em contrát-ío.
Brasília, 11 de dezembro de "..-jfZ2;
1470 da
rndependênc-a e 80<;' d::>
República,
A.

COSTA E SILVA

Jarbas G. Passarinho
Edmundo q.e Macedo Soares

DECRETQ NÇI 63.950 DEZEMBRO DE

DE
196.8

31

D~

Institui a Coordenação de Relact5~;.'I
Públicas do Ministério da Edu...:ação
e Cultura.

o Presidente da República, no 'uso
da 'atribuição que lhetconfere o arLigo 83, item II, da· Constít-..çáo e
tendo em vista o' que «íspõe '.1 Decreto nv 63.516 de 31 1f outubro de
1968, decreta:
Art. I'? Fica mstituída. no .:\üpjstério da Educação e Cultura, ? Coar-denação de Relações Públicas órgão
diretamente subordinadr à Cb ene do
GJ.binete do Ministra.
Art. 21? A ·coo:menação /i<: R.elaçÕes
Públicas sxeroerá suas "tJ<buiçõr ~ J30l::
a supervisão direta <:' Imediata de um
Assessor do Mínístro.
Parágrafo único, O Assessor Chefe
d, Coordenação, terá Assistencvs, de
sua indicação ao Mimstro, oar.a designação.
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Art. 3Q A COOrdenação de Rerações
Públicas dividír-se-á n"Js segumtea
Setores:
u)
de Pesquisa e produção'
1J) de Divulgação e prontoção; e:
c) ae Serviços Gerais.
,parágrafo único. As atividades <10::;
Setores mencionado- neste Artig'V f;.rã') superv'síonedós, diretamente 0<'los

3,782, de 22.7 ~60, tem a seu cargo o
estudo e a solução dos problemas relatdvcs à producâc e _comercíc de, mr,
nérícs e energia. constituindo sua
área _de competência ou assuntos definidos na parte que lhe diz respeito
do eet.: 39, do Decreto-Ih 200, d-e25
de fevereiro' de' '1967 .
TÍTULO, II

Assistentes do C'hefl, da COO" lt'!~

nação.
Art: 4° As atríbtucôes do Chefe ;f:j,
Coordenação, de seus assettcntes c dos
Setores indicados. serão definidas no
Regimento Interno da Coordeuaçàc
de Relações . Públicas, que será uprovado por portaria do Mtrrístro.
Art. 5G aste Decreto' entrará em Yl_
gor na data de .sua publicação
Art. 69 Ficam revogadas as díspo-.
síções em contrárto:
.
'aresüsa. 31. de dezembro. de j .)li3;
1479 da
tndependêncía e aO? rJ:;t.
República.
A. r.OSTA E SILVA
TarsD Dutra'

Da.' Estrutura básica'

ArL 49 A estrutura básica do Mínístérto das:' Minas e Energta compreende:

r - órgãos de assistência direta e
imediata ao Ministro de Estado:
a) Gabinete;
b) Consultor Jurídico;
c)' Divisão de' Segurança e Informações:
II órgãos centrais de planejamento, coordenação a oontrôle fínanceiro:
a) gecretarta-Geral ;
b) Inspetorfa Geral de, Ptnanças
IlI--:- Órgãos centru's . de 'dírecão
superior -r-: atividades meios:
a) Departamento d-er -Admmístracão
b) Serviço do -pessoa!
IV - órgãos de díreçâo e/ou execução de atividades fins:
A) Integrantes da Admtntstracáo
Direta:
a) Conselho- Nacional do vpetroíeo:
b) DepartamentoNacional de' éguas
e Ener·gTaElétrica; .
c) 'Departamento Nacional de 'produção Mineral
B) Integrantes da' Admtnlstracác
Indireta:
Comissão Nacional de Energia Nuctear (Autarquia)
V -Entidad·es, de exploração de
sf'rviç-os industriais' €' comerciaas:
a) Companhia Vale ::l.oRio Doce
"CVRD) e subsídiártas:
r

DECRETO

N9 63.951

DEZE:MRR() DE

-r:-

DE 31 D.E

1968

Aprova a estrutura básica, do
tério das Mina's -e Energia.

Minis~

Q' Presidente ..da República. usando
da atrüiurcãó que, Iheiconfere ol1rtígo 83, item II, da' õonstttuteão e
tendo em vista o' que cuspôe 0 D~ere~
tü-leVn Q 200,-' de 25 de esvereíro de
1967, decreta:

Art. 19 Pícacaprovana, nos t.~rJ1lLis
dêste Decreto, _a estrutura básica' -do
Mmístério das -Minás e fffi-ergiá.
8rt. 2Q A estrutura, aprovada por
este decreto está su iel~1l às alteraçôes que vierem .a 'torn<:li."-se neeessári;:is em decorrência do processe de
implantação gradativa 1a. Reforma
Adminístratíva.

ESTRUTURA .BASICA DO

MINISTÉRIO DAS MINAS E
ENERGIA

b)
TÍTULO I

Da área de competência -do
Ministério

Art. 3Q o Ministério das Minas e
Energ-a, criado pelo art. 69 da Let

Petróleo

,Bras~l-eiro

'S.

A.

"-_.

(PETROBRAE,) .e subsidiárias;
c)
Centrais Elétricas Brasileiras
S. A. (ELETROB'B.AS) e subsidiárias;
d) outras sociedades de economia
mista, além de autarquias e emprêsas

ATOS DO -PODER ,ExECUTIVO

'públicas constituídas ou que vierema .conetrtutr-se objetivando a uroduçào ou o comércio de mioencs ou
energia,
. VI - Órgãos especiais de coordena-çào:
P~)

Da politíca glcbal. dl Ministé-

a)

Conselho Superior das Minas. e

rio:

Energfa .

B) Das Imhae principais de atividad-es meros:
a) 'Comissâo permanente de 'Programação e Planejamento;
b) Oomíssão de Coorrlenacáo dcs
Serviços Administrativos.
.
Parágrafo .único . Devera ser -tnícíade o processo de absorcáo, _pelos Departamantcs a~ seguir indicados', oas
wrrtbtüçôes. ora afetas aos
órgãos
.adíante mencionados:
-,
a) P·elo DNAE que passa a se,.1e·

'nomínar Departamento Nacional de

Apuas eEner~fa Elétrica - DNAÊE:
a~ atribuições do Conselho Nacional
ce Agues. e En-ergia Elétrica. no pra.,2jO de 60 dias.
.
oí pelo DNPM: .as atrtbuíçôes co
Conselho Nacíonalide Minas, no prazo
de30'dias".
c) Pelo DNPM e CNP: as atribuí,ções da Comissão do Plano do, Carwêo Nacional, ate 31.12 . 70.
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Art. .8'? A Secr-etaria-Geral. órgão
setorial' de planejamento f; d:'.;amento rart. 23, § 19 do DL. 2001, tem
por finalidade a coordenaçác do planejamento e do contrôle das atfvídadoes do Ministério. competíndc-Ihe, entr<: outras funções:
I - Elaborar, atualizar e acompanhar a ex-ecução dos orçamentos-pro-

gramas;

II - Rever as propostas de organízaçãc e regulamentação dcs órgãos
do Ministério;
IrI - Supervisionar" as atividades
auxtllares de docum-entaç-ão' e estatistrca:
IV - Exercer funções delegadas
peío Ministro de Estado,
Art. 99 A Inspetoria Geral de Ffnxnças, órgão setorial dos sistemas d-e
administração financeira, contabüídade e aud.tcrta (art. 2.3. § 2Q do DL.
200), . c-omp-ete exercer as atríbuíçõee
cerínídas na legislação e regulamentação próprias .
Art. 10. O Departamento deAdmmístraçâo, órgão setortal do; ststema d-e serviços gerais (Tit. Vdo DL.
200) tem por finalidade orientar, nscalízar e/ou executar as atividades:
I ,- de serviços gerais, anrangenun
admín.stração patrtmcmal, de' edítrcios e instalações e de material
Ir De transportes e c-omunicaçóes:
Art. 11. O serviço' do Passoal.v.ór-

TÍTULO -IH

Da competência dos órgãos
Art. 59 o Gabinete do Ministro tem

"por frnalidade assistir. o Ministro de
'Estado em sua representaeâc polftíca
e socíal ,
Arr. 6'? 'Ao Consultor jurtdíco iY1cumbe:
I '.~' assess-orar Co Ministre de Estado nos assuntos de naturezn jll'rídica
ligados às atívídades do' Ministér-io
-das Minas e Energia;
II promover a necessária coordenação com os órgãos. jurtdtccs do
âmbito do Ministério das .Mmas e
Energia, no estudo e encamínnamento de matéria d-e suá esp-ctahdàde.
Art. 79' A Divisão de .Seguranca e
Informações compete exercei as atrtbuiçó-es definidas .na legfslacâo e regulamentação próprias.

gâo setorial do sistema de' pessoal -

(Tit; V do DL. 200) tem por finalidade .ortentar, coordenar, supervísíonar e controlar os estudos ue pessoal, no âmbito do Ministério. comp!'eendendo o recrutamento, sele-.
çao, aprefeíçoamento e demais atividades da administração .to pessoal,
observadas a~ _leis, regulamentes [ e
norl1{as aplícáveís .
Art. 12, O Conselho. Naejouaj do
Petróleo é o órgão orientador e controlador da pclítíca nacional de petróleo, cabendo-lhe:
I - Orientar e ftscanzar o' monopólio da União, mstítuuro .no artigo
1" da, Lei Í19 2.00-4, de 3 -to outubro
{le 1953, mantendo sob SUa responsabilidade o exam-e e ap-cvaçâo dos
planos de attvtdades da Petróleo Brasíleíro S. A., PETROBRáS, bem come de suas subsidiárias;
II - ' gupermtenôer as
medidas
concernentes ao abastecimento de ou":
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trcs hidrocarbonetos fluídos e gases
raros;
III - Garantir o abastec-men to da

matéria-prima para a índustría de
refino, de gás canarízado. carboqui-

rmca e petroqunníca, e o suprtmento
diC derivados:
IV - Supervisionar o mecanismo de
incidência do jmpõsto trmco sobre
ccmbustíveís e Iubrrtican.tes e a sua
aphcaçào na ár-ea do Mmísterio ,
Art. 13. O Departamento Nacionat
ce Aguas e Energ a Elétrtca é u orgào
orientador e controlador da o'..Iitlca
de utihzação dos recursos mdrtcos e
da.. energia elétrica, cabendc-the:
I

-

Supervisionar e estimular o

uso correto da água e da eletric.dade:
Il -

FOmentar as pesquisas mdrt-

cas e elétricas, no campo cíentíftcove
tecnológico;

IV - Estabelecer normas de 8e~
gurança relativas ao uso das radta ~
çôea e materiais nucleares e controlar as atividades de terceiros, na que
diz respeito à utilização da energia
nuclear.
Art. 'ü3 A Companhia Vale do Rio
Doce S.A., sociedade de econcrrua
mista, com maioria do capital da
União, tem por. objeto.. díretamente
ou através -íe -emprêsaa substdíárías
ou associadas:
I - .1.>' extração, transporto:': e comércio de minério de ferro e' P!CrLUtos associados;
II A promoção do desenvolvimento do Vale do Rio Doce.
Art. '!. A Petróleo Brasueno S.A.
- .PETHOBRA~ sociedade .jt;- eco--nomía nnst a, cem por onjeto díreta-

quente:

mente 0,) através de sunsvttãrtas,
('lI.t'cüv";'r o monoponc da, UIll5.') írist.ítuíco na Lei O' 2' 004, de 3 de outubro-de L953 bem como. outras ati-

IV - Supervisionar a' aphcaçáo do
Impôsto único aôbre energia elétrrca ,

oo, SPU objeto
cer ttnente ,

lI! -

Assegurar a execução do Có-

digo de Águas

e

legislação SUbSê-

Art. ~ 14. O Departamento Nacional
de Produção Mineral é o órgão ol'íen_
tador e controlador da política mmeraL do . país, cabendc-Ihe:

r - Promover o fomento da exploração mineral;
II - Superintender pesquisas geológicas e minerais, bem como DO
âmbito da' geologia e
mineração,
pesquisas cientificas e tecnológtcas: .
lIr - Assegurar a .execução do Código de Mineração;
IV . . . ,. - Supervisionar' a apücaçao do
Impôsto Único sôbre mínerals.
Art: '15. A Comissão .Nacícnal de

Energia Nuclear é. órgão autárquico
de 1 execução da política nacion-al de
energia nuclear, cabendo-lhe diretamente ou' através de subsidiárias: I - A prospecção, lavra, beneriotamente, processamento,
produçao e
comércio. dos minérios, substâncias' e
materiais nucleares, férteis e nsscís:
II , - Promover a preparação de
cientistas, técnicos e especialistas; e
a realização de pesquisas 'cíenttrlcas
to tecno.caicas de ínterêsse para a
energia .nuclear:
lIr - Realizar estudos,
projetos,
construça- t: operação de. instalações
relacionadas com a energia nuclear;

vtdades correíatas: cu afins previstas
SOCl.:U

ou' le!;;i:'laçã,'{)

Art. 1t'. A Centrais Elétricas Bra-.
süeiras S 1\ - E'etrcuras, sociedade
de ,economia mista, tem por objeto,
diretamente ou através de subsidiárias ou associadas:
I - A realização de estudos, projetos, construção e operação de UEr....
nas, produtos e linhas de trausmtssão e distribuição de energia ·e16trica;
II _ A celebração dos atos de comércio decorrentes dessas. atívldades.
Art. 19. O. Conselho Superior das
Minas e Energfa é órgão especial de
coordenação da' política global
das
minas e energia,
sob a ortentaçãc.
direta do Ministro de Estaúo .
Art. 20. A Comissão Permanente
de: 'Programação é 'Plane.jamen:-o é
órgão j f coordenacâo ecmoutilnliza.......
çâo, atualização e 'acompanhamento:
I _ Dos 'programas, oroamerrcoe e
da execução financeira dos órgãos do
Ministério, ~
II - Das atividades auxiliares dedocumentação e estatística:
Art. 21. A 'Comissão de Coor<lenacão dos Serviços Administrativos é
órgão consultivo. e de compaténüíza-.
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-çâo normativa dos sistemas de atividades auxiliares:
I Do Pessoal;
H Da administração flnazicen-a
.e contabílídade:
lU
Dos transportes e comunica.çôes:
lV
_De serviços gerais do material, admírüstraçao patrímonlal e de
ecnnctos e ínsta.açôea.
TiTULO IV

Da Estrutura _de Execução
CAPÍTULO ,I

Da estrutura dos órgãos de direção
e-ou execução de atividades fins

Art. 22. Conforme o vulto e a. naturezade .suas 'atividades, a e.strnturs.idoa órgãos de direção e-ou execução de atividades fins, poderá
compreender, no todo OlJ. em par~·e,
as seguintes unidades:
I Conselho Detíberatívo,
-coordenaçao ín termínístería. (:
blíco-prfvada para os assuntos
competência do órgão:
II - Diretoria-Geral e respectivas

Assessorías ;

IH - Divisões normativas ou de
ação executiva centralizada;
IV- Distritos Regionais, de açao
.executíva descentralizada.
Parágrafo único . A coordenaçáo de
alto nível da política e das ativí-dades do Ministério 'será
exercida
através do Conselho Superior
das
Minas e Energia, .scb a direção co
Ministro de Estado e do qual ffli
parte, exclusivamente, como membro
nato, o dirigente máximo de cada um
dos órgãos indicados nos incisos I
a v do art. 4.9.
CAPÍTULO II

Da descentralização e delegação
cpmpetência

ele
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H - Através dos Distritos Regronaís de que trata o inciso IV do artigo 22;
IH· - Por delegação de comperêncíe, a órgãos da Administração Indireta ou a Governos de l!:s~aaose
Municípios nas áreas de atívidaaea
fins;
IV '---- Mediante contratação ou outorga de concessões a pessoas cu e».
tidades privadas para o exerctcto de
atividades meios ou para
ex-.
ploraçâo dé serviços de natureza industrial ou
comercial,
excetuados
aquêles incluídos no rnonopoü.. estatal e respeitadas as conveniências d·:'!.
segurança nacional.
CAPÍTULO IH

Das atividades auaauares

Art. 24. As atrvídades auxítíares
do Ministério observarão a le5;~J<::t
çào e a regulamentaçao apücàveis e
osprincipios. e mecanismos csraoeJecidos nó DL 200 e normas suoscqüentes.
Art. 25. As atividades auxiliares
serão exercidas de acôrdo com uuas
linhas básicas de desenvolvtmen,o:
_ Planejamento: compreen-tendo
programas, orçamentos, organização
e métodos, documentação e estatística;
IJ
Serviços Admtntstts ttvcs:
abrangendo pessoal, transportes" comunicações, administração
ttr-anceira contabilidade e serviços gerais
de material, adminístracà.. <Jc:rr]~llu-
nial e de edifícios e tnstaracõcs.
Parágrafo
únlco , A Coordenacào
das duas linhas básicas de desr nvolvímen tc será exercida tJ(~Il, Secretário-Geral através respectivamente:
I -'- Da Comissão Permanente de
programacâc e Planejamento;
H ~ Da Comíssâo de Coordenaçào dos
Serviços Administrativos.
TÍTULO

Art. 23. .A descentralização
das
-atribuições do Ministério (Cap . 11I
do, Titulo II do DL 200,)" será efe-

tuada:
I - Mediante a transferéncía da
ação executiva. da estrutura central
para, a estrutura periférica do Ministério;

v

Disposições Gerczs" e Transitórias

Art. 26. Aos órgãos indicados na
letra A do inciso IV do-art. 'lo} é
assegurada relativa autonomia rinanceíra e administrativa (art. t72do
Decreto-lei 200-67> nos têrrnos ;;: para os fins adiante indicados:
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§ 1.9 Observadas as -riórmaa Tcgaís
e regulamentares em matéria orçamentária, a autonomiafinanceirà
abrangerá, . para cada um dos' órgãos
abaixo discriminados, a movimenta":":
çâo e aplicação dos, seguintes recursos:

I -

Conselho Nacional doPetró-

íec: . ~ Recursos a; que se refere

fi

alínea d do inciso Il' do art. 13, e o

art. 15 e. seus parágrafos 'da Lei
n? 4.452, de 5 de novembro de 1964.
II - Departamento, Nacional da
Produção Mineral: - Recursos a qua
se

retere o inciso 1 do

parágraro

prtmeíro do art. 10,' e nos termos

dos arts. 13, 14 e 15 da Lei nv 4.425,
de 8 ue outubro de 1964.

II! -

Departamento Nacional de

Águas e Energia

Elétrica: _

R~~

cursos a que se refere o inciso UI do
paràgrarc 1.9.do art. 13 da Lei número 4.676, de 16 de junho de 1965

e legislação subseqüente.

§. 2.9 A relativa autonomia administrativa compreenderá o cstanctccimento de normas 'de admnnstração,
regune de trauafho e organízacâo de
quadros e tabelas de pessoal. .

3.9 Os quadras e tabelas .ercrídos
no parágrafo 2.4' serão, elaborados pelo. Mínístérto das Minas e Energta
e aprovados por decreto, ouvido o
Ministério do, Planejamento e COOl"-;denaçàc Geral, Os demais atos previstos no parágrafo 2.4 são de com ..
petêncía. do Ministério das Minas e
Energia por proposição do Plenário
do Conselho Nacional do Petróleo do
Conselho Nacional de Agu'as e En er-.
gía Elétrica e do Conselho Nacíouaí
de Minas, conforme se trate, .espectivamente, do Conselho Nacional do
Petróleo, do Departamento Naoronal
de Aguas e Energia Elétrica e do' De.;
partamento
Nacional de Produção
Mineral.
ê

§ 4,(1 No cumprimento do -üspcsto
no parágrafo 25' observar-se-á o disposto nos artigos 113, 123 e 121 e seus
parágrafos do DL 200-67, as normas
relativas à absorção de excedeu te,
no Serviço Público, as condições ví.
gorantes no mercado de trabalho e
o teto fixado na legislação em vigor para a remuneração dos servidores federais.

Art. 27. Os 6rgãosa que se refereo .íncísc VI do art. 4.~ ..poderão .reunír-se em qualquer parte do terrttórlo.
nacional, de acôrdo ccom ,a necessia conveniência dos trabalhos.
dade'
de coordenação .que lhe são afetos.

e

ArL 28. Os Regimentos Interno»
dos órgãos do xaínístérto serão, conforme o caso, ,revistos' ou adaptadosàs disposições. dêste Decreto, obscrvedo o dísposto .na .xegulamenteçào.
em vigor,
Art,
29. O Grupo de .I'rabaího
criado por Portaria dos
Ministros
das Minas e Energia e do Planejamento e Coordenação Geral para
examinar a conveniência de consütuír-ae entidade
especialmente mcumtuda de coordenar e In.-entivar a
pesquisa: tecnológica e cíentífíca no
setor de águas, minas e energia deverá apresentar as sugestões e recomendações. cabíveís ,

Art. 30. Permanecem em vigor os
dispositivos .do Decreto
57.810, de14.2.1966, alterado pelo Decreto número 58.280, de 28.4.1966, naquilo
que couber, 'e.- em especial o Capítulo II do Titulo I e' -os Títulos V,.
VI; VII' e VIII ~
ArL 31. AS dúvidas. e casos omissos .serâo resolvidos pelo Ministro, deEstado mediante proposta dos dirigentes' dos órgãos do Ministério,. ouvido o Mfnístérfo do -Planejamentoe Cordênação Geral na matêria de
organização administrativa ou admt-.
nístraçâo de pessoal.
Art. 32 ,~ste Decreto entrará emvigor na' data de 'sua publícação.. revogadas ~s dísposíções em contràrto,
Brasília, 31 de dezembro de 1968;
da Indeperídência e f,O?· da.
República.
1479

A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti
Hélio Beltrão

'DECRETO NQ 63.952 ainda nãof 0'1 publicado rio Diário Oficia,z,~'
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DE 31. DE DEZEMBRO DE 1968

'Abre' aó' Ministério da Marinha em favor. da Secretoría-Gertü da Marinha
o' 'credit-6' suplementar de NCr$ 1õ. 766.070,00 .para refõrçc de' dotações
consioruiâas ?w vigente 'orçamento.

o Presid-ente da República, usando de atribuições que lhe confere o
artigo 83, item 11 da Constituição, e üe autorização contida no artigo 11
da Lei nv 5.373, de 6 de-dezembro de 1967, decreta:
Ar-t, '15', Pica aberto ao Ministério .da Marinha em favor da Secretaria-Geral da Marinha o crédito suplementar de NCr$ 16.766.070,0'0 (dezesseis milhões, setecentos. e sessenta e seis mil e setenta cruzeiros novos),
para- rerôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 5~11.01,
a saber:
5.11 .00 - Mmlstérfo da Marinha
5.11.01 - Secretarra-Geral da Marinha
234.2.1641 - Coord.eJ,á,"ão e Execução dos Serviços Administrativos
e Operativos
3.0.0.0 - Despesas COrrentes
3.1. O.O - Despesas de Custeio
3.1.1~O- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
1.535.370,00
01.00 - venciinentós e vantagens Fixas .. ,
.
36:720,00
02.00 - Despesas Variáveis cem o Pessoal Civil
.
3.1.1. 2 ,......... Pessoal Militar
7.014.000,00
01.00 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.462.420,00
02,.00 ~,Desp'esas Variáveis COm o Pessoal Militar ..
3..2,0.0 - Transferências Correntes
3.2.5. O 3.2.9.0 3.2.9.5 -

galárlo.Pamilía

'........

.

Diversas Transferências Correntes
Pessoal
1 - Auxílio Doença . . . .
156.2.1640,,......... Pagamento a Inativos e Pensionistas
3. O.O.O - ' Despesas Correntes
3~2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.3.0- Inativos . .
.
,
3.2.4.0' - Pensionistas
'

.

593.700,00

.

1.860,00

.
.

1.062.000,00
3.060.000,00

16.766.070,OU

Art. 2. Q A despesa decorrente da execução do presente decreto. será
atendida .com os recursos de que -trata ó art. 8.Q e seu parágrafo UllICU,
da Lei no 5.368, de .•Q de dezembro de 1967.
Art. 3.'? :!tste Decreto. entrará em vigor na data de sua publicação
Brasília, 31' de dezembro de 1968; 147.'? da Independência e 80.Çda República.
A.

COSTA E SILVA

Augusto Hamann naaemacer Grüneuxüâ
Antônio Delfim Netto

Hélio eeus»
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ATOS

DECRETO NQ 63.954 -

31

PODER

DE

t968

DEZEMBRO DE

Crw

D:~

DO

Comando Naval de Brasília e

O

outras providências.

d(~

o Presidente da Repubüca, usando da atribuição que rue confere o
Art. 83, Inciso lI, da Oonstítuíçâó:e,

considerando

'Ü

disposto no Decreto

nv 62.860, -de 18'

ne

junho de 1968;

ÉXECUTIVO

Art. 1<'> Fica extinto o 7'1 Distrito
Naval, criado pelo Decreto uv 58.386,
d.. 10 de maio de 1966_
Art. 29 O preseml', Decreto , entrara em vigor na 'data J.- .5U.-t publíca-.
çàc,
revogadas as, J1Sp0SiÇÕeS
em
contrário:
31 de dezembro de 1968;
da Independência eSQ'? da
República.
Brasília,

H7 9

que estabelece a Estrutura Bás.ca
ca Orgaruzaçáo do Mtnistérío-da Ma-

A.

rinha, decreta:

Augusto

COSTA

E

SILVA

Hamann

Roâemakev

Griineuxüâ

Art. 1<:' Fica errado o ('01n9.11J:o Na-

val ,1(" Brasília, com sede em Braeíha abrangendo o Dia.rIto Federal, o
c.st....cc de Goías e a porção do Triângulo Mineiro umícada a Leste pelos Munícipíos de' Araguari, IndíanóNova Ponte e Ub-raba .

p0.~";

DECRETO

Parágrafo único. As .atríbuições do
Comando Navà, de Brasíha serão estabcrecídas em Regulamento.

2° O Comando Naval. de Bra«iha será exercido
por um Oficial
General do Corpo da Armada, o qual
ífe-crá subordlnano
diretamente, ao
Uu,efé' do' Estado- Maior da Armada .
Art. 3" O presente Decrete entrará em vigor na data de sua publicaçao.
revogadas as dtsposíções
em
A~ t

eontrárío.

'

B1:àsilia, 31 de dezembro de 19138;
147'! da Independência
e 80" da
República.
--A.

COSTA E SILVA

Augusto
Hamann
Grünewald

N9

63.956 - DE
1968

31 DE

DEZEMBRO DE

Cria a AgênCia da Capitania Fluvial
dos portos do Rio são Francisco,
em Bom Jesus da Lapa.
O

Presidente da República usan-

do da atrrbuíçâo que lhe confere o
artigo 83, inciso Il ia Oonstltuíção,

e, tendo em vista o rnsposto no ar-.

tigo 9" do Regulamento vara .ás Oapitantas d-os Por-tos, aprovado pelo
Decreto nc 50.059, de 26 'oe janeiro
de 1961, decreta:

Art. 19 Fica criada a. agência da
Capitania Fluvial dos Portos do Rio
Francisco.' em Bom Jesus da
Lapa, no Estado da Bahia.

São
Rademaker

Art. 29 A Agência da
Capitania
Fluvíal . dos 'Portos do ElO São Francisco, em Bom Jesus da Lapa, será
suoordinada a Capitania Pluvial dos

Portos do Rio Sâo Francisco em Pí-

DECRETO N" 63. 955
DEZEMBRO

DE

,~ D8

31 1)E

1968

rapara e suas attvídades serão regidas pelo Regulamento cara as Capitanias dos Portos.

Extingue o Comando do P Distrito
Naval e dá outras prouuiéncias.

Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data. de- sua puoncacãc, revogadas" as díaposíções vem contrário.

, O Presidente da República, US8,11do da atribuição que' lhe confere o
Art. -83, Inciso Tf da Constitu'ção e,
considerando o disposto no' Decreto
nv 62.860, .de 18 de junho de 1968,
que estabelece a Estrutura Básica da
Organização do Ministério da Marinha, decreta:

Brasüía, 31 de dezembro de 1968;
147" da Independência e 80'.1 da
República.
A.

COSTA E SILVA

Augusto
Hamann
Griineuiclâ

'Rl],demaker

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das, Leis" figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos .em trimestres anteriores, foram publicados no "Diário Oficial" até O último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o trio
mestre, quando referentes a diplomas legais expedídos em trimestres .anteriores',

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N'" 63.120

--DE

20

DE

AG'::STO DE 19·68

rPublícado no Diário orcuú -e,eçao
1 - Parte 1. -de 23 de agôsto de 1968)
Retificação

Transfere da Prefeitura Muntctpal ·de
Extrema peira à Empresa Elétrica
Braçantína S. A', a, concessão para
produzir, tm-umittr e distribuir
energia elétrica no município de roIeda, Estado de Minas (feTais.

DECRETO N9 63,'233 -

No preâmbulo, onde se lê:
... fevereiro de 1967, decreta:

Lera-se:
... fevereiro de 195'1, decreta;
DE

12

DE SETEMBRO DE

-1968

Aprova0' Quadro Geral das Unidades de Medida

O Presidente da Repúblíca.vnc USO, das atrtbuíçêes que lhe contere o
artdgo 83, item' U, daConsLituição, tendo rem wlstaio disposto noai'tJgo
9'.1 dI) Decreto-lei nv 240. de 28 de fevereiro de, 1967, e
Considerando as resoluções tomadas nas Duodécima e Décima.T~rcelpt
Oonterenciss Gerais de Pesos e Medidas, em 1964 e 1967, e a necessidade
de dirimi!'.' dúvidas surgidas. na interpretação e, na aplicação do Quadi'c.
anexo, ao Decreto ns 52.42~, de 30 de agôst9.de 1963,dec:reta:
Art.1!? E",aprovado o 'anexo QUADRO GERAL' DAS UNIDADES DE
M,EDIDA, a que se 'refere o artigo, 99 'do Decreto.;lei n Q 240, de 28 de
fevereiro de 1967, e segundo o qual são 'legais no Brasil:
a) .as unidades do Slstem'a, .rnternectonet de .trmdades (unidades 81)0,
bem como seus múltiplos e submúltiplos d~cimáls;e,
b) as outras unidades retacíonadas no número 2 do Quadro anexo;
Parágrafo único. Neste Quadrosômente é consíderado como '"sistema.
de unidades" o SIstema Jnternacícnal de' Unidades.
Art. '2ÇAs Unidades Iegaísrnc Brasil se baseiam nas resoluções ,tomadas nas Conferências Gerais de' Pesos' e Medidas (CGPMJ. reunidas
por fôrça da Convenção .rnremecicnai do' Metro, de 1875, as' quais prevalecer~o sempre.
Art ~iQ De acôrdo com o díspcsto no artigo 9Q parágrafo único 'do
neeretc-ieí ns 240, de 28 de fevereiro ide. 1967, o Instdtuto Nacional .de -Pesos
e Medtuas proporá as modtücações.nue se-tornarem necessárias ao Quadro
anexo, de' 'modo, a resolver cases 'omissos" mantê-lo atual1zadoe dirimir
dúvidas que possam surgtrvna: interpretação ena aplíçaçâo das unidades
legais

Art. 4Q E' revogado o Decreto .nc 52.423, de 30 de agôsto de·1963.
Art. 590 presente Decreto entrará em vigor na data ,de sua publícação, revogadas 'as disposições .em 'contrário.
Braeílía, 12 de setembro de' 1968;' 147.9, da "Independência ,e,,80.9 da.
República.
" .,
A. COSTA E SILVA"

Eatnuneto

ete M acedo Soares

QUADRO GERAL DAS UNIDADES DE MEDIOA
(A que se refere '0 art. 9'? do pecreto-lei

n'? 240, de

28 de fevereiro de 1967)

Anexo ao Decreto
aete Quadro compreende quatro partes:
1. Sistema Internacional de Unidades.
2. Outras Unidades.

3. Constantes Físicas Gerais.
4. Grafia e Bmprêgo dos Números e dos Símbolos seguidas de um Apêndice.
Observações e Recomendaç6es Dlversaa.
I: SIB,TiElM)\j INI;ERNACIONAL DE UNIDAOES

!.:.!. -

o Sistema Internacional 'de- Unidades, ratificado pelá Undécima
Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1960 (111). CGPM/1960) é baseado

nas seis unidades fundamentais de:
comprimento

' ;

:~~ .~:::::::: ::::::::'::::::::::::: :::::::::::::::::;::~

-•
metro

i~~rima

fi

k~

mtensidade de corrente elétrica '.- ,
;- ........•.. ; , . .
ampàre
A
-temperatura termodinâmica .. '
~;. . . . . .
kelvin
K
intensidade' luminosa
;'
. .. ';; :candela
cd
~ - O Sistema Internacional de unidades' é-símbolizado vpor SI, e com-preende:
-1.2 - O Sísteme Internacional de unidades, é. simbolízadç por SI, e comdes derivadas ri da.s· unidades suplementares,' denominadas genericamente
Unidades do Sistema Internacíonaâ" ou, abreviadamente, ·"Unidades SI".
1.,~..,2 -----'- Todos os múltiplos e, submúltiplos decimais das, unidades - SI.
oi qU~Í$fôIma:tn .com estas umcónjunto não, coerente..
.Dêsses múltiplos' e .submúltíplos, alguns têm -nomes e símbolos especiais, que
constam do quadro 1.5; 'entretanto, os seus 'nomes e símbolos são geralmente
rorniaôos mediante o emprêgc tde um prefixo adequado (quadro 1.4) .
. l:"à''::'--:'Para as unidades elétrfcas e magnéticas, o SI é um sistema deunidad~s: raCionalizado'; parao 'qual
constantes'eletromagnéticas do cácuo,
velocídadeda tuac·
constante" .magnéttça lJ,~
constante..elétrica ~\,.
E'
têm os valôres numérícos.dadosem-ã.re "?:~2 .

'as'

. 1.:4, ~'I;!ref~os ,de0:~ro~is

F[itor', pelá :é:ual" a' uÍüd'ade' é' multlplícada
tem
:'giga'
mega

Auilo

hecto

T
G
M
k
h

decà;

da

decí

d

'centf
mUI

'0

m.

ío"'" ')'1'. oooAíúO.OOO, 000'
10~

::;;;;:~I',OOO",090,;OOO:

10'· .= LOOO·,·OOO·
10'· ="\-.000
10' = 100
10"
10-:~ o;;Ô 0,1.:,.1U-~. ~ "tl;OI

10-?· .;;;: ,0';001

lO::.!] :::: O,OOO~OOL
micro
'.~
10-" = 0,000.000.001
nano
n
10"" .. O,OOO-:OOG.OOO,ÓOI
píco
p
10-"·= 0,000.000. OOÓ. 000, 001
'femto
'f
10," = O,OOO.OOO ..OOO.ooo.OeOcOO1
atto
a
Nôta i .'~'Para ' a . uniciàdê···SI·
ll1assá',' 'êsses prefíxos são :'empregá:dos em
relação ,ao submúltiplo grama) = 0,001 kg,
Nota 2. :f:s~e~ prefixos são também empregadoS,cqm"os,: noiiies especiais de
múltiplos e submúltiplos decimais de' unidades' SI; e também com
unidades que não pertencem ao SI.

de

1.5 -

N-

1.5.1

Grandezas

I Comprimento

UNIDADE!'> DO SISTEMA INTERNACIONAL

Nomes e símbolos
'ôas unídades

metro

m

Dertmções.-das. unidades

Observações

Comprimento Igual a 1.650.763,73 1) Definição -ratificada pela

comprimentos de onda. no vá11' OOiP~II/1960.
cuo, da rauíação. correspono
dente à _transição entre 0.." 2) lO~:o _m = .angstrom A
nívefs 2pl,) e 54 do átomo de
criptônio 86.

1.5.2

AP.:!Iulo Plano

radiano

ra<!

Angillo central que aubtendeum Nesta mesma unidade se mede
arco de circulo cujo. -COII:1pri- . também o ângulo de fase de
mento é igual ao do respectíuma grandeza periódica:-

vo raio.

1.5.3

Ângulo souao

esterorradíanc

sr

Angulo sólido, -com vértice no
centro de uma esfera, que subtende na superfície da mesma, uma área medida _ pelo
quadrado do rêío dessa esfera.

1.5.4

Area.

metro
quadrado

m'

Area de um quadrado cujo lado 1) 10"
tem. comprimento igual a 1 2) HP
metro.

I

3)

lO~~8

m~;:::; hectare
m" = ~
m 2 = b~rn

ha
&

b
~

N9

Grandezas

1.5.5

Volume

Nomes e símbolos

das unidades

metro cúbíco

m'

Definições das unidades

Observações

Volume de "um cubo .cuje aresta 1) Nesta mesma unidade se metem comprimento igual ;t 1
de também o módulo de- 'te·
metro.
sístêncía de tuna seÇâapfaha..
2) 10-3

m- = litro 1

Litro é uma denominaçãoalt[r_
nativa para decímetro cúbico,

não sendo entretanto recomendado para exprimir volumes em - medidas de, grande

precísâo (121). .CGPM/1964) •
1.5.~

1.5.7

Número

de onaa»

Massa

um por metro

m-'

Número de ondas de 'um. fenô-

quilograma

kg

Massa do-protótipo .ínternacíc- 1) Definição ratificada pela
nei-do. quilograma.
CGPM/1901.

.meno. pertõãtco _cujo' comprt'mento de onda é igual a 1
metro.

2), lOJ kg = tonelada
3).. ;10-~ 'kg =, grama

1.5.8

Massa
EspifCíjica

quilograma por.
metro cúbico

kg/m"

Massa especifica de um, corpo
-homogêneo, do-cqual .um --volume -ígual a 1 metro cúbico
tem massa igual a 1 quilograma.

t
g

S~

....

-~,-

Nt

Grandezas

1.5.9

TempO

Nomes e sfmbolos
das unIdades

segundo

s

DefInIções das unIdades

Observações

Duração.i.de. 9'.192.631.770 »e- Defíniçâo ratífícade pela
rfodos da radíaçãõ, corresponCGPM/f967.
dente à transição entrei os
dois níveía juperrtnos do estadofundamental do átomo
'de césio 133.

~31\lo

--Freqüência de- ,um fenômeno
periódico cujo período tem a
duração de 1 segundo.

1.5.10

Fr~qüência

hertz

1.5.11

Intervalo
de Freqüências

oitava

1.5.12

veJocid<ule

metro por
segundo

mls

Velocidade de um móvel que,
animado de um movimento
retilíneo. uniforme, .. percorre
uma distância igual a- 1 -netro, em, cada' segundo.

1.5.13

Velocidade
Angular

radiano por
segundo

rad/s

Velocidade angular de um móvel Com esta unidade se mede tamque, animado de, um movibéma pulsação de umagranmento de rotação uniforme,
deza periódicO::gira. de um. ângulo, igual a
1 .radiano, em cada segundo,

Hz

Intervalo de duas freqüências o número de oitavas de um
cuja relação é igual a. 2.
intervalo de" freqüências é
igual ao Iogarítmc de base' 2.
da relação entre as duas freqüências extremas dêsse intervalo.

..-..

...... , ..•

~

NO

Grandezas

1.5,14

AceleraÇão

___ o

-----

.--~

_.-

1I

Nomes e simbolos
das unidades

metro
por segundo »or
segundo

Defíntções das unídádes

,

I Aceleração
de um móvel ani..
mado de -um movimento rett-

m/s"

Observações

10..,2 m/5 2 = gal Gal

I Iínéo uniformemente variado,
cuja velocidade ·variaà -razãrr
de 1 metro por segundo, em
cada' segundo.

I

Aceleração
Angular

radiano
por segundo por
segundo

rad/s"

1.5.16

Vazão

metro cúbico
por .segundn

me/s

1.5.17

Fluxo

quilograma
por segundo

kg/s

1.5.15

Aceleração angular de um .nóvel animado de um movirrrento .de rotação uniformemente
variado, cuja velocidade angular varia -à razão de 1 radíanc por segundo, em cada
segundo.

-

------

Vazão de um fluido que se escôa Fosta grandeza é também chamada descarga.
em regime permanente, atravês de uma seção .transversal
do conduto, à razão de 1 metro cúbico em cada segundo.
-

(de massa)

,

Fluxo de massa de um' fluido Esta grandeza é qualificada
que se escôa em regime perpelo nome do fluído cujo
manente, através -de uma. seescoamento está sendo conCão transversal do' conduto, à
síderadc, por exemplo, fluxo
razão de I quilograma em
de vapor.
cada segundo.

N9

Grandezas

1.5.18

Momento
de Inércia

Nomes ,e- símbolos

!

quilogramametro, quadrado

--

1.5.19

Momento
Ctnéttco

kg m"

IMomento de inércia, em relação
I aterial
um eixo, de um ..ponto m~de. massa.tgual a 1 quiIograma situado a 1 metro
da 'distâncía do referido eixo:

_._--'

quí'ogramametro quadrado
por segundo

--~

kgm2

Momento .cínétíco, em .'relação.

---

a um eixo. de um- corpo .qUE'

s

I

1.5.21

gíra.em tôrno dêsse ,eixo com
vetocrdede. .angular uniforme
'e' :igual a' lz:adiaoQ 'por, se-

gundo,e .cujo momento de

inércia, em relação ao mesmo
eixo, é' igual a 1 quilogramametro-quadrado,

.

1.5.20

Observações

Definições das, unidades

das unidades

Fôrça

Momento
de Fôrça

newton

N

~C-.-

Fôrça que ímpríme. a umcorpo
de massa igual 'a 1 quílograma, 'uma aceleração igual a

---

I
10-~

N =. dlna

dyn

1 metro por segundo por _segundo, na direção? da fôrça .
.- ------mN
metro-newton
Momento de .uma fôrç.Rcons- Momento de fôrça e trabalho
tãnte e igual a.1 newton, em
são. grandezas .homogêneas;
relação. a vum ponto:.situado
entretanto, é usual mas não
a Lmetrode.dístâncía.de sua
obrigatório distinguir, pela
linha de ecêõ.
.
maneira de escrever,quando
I
a unidade se refere a uma
ou à outra grandeza, assim:
!I
m Nem kg-f para momento
N me' kgf f i para trabalho

----N9

Grandezas

1.5.22

Impulsão

-Nomes e símbolos
das unidades.

I

Definições das unidades

Observações

I

--1.5.23

1.5.24

newton-segundo

Ns

-- -

Pressão

N/m2

newton por
metro quadrado

Tensão
'Superficial

newton por
metro

N/-m

-

1.5.25

Impulsão .produaída .por, uma
fôrça constante e .fgual aI hewton, 'atuando sôbre um
corpo ..durante .Lsegundo.

Viscosidade
Dinámica

newton-segundo
por metro
quadrado

Ns

m"

Pressão 'exercída.por-uma-fõrça 1) Nesta mesma unidade med e
constante. e.teuar. a.a. newton,
também a tensão mecânica
uníformemente distribuída sô- 2) Esta unidadepode ser tam
br,e' ':Uíila _superfície plana' de
bém chamada pascal Pa,
área Igual a: t metro. quadra-do, .perpendícular à direção 3) 10~ -N/m: ~ bai--.,-'
Ver o nc .1 do Apêndice.
da".'fôrçR.;
'rensãc -~u.péfi~ial·d~ um -líqUi~.-1

.do,:-em. ,cuja superfície .nvre
atria,~-.perpendicularmente_a
unia, direção'. qualquer; UtTIB
fôrça .•uniformemente distrl-.
buída e .igual a 1, 'newton, por
metro-de comprimento medido nessa díreção.>

Viscosidade dínâmlca 'de ',um!'
fluídortal-que.vsobvuma- ten.... j1)
são ;tangencial,coIlStante, e
Igual a, 1 ,newtol?-'pOr1.m~t~o'l
quadmdo, a v~loc_d~e. ad~Ul__
rída pelo flmdo diminuí a I
razão õe metro por 'segundo, I 2)
por metro de afastamento na
direção perpendicular. ao plano de deslizamento.
I

í

13)

-

Quando não, causar ccntu
são, esta grandeza poderá se
chamada simplesmente v~
coaldade.
----~- .
,
Esta unidade pode ser liam
bém chamada poise~m! FI
10- t N.s/m2 .= poise ~
--

N'

Grandezas

1.5.26

Viscosidade

Cine.mãtica

Nomes e símbolos

das unidades

quadrado . por

segundo

.~-'-~--

1.5.27

Energia

me/s

metro

joute

Observações

Definições das unidades

I

Víscosídadei.cínemátíca de 1.1m, 10-4- m 2 / 1:1
fluido,' cuja. viscosidade, dínâ- \
mica é igual a 1 newtonsegundo por. metro quadrado,
e cuja massa específica (>
igual a "1 quilograma por
metro cúbico .

= stokes St

. ~,---~-

J

Energia necessária para deslo- 1)
cal" o ponto de aplicação de
lima- fôrça constante e igual
~ 1 newton, numa dist~?C~~ 2)
l~u?,l a 1 metro, na sua dí 1 3 )
reçao.

Nesta mesma unidade se me.
dem também o trabãlho e a
quant'dade de calor.
10-' J

er~.

NOS. circuitos de corrente
alternada, esta unidade-o to
ma o' nome de, volt-ampêre
segundo (VAs) , oude"watt

I

segundo' (Ws). ou de ver
segundo' (VArs). 'quando se
refereaenergia aparente, ou
à energia ativa, ou à ener
gia reativa do circuito, res
pectdvamente.

NO~SU';li~:::r.~los

Grandezas

N'

Potência'

watt

W

I

---I--~·~

1.5.29

, Densidade
de Fluxo .de
Energia

I

I-

I

Observações

I

!
1.5.28

Definições das unidades

Potência desenvolvida quando 1) Nesta mesma unidade ~ e
se realiza, contínua. e unírormede também o fluxo dee
m~mente, um trabalho igual a
energia (sonora, térmica, lu1 joure, em cada segundo.
-.- - te)
ffimosa,' e . .
2) Nos circuitos de
corrent e
alternada. 'esta unidade tom a
o nome de volt-ampêre (VA
ou de Var(V.Ar), quando s e
refere -apotência aparent e.
ou à -potência reattve do, cír
cuíto, ,respectivamente; e
conserva o nome de wa1 t
(W) quando se refere 1."pc
têncía ativa' do circuito.

-,wat~

por metro
quadrado

W /m-

De1?Sida~e

de um puxo de, ener- Nesta mesma unidade se- medem também a intensidade
através de uma superfície de
sonora a emitánciaenergéarea Igual a 1 metro qua-.- - ' .
<irado, perpendicular à díretíca e o iluminamento en('r~
ção de propagação.
gético,
gra uniforme e Igual a 1 watt,

------------~---~------____c_--~----

N'

G ran d ezas

1.5.30

Nível
de Potêncíâ

Nomes
e :símbolos
das umda-des
--

bel

B

Definições das unidades

Observações

Unid9.de de unia escala numé- I Na prática é .usadc única e e,
rica.__ cujos valôres são dados
clusívamente o submúíüp' 3
pelo" Jogarftímo decimal _da
decíbel XdB), com o quat s.e
relação entre o valor consímede também tôda 'grandes a
derado de uma potência e
N que pode ser expressa P< ,r
um valor de. potência tomado
uma -equaçâo do tipo
como referência.
A2

I'

N

10 ktog», - - dB

na qual,

I

fu

,

A~

I

1.5.31

=

Intensidetde
de Corrente

-

ampêre

---A---

e AI são duas grandezas d
mesma espécie
(pressõe
tensões elétricas, corrente;
etc.) , e,k é um número de
terminado pela: correlaçã
matemática entre a grande
za A e'a potência.
Por exemplo. a. atenuação e
amplificação de l.lmatram
missão - de -energia eletromag
nética; o' nível, de intt:nsida
de sonora, etc.

Intensidade da ,corrente elétrica 1) Definição ratificada pela gtl
in,:ariável que, mantida. em
CGPM/1948.
.
dOIS condutores r~tI1meo~,. p~- 2) Nesta mesma unidade se
ralelos.. de,:-compnmepto- milmede também-a fôrça magníto e de area de seçao trans.
.
versaí insignificante, e situan_~~mo~rlz. Neste caso e
permttído-vdar-và ' unídade o
dos -nc. vácuo a 1- metro de
distância um do outro, produz
nome ampêre-espira, mas o
entre êsses condutores' uma
símbolo não deve ser altefôrça igual a-2.10-' newtons,
rado;
por metro de comprimento
desses condutores.

------~-

Grandezas

N9

,''-

Nomes e símbolos
das unidades

Definições das unidades

Observações

1 .5,32

Quantidade
de Eletricidade'

cculomb

C

+I

Quantidade .de eletricidade que 1) Esta grandeza é também
atravessa, durante 1 segundo, ' chamada carga elétrica.
uma seção -transversal qual- 2) Nesta' .mesma unidade se
quer de um condutor percor.mede também o; fluxo elerido por uma corrente de íntrosté.tdco.
tensídade invariável e igual a
1

--.5:.13

.

Tensão
Elétrica

volt

V

Tensão elétrica existente entre Nesta mesma unidade se meduas seções transversais de
dem também a diferença de
um condutor percorrido por
potencial elétricoea rõrce
uma .correute de intensidade
eletromotriz-.--invariável e' igual a 1 aIDpere., Quando a potência -dissipada entre essas duas seções
é igual a 1 watt.

Inteneuuuie

volt por

Vim

Intensidade .de um campo! elé- Nesta mesma unidade se mede
trico uniforme e ínvaríá vel,
também -o gradiente de pono qual se verifica urna. dífetencíal elétrico.
rença de potencial igual a
1 .volt, entre dois' pontos Sl..,
tuados à distância de 1 metro
um do outro, na direção no
campo.

-

.5.34

de Campo
Elétrico

,

ampêre.

metro

N9

Grandezas

1.5.35

Capacitância

-

Nomes e símbolos
das unidades

I

farad

F

Definições das unidades

Observações

,
õapacttâncía de um elemento I Esta unídade pode ser também
passivo de circuito, -entre i
definida como:
:
cujos terminais se manifesta "A capacítâncía de um elemenuma tensão constante e igual
to passivo de circuito•. DO
a 1 volt, quando carregado
qual circula uma corrente de
com uma quantidade de eleintensidade invariável e igual
trícídade invariável e igual a
a 1 ampêre, quando a tensão
1 coulomb ,
elétrica aplicada aos seus
termínaís, varia uniformemente à razão de 1 volt em
cada segundo."

~_._~- '---~---

1.5.36

Indutância

henry

H

1.5.37

Resistência

ohm

Q

Elétrica

I
I
I

I

Indutância-de um elemento pas- Nesta unidade se mede também a indutância. mútua
sivo de circuito, 'entre cujos
terminais se induz uma ten·entre dois cJXcuitos, oti-ô.olS
são elétrica constante e igual
elementos de ctrcuttos vízla 1 volt; quando percorrido
nhos.
por uma corrente cuja íntensídade varia uniformemente à
razão de 1 ampêre em cada
segundo.

I_~~

Resistência elétrica de um -:>le-Iü
menta passivo <te circuito, -tal I
que uma diferença de poten- i
cíal constante e igual a 1 volt.!
aplicada aos seus terminais, 2)
faz circular nesse _elemento
uma corrente de. intensidade!
invariável e igual a '1 -ampere.
II

Quando não causar confusão, esta grandeza poderá
ser chamada simplesmente
resistência.
Nesta-mesma. unidade se
medem também-a "ímpedáncia e a reatância dos -cii=
cuitos de corrente alternada.

Nomes e símbolos
das unidades

Grandezas

N9

1.5.38

Resis.tiVida,q.e .

,

ohm-metro

-,----,-

1.5.39

Reeistiouuuie
de

Massa

Qm

I ,

I

Definições "das' unidades

ohm-quilograma
por metro
quadrado

Resíatívídade 'de, um material!
homogêneo e .ísõtropo, ec qual

I

"I
I

---,---~

I

aresta mede

I

1 ,metr'o ~ de _comprimento,
apresenta uma resistência eré-

i~~~- ~;o~\as~

I'

,1 ohm, .enGre

I

----~-----

.

,

Q kg

m"

um cubo cuja

--'---",

I ,

I ---

Observações

I

Resístdvídade de massa .de um Esta grandeza
ta~béJ:P. chamat. ,erialoh.ómogêneo e is,ó tro- 'I"
mada densiresistividade.:'
po, de.qual um corpo de seção.
transversal- uniforme, tendo
comprimento igual" a 1 metro:
e massa igual- a 1 quuogra-I
ma, apresenta entre' suas ex'tremdades . uma reststênctaj
elétrica igual a 1 ohm.
.é

I

I

I

1.5.40

Ccauiutômcia

siemens

s

Condutáncia de

um

elemeJ

-l-)-Es-t-a~u-n-i-d-a-d-e-é-,-t-am~b-é-m~C-ha-.

passivo, devcírcuíto, tal que
circulando uma corrente dei
intensidade _invariável e igual'
a 1 ampêre, a diferença de
potencial entre os terminais
dêsse elemento é, igual a _2)
1 volt.
I

I

mada mho, com símbolo mho,
sendo porém síemens
no':
me adotado oficialmente
pela IEc. Ver o ne 2 do
Apêndice.
Nesta mesma unidade se
medem também a admítância e a susceptâncía dos cir----:
cuitos de corrente alternada.
ü

--------,-------··-i---.'
N'

1.5.41

1.5.42

Grandezas

_.

.._,-

Nomes e. ;símbolos
das umdades

conauumaaae

síemens por
metro

Indução

tesla

Magnética

Sim

T

-_.-..,'-.-,----

Definições das unidades
- ,

Observações

I

Condutívídade de um material l!: permitido exprimir a conduhomogêneo e ísótropo, do qual
tividade dos materiais coudutores, em relação à conduum cubo cuja aresta mede
tividade de um material
1 metro de comprimento.
apresenta .uma condutâncía
condutor padrão.
igual a 1 síemens entre faces Ver o no 3 do Apêndice.
opostas;

I TId uçao
- magneêti100 de um cem- 1) 10_ 1 T = gauss G.
po 'magnétíco u:uforme e in- 2) Esta unidade pode ser deü-

vartável ~~e, sobre um .con?:ut.o~· r~tlllUeo perpendicular

a d;lreçaq do ca~p.o e c~n·
dUZI~cto uma C.<?~l ente .~e 1I!--

tensídade Invariável e Igual a
~ ampêre, exerce uma força
~ual a -1. n;wton, por metr~
comprrm rito dêsse con
<lutar.

I

i

nída. de maneira equívalente, como a
'
"indução magnética de um
campo magnético uniforme e
invariável, tal que, entre as
extremidades de um condu.
ter retrlíneõ que se desloca
na direção perpendicular ao
campo com velocidade canse.
.tante e igual a 1 metro por
segundo, se 'induz uma tensão constante e igual :1 1
volt, por metro de comprtmento dêsse condutor. "

~--------------._-------'--~------~-----------~-~-

Grandezas

N'

Nomes e símbolos
das unidades

I
I
I

Defímções das unidades

Observações;

--

I

Fluxo
Magnético

1.5.43

weber

Wb

Intensidade
de Campo
Magnético

1.5.45

ampêre
por metro

,-Reíqüõncui

superfície- plana 'de, área igual
a 1 metro .quadrado, perpendicular à' direção de um cempo magnético uniforme e ínvariável, cuja indução magnéttca.é igual a,l tesla.

------

1.5.44

Fluxo magnético através de, uma

A/m

Intensidade de um campo mag- Esta unidade pode ser chamanétíco uniforme e invariável,
da ampêre-espíra por metro,
no qual se verifica uma, fôrça
mas o símbolonáoealte:
magnetomotríz invariável e
rado.
igual. a 1 ampêre, entre dois
pontos situados à distância .Ie
1 metro um do outro, na direçâo do campo.

A/Wb

ReIutância de' um meio nome- Esta unidade pode ser chamagêneo e fsótropo tal que uma
.da ampêre-esplra por weber,
fôrça magnetomotrfz ínvarfámas o silnbolo-não-e-altével e igual a 1 ampêre, produz
rado.
um fluxo magnético uniforme
e igual a ~ weber.

ampêre
por weber

Grandezas

N'

Nomes e símbolos
das unidades

II

Observações

Definições das unidades

I
1.5.46

- Temperatura

rermoõsnamsca

K

kelvin

•

Fração l/273,16dá temperatura 1) Definição ratificada pela :
termcdínâmíca do ponto trf- - CGPM/1967.
plíce da água.
2) Esta grandeza é també rn

chamada temperatura abs
luta ou temperatura' Kelv

)

3) Na prática são consider:,úl

as temperaturas referidas

"Escala Internacional KI
viu de temperatura", ou sn:
plesmente, "Escala Kelvin
Ver o n? 4 do Apêndice.

4) Nesta mesma unidade
mede também o intervalo,
temperaturas, o qual oo
ser também expresso e
graus Celsíus (l3~ CGPII
1967).

------- --

1.5-.47

Gradiente
de Temperatura

kelvtn .por
metro

K/m

--

Gradiente de -temperatura uní- Esta grandeza pode ser também
forme, que se verifica em' um
meio homogêneo e isótropo,
quando a diferença de temperatnras entre dois pontos
situados à dístância de 1 metro . um do outro, é ígua! 'a
L'kelvin .

expressa em graus
por metro -c/m.

Celsíus

N"

1. 5.48

I
I

I

Nomes e símbolos
das' unidades

Grandezas

i
I

-

i

Definições das unidades

I
tome por

Entropia

J/K

kelvín

I
I

Observações

I

I

Entropia 'de um sistema nome- Esta grandeza pode ser .tamgêneo e· ísótropo, cuja tembém expressa em joules pai.'
peratura aumenta de 1 kelvin
grausCelsius JjOC••
quando se lhe adiciona uma
.quantidade de calor igual a
1 joule .

-----1.5:49

,

jouje por

Calor de Massa

J

quilograma
e por kelvln

--

kg K

Calor de massa- de um sistema Esta grandeza pode ser tamhomogêneo e ísõtropo, cuja
bém . expressa em [oules por
temperatura aumenta de 1
quilograma e por graus Celkelvín quando se lhe adíclosíus J/.(kgoC).
na calor à razão de 1 [oule,
para cada quilograma de sua
massa.

--------

----1.5.50

Ccauiuiiouuuie watt por metro
Térmica
e porrkelvín

-

W
-mK

Condutívídade térmica de um Esta grandeza pode ser tamsistema homogêneo e ísétropo
bém "expressa em wetts por
no qual se verifica um grametro e por grau' oeisius
diente de temperatura igual a
W/(m°C}.
1 kelvin por meti-o,quando
a densidade de fluxo de calor
é igual a 1 watt por metro
quadrado.

I

I

N'

1.5.51

I
I

I

Nomes e símbolos
das unidades

Grandezas

Definições .das unidades

Observações

I
1

candela

Intensidade
Luminosa

cd

Intensidade luminosa, na díre- Definição ratificada pela 13<1ção perpendicular, de urna
CGPM/19.67.
superfície plana de área .Igual
a 1/600.000 metros quadrados, de um corpo negro à
temperatura de solidificação
da platina, sob pressão de
101.325 newtons pOr metro
quadrado.

1.5.52

Fluxo

Luminoso

I
Iúmen

1m

Fluxo luminoso emitido -no ínterior - de- um ângulo sólida
igual a 1. esterorradíano, per
uma fonte puntíforme de intensídade. invariável e igual a
1 candela, de mesmo valor em
tôdas as direções.

----

_ _ _o

1.5.53

Iluminamento

Iux

1x

Iluminamento - de uma superffcíe plana, de área igual a
1 metro quadrado, que recebe,
na direção perpendicular, um

fluxo luminoso Igual' a 1 lúmen, uniformemente dístrtbuído.

I

I.

N'

Grandezas

1.5.54

Luminância

Nomes e símbolos
das unidades

candela
por metro

cd/m"

quadrado

Definições das unidades

J
I

Luminâncía, em uma direção Esta unidade é também chamada níü,
.
determinada, .de urna fonte
COm área' emíssíva igual a
1 metro quadrado, e cuja intcnstdade luminosa, na mesma direção, é igual ia. 1 candela .

.
1.5.55

Quantidade
de Luz

Iúmen-segundc

lm ,8

Quantidaüe de luz) durante i
segundo, de um fluxo Iuminoso uniforme e igual a 1 lú-.
meu.

1.5.56.

Emitâneia

lúmen por

lm/D;12"

Emitância luminosa de uma
. fonte superficial; que emite

Luminosa

metro

uniformemente um fluxo lu-

quadrado

mínoao igual a 1 Iúmerr, .por :

metro quadrado de .sua área .

.
1.5.57

Conv'ergência

dioptria

di

Convergêhcía de um sistema
ótico, cuja distância focal é
iguala 1 metro, no meío.constderado.

-

Observações

.NQ

Grandezas

Nomes e. símbolos
das unidades

Definições das unidades

Observações
.

1..5.58

Excitação
Luminosa'

1.5.59

-Rficiência
Luminosa

"Excitação luminosa; durante 1 Nesta mesma unidade se mede
segundo, de uma superfície
também a exposíçâo luminosa.
cujo ílumínamento é igual a
1 luxo
--

Iux-segundo

Ix s

-lúmen por
watt

Im/W

' Eficiência luminosa de uma ron-,
te, que díssípa 1 watt de potênota, para, cada lúmen de
fluxo emitido'.

W/sr

Intensidade energética de uma
.fonte, que emíte um fluxo de
energia uniforme e igual 9.
I -watt, de mesmo valor em
tôdas as direções, no interior
de' um ângulo sólido 'igual a

---

'-'-""

-

1.5.60

Intensidade
Energética

watt por
esterorradiano

-~--

1 esterorradtano.

----

---_.1.5.61

Luminõmcià
Energética

watt por
esterorradfano
e por metro
quadrado

W
51'

me

Lumínâncía energética, em uma
díreçâo determinada, de uma
fonte superficial, de, íntenstdade energética igual a 1 watt
por esterorradtano, por metro
quadrado de sua' área 'proje."
tada sôbre um plano perpendícular à dírecâo considerada.

-

-

Nomes 'e símbolos
das unidades

N'

Grandezas

1. 5-. 62

Atividade

um por segundo

1.5.63

Exposição

coulomb por
-quilograma

I

Definíções das unidades

observações

s-'

Ativjdade de um material ra- Na prática é usado ún.ca e e,.;:-dtoativo, no qual se produz
clusívamente o surfe Ci
-umad~ntegração em cada Ver 2.2.14.
segundo.

C/kg

Exposição a uma. radiação ele- Na prática é usado única e extromagnétíca tal, que a emísclusívamente o roentgen R
são corpuseular que lhe é Ver 2.2.15.
assoctada. .produz "no ar, em
condições determinadas, íons
portadores de uma quantidade de eletricidade igual a
1 coulomb, para cada quilograma da massa de ar considerada .

-

.

Dose
Absorvida

1.5.64

I

jou1e pOI:
quilograma

J/kg

Energia absorvida de uma radiação eletromagnética ou .ccr-,
puscular, por quilograma da.
massa do material sôbreo
qual incide.

10-~

J/kg ::::: rad.

2.

OUTRAS UNIOADES

2.1.3 -c:- As unidades de grandezas não mencionadas neste
Quadro Geral, desde que não sejam combinadas com unidades
múltiplos e submúltiplos decimais.
não permitidas.
Assim; por .exemplo, será lícito usar toneladas-quilômetros,
2.1,2 - As combinações adequadas dessas mesmasunídades, com ou sem unidades SI na combinação, por exemplo:
habitantes
por _quilômetro quadrado (mas não habitantes por
caloria -por grau Celsíus
......
....
cal/PC
quilowatt-hora
,
,...........
15Wh
milha quadrada), - etc.
2. 1 -

São'. também legais:

2.1.1 -As unidades relacionadas emã.z, bem COmo seus

·2.2 -- Discriminaçao da&. Outras Unidades

Nomes e- símbolos

NO

Grandezas

2.2.1

Compri-

mente

milha
marítima

2.2.2

Ângulo
Plano

grau
minuto
segundo

das unidades

Definições das unidades

Comprimento do arco
igual a 1 rninutbdo
meridiano terrestre 'nédio.

o,

Fração -1/360 do círculo
Fração 1/60 do grau.
Fração 1/60 do minuto

I

Valôres em
unidades SI

1.852

,,/180
n/10.800
,,/648.000

fi

rad

rad
rad

Observações

Valor arredondado por
convenção internacional
São também legais ás
unidades estabelecidas
pela _Astronomia' p a r a
seu próprio campo de
aplicação.
Nestas unidades se mede
também o ângulo de fase

de uma grandeza .períó

dica.
Ver o nv 5 do Apêndice:
milésimo

are tg

O~OOl

0,001 rad
(arredondado)

Na prática é usado o
valor n/3.200 1'00.

NQ

2.2.3

I

Grandezas

Massa

Nomes e símbolos
das unidades

200 miligramas

quilate

unidade
unificada
de

IDefinições das unidades

u

vatôres em
unidades SI

observações

2.10-' kg

4'" CGPM/1907., Para uso
exclusívc em joalheria.

A energia associada a
- essa unidade é igual' a

Fração 1/12 da massa de
um átomo de carbono 12

9,314- 78 '± 0,000 15) l08eV lu

(National Bureau oí
Standards
"TechnicaI

.massa
atômica

2.2.4

Tempo

minuto
hora
dia

News Bulletin", vol. 47,
nl? 10,175,...177, auto 1963~.

mtn
h
d

60 segundos
60 minutos

24 horas

60 s
3.600 li
86.400 s

~ão

também legais:
1) as unidades estabelecidas pela Astronomia
para seu próprio caropo de aplicação.
2) As unidades estabelecidas pelas convenções
do calendário civil.

---~'-I--~---

2.2.5

velocidade

nó

nõ

milha maríbím por hora

1.852/3.600 m/s

-

,

N'

2.2.6

Nomes e símbolos

Grandezas

I

I
Velocidade
Angular

I

Valôres em
unidades SI

das unidades

Definições das unidades

I

veioc'dane angular de um
móvel' que, em movl.mento de vrotaçâo uniforme, gasta _ 1 minuto
para dar uma volta-com-pleta.,

n/30 rad/s

Pêso <lo protótipo, .ínternacional. do .qullograma,
.q u e.n d o submetído-. à
ação da gravidade normet.

9,806,05 N

Pressão exercida por uma

101,325 N/m'

rpm

rpm

I

Observações

v

,

2.2.7

2.2.8

Fôrça

Pressão

quilogramafôrça

atmosfera

kgf

alm

fôrça

igual

a

Esta unidade é também

chamada quiloponde _kp.

Ver 3.1

10' CGPM"1954.

Ver o nc i do Apêndice.

101.325

newtons; uniformemente

metro de
água

milímetro
de _mercurío

mH20

mmHg

distribuida sôbre uma
superfície plana. de área
igual a 1 meteo quedrap.o.
Pressão exercida por uma
coluna' de água com 1
metro de altura.
Pressão exercida por uma
. coluna de mercúrio com
1 milímetro de altura.
~

-

9,806,65 N/m'

Valor exato.. porém teô-

rteo.

133,322 N/m'

Ver o nv 1 do Apêndice.
Esta unidade - é também
chamada torr.
Ver o ui? 1 do Apêndice.

-

N'
2.2.9

I

Grandezas-

Energia

Nomes e símbolos
das unidades
caloria
frtgoria

cal
fg

elétron-volt

eV

I

vatõres em
unidades SI

Definições das unidades

Energia equivalente à 'la-

.cavalo-vapor

n c i a desenvolvida
quando se realiza um

p (} t

cv

ê

trabalho-Igual a 75qww

-- --(1602 10"0,000 07) 10_" J
(Publicação IEC-27/1966 ) .

ríação de energia _ de
. um. elétron, quando sub- .
metido a uma diferença
de. potência igual a 1
I
volt.

Potência

Observações

'8.
Ver o nv 6 dp Apêndice

---

2.2.10

I

--735,5 W

Valor arredondado.
Ver Qn'?-7 do Apêndice

logramas,... fôrça . metros
em cada segundo."
._--

2.2.11

Nível· de Audibilidade

fon

fon

!Nível de audibilldade ~e
. um SOm que, em _ensaio
de caráter psico-físico
norméuaaoo, é igualmente audível' a um som
de freqüência igual a
1.000 hertz -e de nível de

intensidade sonora igual
a 1 .decíbel ..

,
-

N'

Grandezas

I
,

2.2.12

A udibiÍidade

Nomes e símbolos
das unidades

I·Definiçóes das unidades

I

sane

Audíbtlídade de um som
cujo nível de audíbilídade é igual a 40 rons.

.

, .

2.2.13

Temperatura
Celsius

grau
Célsius

Valôres em

I

unidades SI

Observações

,

,
sane

I

'C

I

I

-

Essa escala. é .também
chamada Escala Célsius
O ponto zero da Escala
Celsíus é exatamente

Unidade da Escala Int=T-273,15
ternacíonal Prática de em que
Temperaturas (1948).
t = temperatura

ceistus

T= temperaturaKelvin

igual a 273,15 K

,

2.2.14

Atividade

curte

Ci

Atividade de

2.2.15

Exposição

roentgen

R

Dose de exposição a uma
radiação eletromagnética, tal que a emissão
corpuscular que lhe é
associa-da, por 0,001 293
grasnas de ar, produz no
ar íons portadores de
uma quantidade de eletrícídade de cada sinal,
igual a 1/IOc coulombs,
onde c é a velocidade da
luz no vácuo em m/s ,

um materia! radioativo, no qual
se produzem 3,7 .10 t O desíntegrações por-segundo.

3,7 .10 10

da

Es-

cala Kelvín, sendo iguais
os intervalos unitários
nessas duas escalas.
12' CGPM/1964.

8-1

.-

,,
I

2,54 .10-1 Cykg

I
_···_~~

__

~ _ c _ . _

3 .. CONSTANTES FíSICAS GERAIS

3.1 -

Valôres exatos de definição

Aceleração normal da gravidade
Constante magnética do vácuo .,
Pressão normal da atmosfera
Temperatura do ponto tríplice' da água

.

"

:

.
.
.

g.
!J.o

atm

'-o • • •

= 9,306 65 m/s"
= 4it ,10_ 7 H/m
= 101 326 N/m'
= 273,16 K

3' CGI'1i/1901
IEC - 1938
10', CG.P1i/1954
10' CGI'M/1954

3.2 -...,..- Valôres ajustados

Nomes

Lintites

veiôres

Símbolos

Unidades

do erro

Observações

±

.

Carga elétrica elementar .....
Constante de- Avogadro _....•.
Constante de, Boltzmann ..• .-.
Constante de Faraday' •. ,-..••.
Constante de Planck : ........
h/2" ........

Constante de Rydberg .•.....
constante de Stefan-Boltzmann
Constante .elétrlca do vácuo .•
Eo

==

1/(C2,[,h")

I

e
NA

Bo

1,602
6,022
1,380
9648
6,625
1,054
1,097
5,669
8,854

R
G

8,314 3
6,670

k

F

1L
h
Roo
a

10
52
54
70
6
50
373 1
7
19

10_19

lon
10...:.23
10'

10_u
10-31
10'

HP,

10-12

7
28
18
16.

C
mol-"
J/K
C/moI

5
7
3
29
2

J 5
J 5
m-t

Publicação 'IEC-27!1966
constante dos gases ..........
Constante de gravitação ......

-

1Q_u

12
15

'W/(m~Kl)

F/m

I. Salvo para a consta
te elétrica do váct

estes varôres são trar

critosdo NationalB
reau of a t e n e.r.
"Technical News Bt
Ietin", vol.. 47, nv
õ

5

175-177, 1963.

2. Os limites de êrro i
dica dos são baseaô s
em três desvios p
drão, e incidem sôt e
os últimos algarism 5
J/(K moljsignificativos do vaI
2
2
numéríoo Indícado ,
N m jkg

Símbolos

NOIn{l6

Limites
do êrrc

Valôres

+
!

constantes. de radiação:

Unidades

II

I

1~

constante-c, =

.'

c,

3,741 5

10-W

3

W m"

2~

constante ... , .. , .......

c,

1438 79

10-'

19

mK

4
8

kao

2nh.c~

Massa de repouso do elétron ..
Massa de repouso do nêutron .,
Massa de repouso do próton .'
Relação carga/massa de e'étron
Re; ação quantumyoarga do elétron ........... '...........'...
Veloéidade da; luz no vácuo ..
Volume normal do gás perfeito

Observações

mo
mo
m,
e/m,

9,109
1,674
1,672
1,758

h/e
c
Vo

4,135 56
2,997 925
2,241 36

10_~I

I
82
52
796

10-"

10_2,
1011

10_15
I

I

10'

10_2

I

I
------

kg

19

kg
C/kg

12
3
30

J s/C
m/s
ms/mel

8

:3. mol é a quantidade

e
matéria' de um si:
ma que 'contém um
número de partdct 8
elementares igual o
n m e r o de átor -8
contidos em 0,012 g
de carbono 12.
ú
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4. GRAFIA E EMPRllGO DOS NúMEROS E DOS SíMBOLOS

Na grafia e :t;l0 emprêgo dos símbolos das unidades, e dos números que

representam medidas de grandezas, devem ser obedecidas as regras gerais
abaixo.
O? casos omiss.os, as particularidades e as 'exceções não previstas, serão
resolvidas pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas.
~.1 Não se admite o emprêgo de símbolos diferentes dos especificados
neste Quadro- Geral, nem que se coloque ponto (de abreviatura) ou "s" de
plural nos símbolos de unidades.

4.2 - Não se recomenda ouso de prefixos decimais combinados; deve-se
usar, por exemplo:
nF e não mu.F
e não LU. V. F
GWh e não MkWh
pF

4.3 - Nos símbolos de unidades compostas:
a) a multiplicação é indicada pela justa posição dos símbolos das unidades'
componentes, devendo ser deixado um espaço, ou eventualmente usado um
ponto, quando houver possibilidade de contusão; por exemplo;
kWh, VA,_ Ah; m/s = m-s-' = m.s-' (e não 1)1S_1)
b) a divisão pode ser indicada por qualquer expressão eqüívalente, usandose parênteses quando houver possibilidade de confusão, por exemplo.
W
---.:::: W/ (SI'
SI' m»

m 2)

= W/

81'_1

m-"

4.4 - O símbolo da unidade é escrito na mesma linha do número a que
se refere, e não como expoente ou índice.
Exetuam-se os símbolos das unidades usuais de ângulo plano (grau, minuto
e segundo).
4; 5 - O símbolo da unidade' é escrito depois do número a que se refere,
e não antes ou intercalado entre a parte .ínteíra e 'ar parte decimal dó número.
Excetua-se a moeda nacional e a de outros países, em que o símbolo é
escrito antes da quantia a que se refere.
.
Nota - Ver o .nc .8 do Apêndice.
4:'"6= O número que exprime o valor de uma grandeza deve ser referido
a' uma única unidade da mesma espécie, por exemplo;
O,173m ou 17,3cmou 173mm (e não 17.C'm3 mm)
Esta regra não é geralmente seguida:
a) com as unidades usuais de ângulo plano, por exemplo: 17° 05' 37" _.
ver o nv 5 do Apêndice;
bj com as unidades de tempo, por exemplo: 2h 15min (= 2,15m = 2.1/4 h,
sendo, porém, "errôneas as formas usuais 2,15h ou 2h,15).
4.7 - Para separar a parte inteira da parte decimal de um número, deve
ser usada, exclusivamente, a vírgula.
.Para facilitar a leitura, o número pode ser dividido em grupos de três
algarismos, a contar da vírgula para-a esquerda e para a \ direita, .separados
pelo. espaço correspondente a' um algarismo,
Nos números que representam 'quantias em dinheiro, os grupos de' três
algarismos serão separados por ponto.
Ver o nc 8 do' Apêndice.
OBSERV AÇAO _ Sôbre a denominação dos grandes números, ver o
nQ 9 do Apêndi6-e;-
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OBSERVAÇélES E RECOMENDAÇélES DIVERSAS

1. SélBRE AS UNIDADES DE PRESSÃO

a) o bar é a unidade recomendada para substituir a "atmosfera" e O
"quilograma-fôrça por centímetro quadrado", nas medidas das pressões encontradas correntemente na Engenharia e na Indústria.
A primeira é um múltiplo decimal da unidade SI, .e o seu valor exato
10-' N/cm~ é intermediário e pode mesmo, ser entendido como um arredonda:"
mente dos valôres das unidades usuais.
atm == 10,1325 N/cm 2 e kgf/cm" == 9,806 Nlem.'
b)o metro de água é teàricamente iguala 9806,65 N/m 2 , o que corresponde
à água pura a 4°C, sob pressão de uma atmosfera e num lugar em que a _aceleração da gravidade é igual ao seu valor normal.
Como tôdas essas condições nunca se verificam sfmultâneamente, é conveniente usar um valor arredondado e mais realista para essa unidade .
.Assim sendo, para os trabalhos correntes de hídrctécníca, é recomendado:
1 mH 2 0 = 10.000 N/m 2 = 1 decíbar (dbar)
c) para as pressões que são comumente- expressas em milímetros de
mercúrio, e para as pressões muito pequenas, são recomendados os submúltiplos decimais do bar, como o 'milibar' e o mícrobar ,
Na prática pode ser considerado:
1 mbar = 0,75 mmHg
2. SélBRE A UNIDADE DE CONDUTÃNCIA
A 11~ CGPM/1960 não incluiu esta unidade na lista das unidades derivadas do SI, de modo que seu nome oficial ainda continua em aberto .
Assim sendo, até decisão final por uma Conferência Geral, poderá ser
usado um dos dois nomes seguintes:
a) síemens (8), adotado oficialmente pela IEC (pubücaçâo IEC-27/1966), ou,
b) mhõ, com símbolo mhc, relacionado na publicação rEC acima como
uma denominação alternativa para o síemens,

3. SélBRE A CONDUTIVIDADE RELATIVA
A condutívídade dos materiais condutores pode ser medida tomando-se
Con10 referência a condutdvldade de um material condutor padrão, em condições predeterminadas.
Nessas condições, a condutdvídade relativa pode ser expressa sob a forma
de fração decimal ou sob forma percentual ,
Neste Quadro, Geral é adotada como unidade a condutdvídade a 20°C do
padrão internacional de cobre recozido, exatamente igual a 58.10" síemens
por metro.
O referido material foi especificado pela "International Electrotechnical
Commíssíon", no Congresso de Berlim (1913), pelos seguintes vetores numéricos (convertidos para unidades SI):
resistividade a 20,oC

1/58
.10-:0 6 Q m
= 1,7241 .... 1O_ s Q f i

p::::

massa específica' a 20°C
Õ :::: 8,89 10" kg/ ms
.c.oeficiente de dilatação linear a 20°C
1,7 .10-'·
°c_1
coeficiente 'de variação da resistência a 20°0
3,93 .10_3
°c_ 1
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resistividade de massa a 20°C
Prn

= po
= 1,5328 .10' Q Kg/1925

(Segundo a publicação IEC-28/1925)
4. SOBRE AS ESCALAS INTERNACIONAIS DE TEMPERATURAS
1)

São consideradas duas escalas:
a Escala Internacional Prática 'de Temperaturas (948), também cha-

mada Celsius; e,

2) a Escala Internacional Kelvin de Temperaturas, ou, simplesmente,
Escala Kelvin.

Os intervalos unitários são iguais nessas duas escalas, e ambas são
definidas:

a) por seis "Pontos Fixos de Definição", que são temperaturas fixas e
fàcílmeste reprodutíveís, correspondentes a estados de equilíbrio térmicos
especificados; e,
h). pelas equações e pr'ocessos de interpolação, que estabelecem a correspondência entre a temperatura procurada eas indicações' dos termômetros,
aferidos pelos valôres atribuídos aos pontos fixo~.
Pontos fixos. d'e definição
"C

Ponto
Ponto
Ponto
Ponto
Ponto
Ponto

de ebulição do oxigênio
tríplice da água
de ebulição da água
de ebulição do enxofre
de solidificação da prata
de solidificação do ouro

.
.
.
.
.

,
.

+

K

182,27

90,18

0,01
100

273,16
373,15
717,75
1233,95
1336,15

444,6
960,8
1063

Notas
1. Salvo para o ponto tríplice da água, as temperaturas acima são consideradas sob pressão de uma atmosfera n01 325 N/m~).
2.' O ponto zero da Escala Célsius é definido como a temperatura exatamente igual a O,Ol°C abaixo da temperatura do ponto tríplice da água.
5. SOBRE A SUBDlVISÃO NÃO DECIMAL DO ANGULO PLANO

Como primeiro passo para se acabar com êsse procedimento anacrônico,
e quando não se quiser usar a unidade SI radiano, é recomendado:
a) exprimir os ângulos como fração decimal de grau, por exemplo:
27,060 (em lugar de 27° 3' 36")
b) usar o minuto ou o segundo, mas não as' duas ao mesmo tempo, exclusivamente para as medidas de ângulos muito pequenos; por exemplo,
1,3' ou 78" (em lugar de l' 18")
Sôbre a medição de ângulos muito pequenos, deve ser observado que Dão
há uma necessidade real de duas unidades' diferentes, para um campo de aplicação tão restrito, e que não mais se justããca p emprêgo simultâneo de
unidades sem relação decimal entre si. Entretanto, ainda não se pode caracterizar uma .tendêncía universal para a adoção de uma única unidade para
essa finalidade.
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6. SOBRE A CALORIA E A FRIGORIA

a) São admitidas por êste Quadro Geral as duas "calorias," abaixo, que
são definidas pelos seus valôres numéricos exatos:
caloria termoquímica cal
:::: 4,1840 J

.-.''

th

(National Bureau of Standards "Technícal News Bulletdn", vol . 47, número 10,175,-177,. 1963)
:.aloria I~
cal
= 4,1868 J
IT

(Base das "Internatíonal Steam 'I'ables", foi ratancaca pela
rência Internacional sôbre as Propriedades do Vapor,' 1956).
Dêsse valor decorre:
1 MCal :::: 1,163 kWh exato

5~

Confe-

IT

b) O têrmo frfgoría (fg) às vôzes é usado para designar uma quantidade
de calor igual a -üma quílocaloria, perdida por um sistema em um processo
de refrigeração.
7, SOBRE O CAVALO-VAPOR
0, 'cavalo-vapor às vêzes usado como unidade de potência, tem o' seguinte

valor:

1

cv

= 736 W

= 75 kgfm/s ,

° "Iiorse-power", que vale 1 HP :::: 746 W não pode ser usado.
8. SOBRE A GRAFIA DOS NÚMEROS E DOS SíMBOLOS

No Brasil, a questão de dividir os números em grupos de três algarísmos,
tem dado margem a confusão, devido às prescrições antagônicas que se ve~
rificaram _em atos legais sucessivos. Isso porque, ora se levou em conta o'
aspecto de normalização internacional <separação por espaços), ora se procurou generalizar as disposições da lei da moeda nacional ou impedir fraudes
(separação por _pontos) .
'
Neste Quadro Geral foi, entretanto, adotada uma atitude realista diante
dessa questão, ao dar
prescrição do n94. 7 o caráter racuttatívo, tal comena normalização .estabelecida pela gta CGPM/1948.
Na-verdade, nâo se pode prescrever. nenhuma regra Inflexível, pois a separação em grupos de três algarismos é conveniente em certos casos, mas em.
outros é conveniente escrever os números sem separar os seus algarismos; e
há também casos em que a maneira de separar: os algarismos deriva "de imposição legal (quantias em dinheiro) ou já é consagrada pelo uso <por exemplo,
'
números de telefones).
"à

em havido também certa. confusão quanto à distância que deve ser deixada
entre o número e o símbolo da unidade, mas essa questão deve ser também
deixada ao critério de quem escreve.
"
Assim, é deixado normalmente o espaço correspondente a uma' letra, para
destacar o símbolo e/ou evitar. confusão, mas não se deve .deíxar espaço
quando -há-possíbílídade de fraude em certos documentos. Por outro lado, é
usado êspaçamento varíável eem geral maior do que o normal, quando se
quer dispor em colunas os números e os símbolos das unidades correspondentes.
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9. SOBRE A DENOMINAÇAODOS GRANDES NúMEROS

No Brasil e em outros países, os grandes números são popularmente de.
nomínação:
milhão
= 1.000
bilhão
= 1. 000
trilhão
= 1.000
quatrilhão = 1.000

x
x
x
x

1.000
:::: 10 6
1. 000. 000
= 10~
,1.000.000.000
:::;; 1012
1.000.000.000.000 = 1015

etc., seguindo-se a chamada regra dos
3N zeros = (N - 1)' fhão
Entretanto, já foi normalizada internacionalmente a chamada regra dos
6N zeros = Nlhão
que é usada em tôda a Europa, e é aprovada legalmente no Brl:.lSil.
Segundo esta regra, o valor dos têrmos em causa é tal que

xoanão
.bilhão
trilhão

= 1.000.000 x 1
= l.üOQ.QOOx .1.000.000
= 1. 000.000 xl. 000.000.000.000

= 10°
~ 10'~

:::: 1018

.e, assim por diante.
Assim sendo, é recomendado que, em trabalhos técnicos e científicos, seja
.cvítado o uso de palavras ambíguas, cujo sentido varia, dentro da língua
portuguêsa, conforme sejam empregadas no Brasil ou em Portugal. Usou
.cntãc o fator decimal 10" ou o prefixo "gíga" (em lugar do "nosso" bilhão),
.,0 fator 10'~ ou o prefixo "tera" (em lugar do «nosso" trilhão), ect.
DE 12 DE
SETEMBRO DE ::.868

Reti/icaçao

DECRETO· W' 63.240 -

Declara d.e utilidade '1J"út1lzca, para
eteitcs de desapropriação, o imóv~l
que indica; situado na Cidade de
:Santa. Maria,
no Estado do RW
Grande do sul. .

uPubhcado no Diário OÍwiat -,-- Seção
l-Parte l, de 19.9.68)

Betitícação
Na página·8.257, 3~ coluna, no artigo 19 , onde se lê:
. '. ao leste com, ...
... de' José Ingnáclo de Ávila.
Leia-se:
.. '-a leste, com ... :
de José Ignácio' de Avüa .
DECRETo- Nv tiiL243 - DE 12 DE
SETEMBRq 'DE 1968

Abre, à Justiça do Trabalho em favor
do Tribunal Regional do Trabalho
da 1~ Região o crédito suptemenuu:
de N Cr$ 240.000.00 (d,uzentos e quarenui mil cruzeiros novus) , para retórço de dotações consignadas no viçeiue Orçamento.

(Publicado no Diário Oficial "- Seção
I -

Parte 1-, de 19.9.ê8)

Na página 8.257,
1') onde Si: lê:

1~

coluna. artigo

115.2.0!3'ü
Processamento
Causas Trabalhistas

de

Leia-se:

Processamento ce
Causas Trabalhistas
Na 2~ coluna; artigo 29, onde se lê:
113.2.0136

115'.2: 0136
Leia-se!
:113.2.0136

DECRETO NY 63.244 DE 12 DE
SETEMBRO DE 1968
Abre ao Ministério da Justiça o crédito suplementar de NCr$ 835 ;OOO,OU
(ozzocenrns e trinta e cenco mil cruzetrcs nOVOs) . para retôrçe ded,OWçôes consignadas no vigente orçamento.

(Publicad-o no Diârio OjicWl I -

Seçao

Parte, I, de 19 de setembro de

1968) .
Retiticação

Na página 8.258, l.~ coluna, artigo
Lo e na 2.!'- coluna da mesma pagrna, onde se Iê:
01.00 - Pessoal Civil
.
_'. 5.10.16 ...
Demografio.: ..

ATOS

Lera-se: 01:00 :-.... Pessoal Civil .. ,
6.000,00
gráfico, ...

5.00.16

-

Leia-se:
Consíderaudo que, rle acôrdo ...

... Damo-

DECRETO N9 63.246 -
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DE 12

No parágrafo único do artigo 1°,
onoe se lê:
Parágrafo único. Partdcípaçâo das ...

D~

Leia-se:

SETEMBRo DE 1968

Parágrafo

Abre ao Ministério das Comunicações
o crédito suplementar de NCr$
557.970,00 couinnéntos e cinqüenta e
sete mil, novecentos e setenta cru-zeiros nOvOs) para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

U:.t~

único.

Participarão

."

~o

artigo 29. onde se le:

sempro que
Lera-se:
... sempre que

.:»

DECRETO N963. 256 'Publicado no Diário Ojicial ~ Seção
I -'- Part-e I, de 19.9.&81
Retificaçâo

Na página 8.,21)~. 1\1 coluna no ar-tigo 19 , no total, onde 3e lê:
537.970,00
Leia-se:
557.97000

pU<'"ltira, para
tine de aesanroirtacãe pelo Departamento Nacíonat de Obras Contra
as Secas, a lireq de terreno que es-

necinca,
f

Publicado no Diário Otícuü -

geçâo

Parte 1, de 20.9.68)

Retttícaçdo

D";

Abre ao Ministério do Tratxüno e-Previdência Social o crédito sup{ementar de NCT$235.000,OO (duzentos e
trinta e cinco mil cruzeiros novos)
para refõrçc âe dotaçries consignadas no vigente Orçamevito ,

(Publicado no Diário Oficial - Be ção
I - Parte I, de 19.9.68)

No preâmbulo. onde se lê:
Lei ne 2.766, ...
Leia-se:
... Lei n? 2.786•..•
No artigo 19, onde se te:
, .. de Aguas da Cfdade d-e Arcoverde,

Leia-se:
.. _ de Agua da .Cídade de Arceverde, •..

DECRETO N9 63.258 -,- DE '19 DE:

Retificação
Na página 8.259, na data do Doereto, onde se lê:
... 23 de setembro de' 19{)li

r.eía-se:
12 d-e setemb-c de :SB3
DECRETO N9 63.251 -

19 DE

Declara de utilidade

I DECRETO NV 63 _248 -,- DE 12
SETEMBRO DE 19t38

DE

SETEMBRO DE 1968

DE J9

DE

SETEMBRO 'DE 12$8

'Lnstitui a C01nissao· (j,(>Co'Jràenacão

ae Planejamento e orçamento,

-

r Publ'cado no DiárZo Oficial - S::oçao
I - Parte I, de 19.9.6S)
Retificação
Na páglnaS.259, no l° Consíderan-

do. onde se lê:
Considerando que dê acórdo .. ,

SEXEMBRO' DE 1968

Dispõe sõbre o projeto especial prtoritário do Programa gstrateçico
para o õeeenootmmenco, denominado "Operação-Escola".

(Publicado no Diário Oficial
Seção -I - Parte I, de 20 de setembro

de 1968)'.

Retificação
No -projeto Especial Prioritário do
Programa Estratégico anexo ao Decreto, na página 8.298. llil- coluna, nas
linhas 2P·,48lJ. e 491)., onde se lê:

. .• trará pois a ,idéia, ..
.. ' de maior desenvolvímentí
Leia-se:

.trará, pois a idéia .,,'
.';. de maíor; desenvolvimento

;;18
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Na 21). coluna, na

24~

linha, onde

se lê:
· " Programa que será
Leia-se:
Programa, que será
Na 58!). Unha, na mesma CO!UU<:L,
onde se lê:
a "Operação-Escola" estará ...
Leia-se:
... a "Operaçâo-Escolav.vestará . ...
Na 3~ coluna. na 5l).linha, onde
se lê:

, .. e que trará reflexos
Leia-se:
· . '. ti que trará reflexos

Na página 8.299, H- coluna, na 19('.
linha, onde se lê:

· .. População eccolar para
Leia-se:
· .. Populaçâo cescolar para .. ,
Na 2l!- .coluna, na !ti!- linha, onde

se lê:
... planejamento de matricula para

1970.
Leia-ee:

· " planejamento da matrícula para

1970.

Na Ficha de Acompanhamento da
"Operação-Escola", na Matrícula no
Ensino Primário Comum; no código
1.5, 3lJ- coluna, onde se lê:
1, 5 População na faixa etária

que .nunca entrou na' escola
.
Leia-se:
1.5 - População na faixa' etária,
que nUnca entrou na escola _
,

Ainda ria 3~ coluna, republíca-se o
código 3.3, por ter sido omitído:
3.3 - Data prevista para o término
das escolas'
".,
,.

(·~~e~à.~: "c; ·c·ro~ôgi·~~· d~·. ·eO~str'~ç·à~)
DECRETO Nq

63.260 DE 20 DE
SETEMBRO DE 1.968

Dispõe sôbre o regime de' penalidades
aplicáveis 'às soeíeaaaee Segurad~
res, aos corretores de seguros e às
pessoas que deixarem de realizar Os
seguros legalmente obrigatórios.

O Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe contere o
artigo Bâ, item, lI, da Constituição e
tendo 'em vista o dtsposto -nos Capítulos X e XI do Decreto-lei - nQ 73.
de 21 da-novembro de 1966; no Capítulo V da Lei n Q --4. 594, de 29" de

dezembro de 1964, e nos Capítulos IX
e X do Regulamento que acompanha
o Decreto nv 60.459, de )3. de 'março
de 1967, -deereta:
CAPÍTULO I

Das PenaHàaetes Aplicáveis às
Sociedades Seguradoras

Art. 1'? As SOciedades que infringirem disposições das normas e instruções baixadas pelo CNSP e pela
SUSEP, n05' casos em que não estejam .previstas outras sanções, fícarâc
sujeitas às seguintes penalidades:
a) as que emitirem apólices ou bilhetes de seguro em têrmos diversos
dos modelos aprovatros queanc às
vantagens oferecidas ao segu- adn e as
condições gerais do contrato - multa
de, NCr::; 12.500,00 a NCr$ 25.000,00,
b) as uue se recusarem' a submeter-se a qualquer ato de nscanaaçao
da SUSEP, omitindo Informações,
não fornecendo relatórios, balanços.
contas e estatísticas, ou quaisquer do.
cumentos exígtdos pela'SUSEP.. ou re,
ousarem exame de 'livros e registros
obrigatórios --', multa de NCr$ 2,500.00

a xcrs

12.:>00,00;

c) as, que, dentro de dez dias, contados' das publicações regulares, das
atas das assembléias, deixarem de
enviar à SUSE? a respectiva Comprovação, acompanhada dos documentos comprobatórios da validade das
reuniões, inclusive publicação de editais, anúncios, atas e outros documentos determinados pela SUSEP
- multa de NCr$ 250,00 a
.
NCrS 1.250,00;
d) as que, até o dia 5 de abril de
cada ano. deixarem de enviar à
SUSEP cópias fiéis e integrais, devidamente autenticadas pela administração das sociedades, do balanço geral, conta de lucros e perdas 'e anexos, relatório' da administração e-parecer do conselho fiscal, aprovados
pela assembléia geral ordinária, e organizados de acôrdo com os modelos.
e instruções adotados : pela Superintendência de Seguros Privados multa de NCr$, 250,00 a NCr$ 1.250,00;
e) as que, dentro de dez dias, contados da data em que qualquer componen te de órgão da administração
ou do conselho fiscal tiver assumido
ou deixado o', exercício õas funções',
deixarem de enviar à SUSEP a respectiva comunicação, Indicando '?-' da-
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ta da ocorrência e as condições de
que se revestiu o ato ~ multa de
erc-s 25'0,00 a NCr$ 1.250,00;
f) as que, dentro de dez dias, contados da data em que qualquer representante ou agente tiver assumido
ou deixado o exercício de suas runcões, deixarem de enviar à SUSEP a
respectiva comunicação, indicando a
data da ocorrência e as condições de
que se revestiu o ato, d-evendo ser
encaminhada, também, quando fôr o
caso, certidão do instrumento público
de outorga de podêres - multa de
NCr$ 250,00 a NCr$ 1.250,00;
g) as que, dentro de dez elas, contados da data do recolhimento do ímpôsto de sua competência, que incida
sôbre operações de seguros, deixarem
de enviar à SUSEP .a respectiva comprovação ~ multa de NCr$ 250,00 a

NCr$ 1.250,00;
h) as que, dentro de dez dias, con-.

tados das publicações- a que forem
obrigadas por lei, regulamentos ou
estatutos sociais, deixarem de enviar
à SUSEP as respectivas comprovações,
ressalvado o disposto na alínea .v c"
dêste artigo - multa de NCr$ 250,00
a NCr$ 1.250,00;

i) as que. dentro de quarenta e
cinco dias, independentemente de notificação, contados da terminação de
cada trimestre. deixarem de enviar à
SUSEPos dados estatísticos das ope_.
rações efetuadas durante o. referido
período, organizados de acôrdo com
as normas e instruções expedidas pela
SUSEP - multa de NCr$ 250,00 a

NCr$ 1.250,00;

. 1) as que deixarem de publicar,
anualmente, até 28 de fevereiro, no
Diário Oficial dá união ou no Jornal
Oficial dos Estados, segundo o local
da respectiva sede. e também em outro jornal de grande circulação, o relatório da Diretoria" o balanço, conta de lucros, e perdas e o parecer do
Conselho Fiscal - multa de
.
NCr$ 250,00 a NCr$ 1.:<50,00;

.

as que deixarem de publicar, até
cinco dias após a sua realização, no
Diário' Oficial da União ou no Jornal
Oficial dos Estados, segundo o local
da respectiva sede, e também em outro jornal de grande circulação, as
atas' das assembléias que realizarem,
- multa de NCr$ 250,00 a
.
l)

NCr$ 1. 250,00;

/m) as que deixarem de enviar à
SUSEP, no prazo e ria forma que ela
determinar, quaisquer outros .atos e
documentos que lhes forem exigidos
- multa õ:e NCr$ 250,00 a
':.

NCr$ 1.250,00;
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n) as que concederem aos segurado,'; comissões ou bonificações de
qualquer espécie, ou vantagens especiais que importem no tratamento
desigual dos segurados, dispensa ou
redução de prêmio' - multa correspondente a 25% .. do prêmio anual da
respectiva apólice;
O) as que pagarem ou creditarem
aos corretores de seguros comissões
que ultrapassem os limites máxímoe
estabelecidos nas tarifas em vigor, ou
os percentuais, fixados pelo CNSP e
pela SUSEP - multa de NCr$ 5,000,00
ou o dôbro das comissões irregularmente concedidas, se esse dôbro cfôr
super íor àquela importâncía:
p) as que pagarem comissões a peasoa física ou jurídica que não esteja
devidamente habilitada como corretor
de seguro, ou aquêle que não esteja
em pleno gôzo de suas prerrogativas
pronssionats - multa de ,
.
N,Cr$ 5.000,00 ou o dôbro das comissões irregularmente concedidas, se
esse. dôbro fôr. superior àquela importância;
q) as que concederem a seus agentes ou representantes remuneração
acíma dos limites previstos nos contratos de ' agenciamento, regularmente
registrados ria SUSEP - multa de
NCr$ 5.000,00 ou o dôbro da remuneração irregularmente' concedida, se
êssa dôbro fôr superior àquela importância;
r) as que concederem' a supervisores, superintendentes, gerentes ou outros ocupantes de cargos de produção,
com vínculo empregatício, vantagens
superiores às permitidas pera SUSEP
~ multa de NCrS 5.000,00 ou o dôbro
das vantagens irregularmente concedidas, se êsse dôbro rôr superior
aquela importância;
.
s) as que deixarem de realizar a
sua Assembléia Geral Ordinária até
31' de marco 'de cada ano - multa
âe NCr$ 1:250,00 a no-s 12.500,00;
t) as que infringirem qualquer outra díeposlcão a Que estejam obrtaadas por lei. regulamento ou instruções do CNSP ou da SUS'EP .;.... multa

de NCr$ 1.250,00 a xcrs 12.500,00;

Art. 29 As Sociedades que retiverem cotas de responsabtlídade r-ujo
valor ultrapasse os limites, técnicos
fixados pela' SUSEP, de acõrdo com
as normas aprovadas pelo CNSP, fi.carão sujeitas à multa de ..
0.0

;

•

o ••

NCr$ 1.250,00 a NCr$ 12,500,00,

Art. 39 As Sociedades que alienarem ou onerarem bens em desacôrdo
com a Lei, ficarão sujeitas à multa
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ee NCrS 25.000,00 a NCr$ SO.OOO,OO,
e, em caso de reincidência, à cassação
da carta-patente.
Art. 4Q As Sociedades que. não

mantiverem, na Matriz, sucursais e
agências, os registros mandados adotar

pela

SUSEP,

com

escrituração

completa das operações efetuadas,
permitido o atraso desta até oito dias,
podendo êsse prazo ser elevado até
sessenta dias, segundo a demora dos
meios de comunicação, ficam sujeitas
a multa de NCr$ 2.500,00 a .......•
NCt$ 12.500,00 e, em caso de reincidência à suspensão do exercíoío do
cargo 'de direção ou gerência, .e conseqüente inabilitação temporária ou
Permanente.
Art. 5Q As Sociedades que deixarem
Qe aplicar suas reservas técnicas e
fUllCOS,

de conformidade' com as ins-

truções que lhe forem determinadas
pela SUSEP ficarão sujeitas à multa
de NCr$ 12.500,00 a NCr$ 25.00000
Art. 6Q As Sociedades que fizerem
declarações ou dissimulações fraudulentas nos relatórios, balanços, conta.",
e documentos apresentados, requísrta..
dós, ou apreendidos pela SUSEP, fi.
carão sujeitas fi. multa: de NCrS 12.500.()(1 a NCr$ 25.000,00·.
Art. ií. As Sociedades que, direta-o
mente ou por interposta pessoa. realizarem ou se propuserem realizar,
através de anúncios ou prospectos,
contratos de seguros de qualquer natureza que interessem a pessoas e
Coisas existentes no País, sem' a necessaria .carta-patenté, ou antes da
anrovacâo cos respectivos planos, tabelas, modelos .de propostas. de. apólices e de bilhetes de seguros, ficarão
su-ieitas à multa de NCrS 12.500.00 a
NCrS 50.000,00. e. em caso de reíncídência à suspensão do exercício do
carso de dírecâo ou gerência, e conseqüente inabilitação, temporária ou
permanente.
Art. 8Q As Sociedades que divulga.rem _prospectos, publicarem anúncios.
expedirem circulares ou fizerem outras publ.cações que contenha.m. af.rmações ou informações contrarias as
leis. seus estatutos e planos, ou que
possam mduzír alg uem em erro sopre
a verdadeira importância das operações, bem como - sôbre o alcance. da
fiscalização a que estiverem obrigadás, ficarão sujeitas à multa 'de
NCr$ 7.500,00 a NCr$ 12.500,00, e, em
caso de reincidência, à cassação da
carta-patente.

EXECUTIVO

Art. 9Q As pessoas Iísícas ou. jurtdicas que realizarem operações de
seguro, cosseguro ou resseguro sem a
devida autortzacâo.. no Pais ou no
exterior, ficam sujeitas à pena de
multa igual ao valor da ímportâncra
segurada ou -ressegurada .
Art. 10. No caso de .reíncídêncía,
serâo as multas aplicadas, em dôbro,
respeitados os limites máximos estabelecidos neste Decreto, salvo se estiver prevista outra cominação.
Parágrafo único. Considera-se retncidêncía a repetição da falta pela
mesma pessoa, depois de decisão COndenatória passada em julgado na, es..
tera administrativa.
....rt. 11. Será aplicada às Socíecaues a pena de suspensão de autorizacàc para operar em .determinado ramo de seguro quando fôr vertncada
má condução .técnica ou fínanceíra
em suas operações'.
Art. 12. Será aplicada a pena de
advertência as Sociedades que cometerem infrações para as quais não
estejam previstas outras penalidades.
Parágrafo único. A advertência será
reita sempre por escrito.
CAPíTULO Xl .

Das penalidades Aplicáveis aos
Corretores de Seguros

Art. 13. Os corretores de seguros;
ou seus prepostos, que nâo exib.rem
a Fiscalização da SUSEP, no prazo
por ela exigido, os registros a que
estâc obrígadcs a possuir e manter
escriturados, segundo instruções oüdais, inclusive os de ordem comercial. bem como os documentos nos
quais se basearem os lançamentos
feitos, ficarão sujeitos à multa de
NCr$ 5,00 a NCr$ 10,00, e, em. caso dtc
reincidência à suspensão das funções
pelo tempo 'que durar a infração.
Art. '14.- Os corretores deseg..lro~,
ou seus prepostos, que, cont!ar"ando
os preceitos da 'regulamentação. ace..
tarem ou exercerem emprêgo de pes-.
soa jurídica de Direito Público, ou
mantiverem relação de emprego ou
direção com Sociedade. Seguradora
ficarão sujeitos à multa de NCr$ 5,00
a NCr$ 10,00, e, em caso de _reineidêncta à suspensão das funções "pelo
tempo' que durar a infração.
Art. 15. Os corretores de seguros,
uu seus, prepostos, que deixarem de
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ecmunicar à SUSEP a mudança de
escrttóríc ou residência, dentro do
j.raeo de trtnta (30) dias contados da
alteração de domicílio, ficarão sujeiW& à multa de NCr$ 5,00 a ....
NCr$ 10,00.
Art. 16. Os corretores de segures,
<JU seus prepostos, que, sob qualquer
forma, dificultarem a atividade dá
Fiscalização da SUSEP, ficarão sujeitos à multa de NCr$ 5,00 a
.
NCr$ 10,{)0.
Art. 17. Os corretores de seguros
que concederem, sob qualquer Torma.
vantagens que importem tratamento
desigual aos segurados, ficarão sujeitos à multa correspondente a 25% do
prêmio da respectiva apólice.
Art. 18. Incorrerão na penalidade
de suspensão temporária do exercício
da profissão, pelo prazo de 30 a 180
dias, 05 corretores de seguros que infringirem disposições para as quais
não caiba a pena de multa ou destr. tuícão.
Art. 19. Incorrerá em penaüe dest.tuícào. com cancelamento do regis~
tro, o corretor de seguros que , sofrer

condenação penal por 'motivo de ato
praticado no exercício da profísrâo .
CAPÍTULO III

Das Pensuiâaaee Aplicáveis às
Pessoas aue deixarem de realizar 03
Seguros Obrigatórios

Art. 20. As pessoas físicas ou jurtdicas, de direito público ou privado,
que deixarem de realizar os seguros

obrtgatórfos. nos têrmos da legislação
vigente. serão punidas com a multa
de importância igual ao 'prêmio anual
devido pelo seguro. e, em caso de reincídênc'a. com a multa em dôbro,
r espeítado o limite máximo, de
.
NCr$ 20.000,00.
CAPÍTULO IV

Do Processo para Aplicação de
Penalidades

Art. 21. As infraçõ~s, previstas no
presente Decreto, serao apuradas e
punidas, meéàante processo administrativo que terá por· base o auto, -a
denúncia ou a representação.
§ 1Q .Para os efeitos dêste artigo.
auto de infração é
documento escrito, lavrado pelo Inspetor ou Fiscal
da SUSEP, em razão de seu cargo,

°

positívando fato punível, COm índtcação da disposição legal infringida.
S 2Q Denúncia é o ato escrito por
melo do qual se dará ciência a autoridade competente de fato .puníve que
deva ser apuraco.
§ 3Q Representaçàc é a comvnícaçâo escrita, feita por servidor da
SUSEP à autoridade competente. de
rato punível, de que tenha conhecimento, em razão de seu cargo.
§ 4Q Quando houver apreensão de
documentos. através de cópias OU' ongfnaís, ou quando se üser algum exame preliminar, lavrar-se-a têrmo do
ocorrido, para que instrua o processo
a ser instaurado.
§ 5Q O

termo seràisubmetido

à

a,';-

s.natura do infrator ou seu representente ou preposto, mas a assinatura
nào implica em connssâo. nem a recusa. em agravacão da falta.
§ 69 No.caso de recusa, far-ee-à. nu
termo. menção de tal circunstância.
§ 79 Quando a 'infração constar de
livro da escrita fiscal ou comercial, ou
COm êle estiver relacionada, não se
fará a apreensão, mas, 'lavrado n-têrmo, anotar-se-a no próprio livro o
inicio da ação fiscal;
% 8° Nào havendo inconven.ente a
comprovação da falta, o documento
apreendido poderá ser ríevolvtdo.: desde que fique cópia autenticada no
processo.
Art. 22. Os processas serão írncíados na .sUSEP, em suas Delegacias
Ou Postos de Piscaüzaçào, em cuja
jurfsdiçâo haja ocorrido a infração,
devendo eer intimado o infrator a.
alegar no prazo de quinze dias, 0
que entender a bem de seus díreítos,
sob pena de revelia'.
Parágrafo único. Lavrado. o auto de
infração em 2 (duas) vias, será a
original protocolada na Delegacia Ou
no Pôsto dentro de 5 (cinco) dias
contados da autuação, encaminhandose a segunda via ao autuado
Art. 23. Os pr~cessos serão organtzados com as rôlhas numeradas € rubricadas pelo servidor designado para
o preparo e os documentos, mformacôes e careceres em ordem cl'Cl.I101óeica .
Art. 24. As OIr.1SSÕeS do Qi'OC>::,SEO
não acarretar âo .ot-Jídade quari.io cêJe
constarem elementos suncíente- oara
caracter-r-ar com segurança a infracào e o íutrator .
Art. 25 A tn tímncâc para p ldr·S~ ,. será t-: ta ua pessoa do in fra tor,
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pessoa, será imposta a cada uma a
multa correspondente à falta cometida.
Art 31. O.!'- processos referentes la
sência de qualquer dêles, fazer a inuma mesma infração serão reunidos
timação por edlta.. com o prazo de
em um. só para efeito de julgamento.
quinze <ln,. dias, publicado no Duirtc
exceto se. a infração Iôr repetida
Oficial.
quando já ciente o 'interessado co
Parágrafo único. Decorrkío o ~la·7.·r
início do processo.
determinado neste artigo enão apresentando defesa a parte intimada;
Art. 32. Caberá recurso voluntário
subirá o processo a julgamento, deao . Superintendente da SUSEP de
pois de certificada a revelia.
multa imposta por ato de Delegado
de Seguros, e ao CNSP de multa imArt. 26. Após a defesa, será ouvido
posta ou ratificada pelo Superintenu autor da representaçâo ou do auto;
dente da SUSEP.
na sua ausência, informará o funcio~ 1Q S-ob pena de perempção. o renário designado pelo chefe da _reparcurso voluntário será interposto dentiçâo preparadora:
tro do prazo de quinze (15) dtas, con§ 19 No caso de denúncia, infortados da inumação da decisão à parmara o tuncíonàrfc designado, pote interessada.
dendo ser ouvido o denunciante se o
~ 29 'O recurso -será apresentado à
chefe da repartição julgar necessáautoridade recorrida, qUE! o encamirio.
nhará, com O respectivo processo, à
§ 29 Se forem apresentados novos
instância superior.
documentos, dêles terá vista
denunciado, a quem se concederá Q prazo
Art. 33. Haverá recurso ex otncw
de 5 (cinco) dias para' sôbre êles maao Superintendente da SUBEP de
nifestar-se.
qualquer decisão favorável a denunArt. 27. QuandQ o denunciante fôr
ciado, quando, o ato fôr de Delegado
um particular e, no prazo de 10 (dez)
de' Seguros.
dias, nada disser sôbre a defesa, Q
§ 19 O recurso ex otttcío, ou necesprocesso prosseguirá .nos seus trâmisário, será interposto pela autoridade
tes uIterrores.
competente, no próprio ato em que
julgar improcedente a infração objeto
Art. 28. Sã se admitirá denúncia
do processo instaurado.
com a firma reconhecída, mencionando a resídêncía e a profissão do de§ 29 Das decisões contrárias ao denunciante.
nunciado, nos casos de provimento do
Parágrafo único. A denúncia: derecurso ex ottieio, caberá o recurso
ver-á ser acompanhada de prova mavoluntário previsto no artígo untenor.
terial da infração ou, - - na falta, indi§ 39 Sempre' que, por qualquer mocar elementos que a caracterizem.
tivo, deixar de ser observado o disArt. 29. subindo o processo a jul-- posto neste artígo, cumpre ao servidor que, iniciou o processo. ou ao seu
gamento da autoridade competente,
substituto no serviço, propor a Interpoderá esta determinar as diligências
que julgar necessárias' à perfeita insposição do recurso.
trução do processo; e.vsatísrettas. estas,
Art. 34. Os recursos voluntários
proferirá sua decisão, impondo a pequando Interpostos para o CNSr.
nalidade aplicável ao caso, ou julgancontra
a imposição de multas, serao
do improcedente a denúncia.
acompanhados . do conhecimento de
§ 19 Nos processos em que - Iôr indepósito das respectivas importâncias
dicada, pelo denunciante, a apücação
na repartição competente da SUSEP.
de multa, até NCr$ i1.000,00 (hum mil
Cruzeiros novos) , caberá ao Delegado
Art. 35. A garantia de instância e,
a atribuição prevista neste artigo.
que se refere o artigo. anterior poderá
§ 2Q A aplicação de multa, de valor
ser. efetuada:
superior a NCrS 1.0'00,00, é da alçada
a) mediante depósito em dinheiro,
exclusiva do Superintendente.
em espécie ou cheque visado;
§ 39 'Da decisão da SUSEP será inb) mediante depósito de títulos da
timada a parte, na forma prescrita
divida' pública federal, ações. ou deno art. 22.
bên tures- .de sociedades 'de economia
mista de cujo' capital e direção partiArt. _30. Se do processo se apurar
cipe a União.
a responsabilidade de -mais de uma

quando H' .tratar ôe pessoa iurtclca,
na de seu representante legai por
meio de regtsrrado postal 'ceio aV1SO
de recentmento -tlcvendo-se, na auE::.

°
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Parágrafo único. 'Se o depósito fÓI
em títulos da divida púbüca federal,
serão êles aceitos por" seu vaiar normnal: se fôr em títulos ou acôes de
sociedades de economia mista, serão
aceitos por sua cotação em Bolsa, no
dia anterior ao da oferta; se Iór em
Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional. poderão ser aceitos por seu
valor atualizado.
Art. 36. Perempto ou' julgado ímprocedente o recurso; o infrator será
intimado, pelo modo previsto lias artigos anteriores, a dar cumprimento,
no prazo improrrogável de oito (8)
dias, à decisão passada em Julgado;
se não o fizer, a SUSEP providenciará no sentido de tornar efetiva a penalidade imposta.
Art. 37. As . importâncias referentes às multas cominadas serão recolhidas', dentro' de oito (8) dias, contados da in tímaçâo ao infrator, aos
cofres da SUSEP, mediante guta própria por ela expedida.
Parágrafo único. A intimação .farse-á na forma prescrita no art .. 22,
com indicação do prazo para recolhimento.
Art. 38. Não havendo o recolhimenta, será feita a cobrança na rorma da lei.
Art. 39. Se houver abandono dos
títulos a que se refere o 'art,35, Ietra b, e o produto da venda não rôr
suficiente para a liquidação do débito, deverá o recorrente pagar a dírerença, no prazo de dez (lO) dias
contados do recebimento ca uouriceção que lhe ror feita.
Art. 40. Os prazos estaoeíecldos
neste Decreto entendem-se em dia.:!
corridos, e se computam excluindo o
dia do ccmêco e incluindo odo ven
cimento; se neste não funcionar a
SUSEP,' por qualquer motivo, c prazo
Sf! prorrogará até o dia útil, segurnte.
Art. 41. AI:, pessoas .juridlcas e Iísicas estabelecidas no Pais ficam obrrgadas -a exibir à SUSEP, para a apuração' das tnrracões previstas na legislação referente a seguros, seus
livros.' e documentos, íncluslve os de
ordem comercial, no que se 'refere à
aludida apuração.
parágrafo único. No caso de recusa, ouvdíficuldade de qualquer ordem, a SUSEP providenciará para
que seja promovida, judicialmente, a
exfbiçâo de que trata, este artigo.

Art. 42. Os vaíôres monetários das
multas previstas neste Decreto ficam
sujeitos à correção monetária, ,pelo
CNSP, mediante aplicação 'dos ccencientes a que, Se refere o artigo 3Q da
Lei n? 4.357, -de 16 de julho de 1964.
Art. 43. No caso de ser verificada
qualquer infração das leis penais, a
SUSEP remeterá cópia do processo ao
Ministério Público; para fins de direito.
Art. 44. A decisão' do 'CNS'P, em
matéria de 'multa, é definitiva e irrevogável, na esfera administrativa.
Art. 45. Das decisões, quaisquer
que sejam, será dada ciência aos denunciantes, nos respectivos processos
logo que êstes estejam admlmstt-atívamen te findos.
CAPÍTULO V
Das Disposições, (]-erats

Art. 46. Responderão solídàríamen.
te com as Sociedades Segurad....ras os
SflUS rnretores, administradores, gerentes e ttscaís pelos, prejutaos causados a terceiros, .nclusíve aos ~~l<.!I
acíon ístas. em conseqüência do de's~
cumpr-imento de leis, normas' e .mstruções referentes às operações de SP--:
guro. cosseguro, resseguro ou 'retrocessao e, em vspeciai. pela falta ,108
aplicação obrigatór-ia do capita.j ' e elas
reservas técnicas, na forma J.e'!t<:.d.
Art. 47. Constituí crime "COllt1.'3 a
economia popular, punível de .acôr do
com a legislação respectiva, a 'teu.' ou
omissão, pessoal ou coíettva. oe que
decorra a Insuficiência das reservas' t:
de sua cobertura. vinculadas à garantia das obrigações das Sociedades Seguradoras.
Art. 48. Pelas multas, assim como
por todos os atos praticados pelas' SOCIedades não autorizadas, suas sucursais, filiais, agências ou' 'representantes, rícam sclidàríamente responsáveis as pessoas que promoverem ou
tomarem. parte em sua organização,
direção ou gerência, bem como em
suas deliberações.
Art. 49. zste Decreto entrará em
vigor na data, de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílta, 20 de setembro de -1968;
,1479 da Independência e 80Q da
República.
-A. COSTA, E 'Sn,VA
Edmundo de Macedo soares
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DECRETO N9 63.261 -

DE

DO

20

PODER

DE

SETEMBRO DE 1968

Concerte à sociedade Screen Gems ot
Brazü Inc. autorização pum continuar a funcionar na Remsotrca cto
Brasil.

EXECUTIVO

a vigorar, sôbre o objeto da presente
autcrtzaçáo.'
.arasnia, 20 .de setembro de 1968·
1479 da Independéncta e 809 dd
República.
A.', COSTA E' SILVA

Edmundo de Macedo xourés

o Presidente da República, usando
da 'atríbuíção que lhe contere o 01'-:tigo 83, item LI, da Oonstrcuír-âo e
nos têrmos do Decreto-lei n-' 2 627,
de .2·6 de setembro de 194'0, decreta:

Artigo único. "E'conc,eéilda à socie-

aade Screen Gems of erseu tnc.,
cem sede na cidade de Dever conoa..
do de Kent. 'Estado de Delaware, Eso

tados Unidos da América, autorizada
o funcionar através do De<':I'et,o Fed-sral nc 442-A, de 28 de dezembro de

DECRETO N9 63.270 - DE 23'
SETEMBRO, DE 1968

Fixa os preços minimos. básicos relatiV0s a, safra de 1969, para a Juta
e Malva da Regiáo Amazônica.
(publicado no Dzárlo Oficial - Se-

ção I -

Parte I, de 27-9-68)
Retificação

1961. autortaacào para 'Colltl!IUal a.
funcionar na República do arasu com
o capital cestínadn às auvtccues da
filial: brasileira, elevado se :NCrS ...
1.38200 (um mil, trezentos. t' oitenta
e dois cruzeiros novos) para NCr$ ...
4. ~41;30 tcuatro mil, cento ~ quarenta e um cruzeiros novos e crmt.a centavos). por meio. da correção monetária dos valôres do Ativo ímobíltzado. nos têrmos da Lei ns 4.~~:YI. ,de,16
de julho, de 19M, consoante resolução
da Diretoria, aprovada, em reunião
realizada a 16 de novemcro dop 1964,
mediante as cláusulas que a este
acompanham, assinadas pero Ministro
d·e Estado da Indústria e do Comercio, obrigando-se l3- mesma sociedade
a cumprir integralmente as kis e regulamentos em vigor ou que venham

DECRETO N9' 63. z71 ---'-

DE

No artigo 29 ,
onde se lê:
fluviais de embarques,
LEia-se:
.. fluviais de embarque, ."
N'o artigo 39,
Onde se lê:
. .. porto de prensa,
Leia-se:
. .. pôrto da prensa,
No item I do artigo 4Çl,
rmde se lê:
'e. 850, de 6 de fevereiro de
1962;

Leia-se:
e 580, de 6 de fevereiro de
1962;
DE

24

DE SETEMBRO DE

1968

Altera o enquadramento dos cUTyOS e junções do antigo Instituto de ApOsenuuioria e Pensões dos Empregados em 'rransportes e Cargas e dá
outras proóíâéncias,

O Presidente da Repúblíca. usando das atribuições que .Ihe .conrera o
artigo 83, item II, da Ccnstãtuiçâc e tendo em vista o que consta da Ex·-'
posição de Motivos' nv 579-68, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 19 Fica alterado, na forma dos anexos, o enquadramento dos
cargos.e -funçôes do antigo Instituto de' Aposentadoria' e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, aprovado pelo Decreto nv 51.371, ,de
13 de dezembro de ,.1961, na parte relativa à, série de classes, de Auxiliar
de Portaria, GL-3ü3 e à classe singular de servente, GL-104, bem como
a relação nominal, dos respectivos "ocupantes.
Art. 29 Os efeitos' financeiros .decórrentes davaplícaçâo dêste Decreto
vigoram a, partir de 19 de julho' "de 1960, correndo a despesa pelos recursos próprios do Instituto Nàc.onal de Previdência Social, tendo ém
vista o que dispõe o Decrete-ler nv n, de 21 de novembro de 1966, que
unificou os Institutos de 'Aposentadoría .e Pensões.

ATOS ", DO
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Art. 39 :ttste Decreto envrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1968; 1479 da Independência e 80'" da

rtepuouca.

A.' COSTA E SILVA

.Jarbae G. Passarinho

Os' anexos a que se refere o art. te 'foram publicados no D. O. de

11-10-68.

DECRETO

N'" 63.286 DE
SETEMBRO DE 1968

26

DE

Autoriza o nmcumamento da FacuLdade de Ciências Econômicas; Contábeis .e Administrativas do Distrito
Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
item II do artigo 83, da Constituição,
de acôrdo com o disposto no artigo, ,23
do Decreto-lei nv 421, de 11 de maio
de 1938, e tendo em vista, o que
consta do Processo CFE 134_68" do
Ministério da Educação e Cultur-a,

decreta:

Art. 19 Fic,l1 autorizado o runc'onamento . da "Faculdade de Ciência",
Econômicas, Contábeis e Administrativas' do Distrito' Pederal .
Art. 20;> ~te Decreto entrará Em
vigor :nadata da sua." publicação.
Brasília, ··26 de setembro de 1968;
1479 da Independência e 80'" da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO Nv 63.287 - DE 26
SETEMBRO DE 1968

DE

Autoriza a cessão, sob, o regime ete
aforamento, do terreno que menciona, situado no Estado de São
PauZO.

o Presidente da' República, usanco
da atribuição que lhe confere o
arbígo 83, item Ll, da Constituição e
de acôrdo com o artigo 19 do Decretolei h 9 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, ao Município de Guarujá, Estado de São Pau.,
lo, independentemente de pagamento
do preço do domínio útil, mas sujeite
ao fóro que vier a ser fixado, do ter-

reno acrescido

de marinha com a área
de 300 m2 (trezentos' metros qua-drados), situado na Praia das Pitangueiras, defronte à Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, entre as Ruas
Quintino Bocaiúva e Santo Amara,
naquele Municipio, de acorde com OS
elementos técnicos constantes do processo protocolizado na Ministério da
Fazenda sob o, nv 60.933, de 1958.
Art.2 9 0 terreno a que se relere o
artigo anterior será utilizado com a
manutenção de um pôsto de salvamenta, mel uindo instalações para bar,
cuja exploração comercial poderá ser
deferida a terceiros como meio de
obtenção de recursos para realização
dos objetivos visados, tornandocse nula a cessão, sem' direito a qualquer
indenização, inclusive por benfeitorias, realizadas pela cessionária ou
por "terceífós, se ·fôr dada ao terreno,
no todo ou em parte, utütaaçâo díversa. ou ainda se houver inadimplemênto de cláusula do contrato, que
deverá 'ser lavrado, em . livro próprio
Q'O Serviço do Patrimônio da União.
Art. ,3.9 :ttste Decreto "entrará em
vigor na da ta de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de .setembro de 1968;
147'1 da Independência e 80'1 da
República.
A. COSTA E SILVA
Antônia Delfim Netto

DECRETO N9 63.288 - DE 26
SETEMBRO DE 1968

DE

Retítica o Quadro rmico, de Pessoat
da Universidade
raiba.

Federal

da

Pu-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgc .83, item II, da 'Constituição, e

~~n~~ i~ ~Js~~7~0, dá~p~~t~enjul~~tia~

1960, decreta:
Art. 1'1 Fica retificado, na forma
do anexo, o Decreto ne 51.386, de 4
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1962, que aprovou

PODER

o

EXECUTIVO

DECRETO

N? 63.289
SETE;MBRO DE

enquadramento do pessoal benettciado pela Lei nc 3.835, de 13 de dezembro de 1960, que criou a Universidade
Federal da Paraíba, para corrigit
a situação de Maria rvete Bezerra Ca-

valcante, amparada pelo disposto no

artig-o 39 da Lei nv 4.084, de 30 de
junho, de 1962.
Parágrafo único. A partir de 29 de
junho de 1964, fica alterado o enquadramento da interessada, em- cumprimento ao disposto no arbígc 99 da
Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964.

Art: 2Q OS efeitos financeiros da

retificação de que trata o artigo antertor vigoram a partir dê 18 de mato
de 1961, e os da aplicação do artigo
9<:' da Lei no 4.345, de 2'6 de, junho
de 1964, a partir de 19 de junho de
1964.

Art. 39 Fica retificado, na forma

dos anexos, o Quadro único de PcSsoal da Universidade, aprovado pelo

Decreto nv 60.544, de 7 de abril de
1967, para afim' de Inclúir 17 (de~
zessete) Prcfessôi-es beneficiados pela
Lei -n\) 4.881-A, de 6 de dezembro de
1965, e enquadrar os- cargos integrantes do Grupo Ocupacional P-1700 . . ,. .Medicina, Farmácia e Odontologia,
em cumprimento ao disposto no f:?eoreto-Ieí nv 299, de 28 de fevereiro
de 1967.
.
Parágrafo único. As vantagens flnanceiras dos enquadramentos deq'Je
trata o artigo anterior, vigoram,'. respectivamente, a partir de 19 dt:o tevereirov de ' 1966, e 2,8 de fevereiro de
19G7.
Art. 49 O órgão de pessoal eomoetente expedirá os titulas de nomeação
dos servidores abrangidos' por õste
Decreto ou apostüará os que -já existirem.
Art. 59 A despesa com a execução
déste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade
Federal ua Paraíba.
A,.t,. 6° ~s~e Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revoga.das as disp-osições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1968;
14'jQ da Independência e 809 da
Repúblíca..
Á.

COSTA E SILVA

Tarso tnura

26

DE

TOrna sem efeito, em relação a servidores do Quadro de Pessoal ~ Parte Especial, do Departamento Administrativo do Pessoal CiVil, as etlS_
poszções do Decreto n9 62.343, de 4
de março de 1968.

O Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constittnçào e
tendo em vista o' disposto no artigo 40
da Lei nc 4.242, de 17 de julho de
1963; e considerando as razões constantes da Exposição de Motivos número 612, de 6-9-68, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam sem efeito, em rela.,
cão aos servidores constantes da inelusa relação nominal, todos pertencentes ao Quadro de Pessoal -,,-. Parte
Especial, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, as disposições
do Decreto ri? 62.343, ti'e 4 de março
de 1968.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 26 de setembro de .1968;
da Independência e 80Q da
República.
147';

A. COSTA E SILVA

'A relação nominal a que se retere
o art. 19 foi pubucada no D. O. de
1-10-68.

DECRETO N° 63.290 ,----- DE 27
SETEMBRO DE 1968

DE

Autoriza a Brasília Aguas Minerazs
Indústria e Comércio 't.mo, a lavrar
água potá'Gel de mesa, nO -munic pio
de Formosa. Bstiuio de Gotas.
o Presidente da Repúbljca, usando
da atrrbuíçâo que lhe ,- confere o
artigo 83, item II, da Constituição e
nos têrmos . do Decreto-lei .nv 227, de
28 de fevereiro de' ,~96'7 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nY318, de 14 de março de 1967, ôe.,
ereta:

Art. 1? Fica autorizada a Brasíha

o anexo a que se retere o art. 19
foi publicado no D.
zembro de' 1968.

~ ,DE

1968

o. de 21 de de-

Águas Minerais Indústria e Comérc'o
Limitada na qualidade de sucessora
de Antônio de .ouvetrataocna a lavrar água potável de mesa em terre-

ATOS, DO PODER ExECUTIVO
nos de sua propriedade no imóvel denominado Fazenda dos Indaiás, dietrrto e mumcipio ' de Formosa, Estado
de Goiás, numa área "de dois hectares (2 ha) , delimitada por um retãngulo, que tem um vértice a qumhentos e oitenta metros (580 rm , no rumo verdadeiro de vmtegraus quinze
mín utoa sudeste (2D9 '15' SE>, do Salto da Orquídea no Ribeirão Itíquíra
e os lados divergentes dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos .metros (200 mi ,
sul (S); cem metros 0'00 mj , oeste
(W). Esta autortzaçâo é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47' e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
ccnstan tes do mesmo Código, não ex.,
pressamente mencionadas neste decreto .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
nv 3, de 30 de abril de 1~S5. da Comiacão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2 9 O concesstonárn, desta- autorb-acâc fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da Ieí, os
DECRETO
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tributos que forem devidos à União
ao Esta-do e ao Município em cumpnmenta do disposto na Lei nc 4.425, de
8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se a concessionário da autorização não cumprir quaisquer. das
obrigações que lhe Incumbem a autorização de lavra será declarada cad uca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4',1 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins' de lavra na forma
do artigo 59 do Cód.go de Mineração.
Art. 59 A autorização de lavra terá
por titulo êste : Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra.. da Divisão de
Fomento da Produção Mineral, do
Departamento NaCional de -Producão
Mineral, 6'0 Ministério das Mínaa e
Energia.
Ar t, 69 Revogam-se as disposições
em contrárro.
Brasília,. 2"( de setembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José 'Costa cavalcanti
DE 27

DE

SETEMBRO DE 1968

Retifica o enquadramento dos cargos e junções do Quadro de Pessoal do
Departamento A.àminlst:rativo do Pessoal Civil.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item n, da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei
no 3.780, de 12 de julho de 1960'; e o que consta dos processos números
16.147-63 e 5.444-64, .do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. 19 -Fica retificado, de acôrdo com os quadros numéricos e relação nominal anexos, o enquadramento dos cargos e funções do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente 'do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, de que tratam os Dacretosms. 49.178, de 1'! de novembro de 1960,
e 53.658, de 4 de março de 1964. na parte referente às séries de classes
de Eletrícista Instalador, A.802, e Eletricista Operador, A.803.
Parágrafo único. A alteração a que se refere êste artigo prevalecerá,
para todas os efeitos, a partir de 19 de julho de 1960.
Art. 2\' O presente- Decreto entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 27 de setembro de 1968; 1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA

Os anexos a que se refere c art. 19 foram publicados no D.O. de
7-10-68.
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DECRETO N.'? 63.292 -'------.
SETEMBRO

DE

27

DE

PODER

DE

1968

Declara de utilidade
pública,
para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rcâaçem, arfaS situadas no Es-

tadode Pernambuco.

(Publicado no Duuío Oficial
Seção I. - Parte I, de 30.9.68).
Retificação

Na página 8.524, 3.'!- coluna,
no
artigo 1. 9 ; onde se lê:
. .. PEET531:'59 e PEET 543-59 e
PEET
2.156-61
e
PEET
2.179-61,
.. PEET 785-52 e PEET SOl-62 ...

Lera-se:
PEET

531-59

a

PEET

543-5.9 e

PE'ET 2.156-61 a FEET
2.179-61,
FEET
785-62 a PEET
801-62, ...
No artigo 2.°, onde se lê:
.. a emissão de posse do

Leia-se:
a ímíssãc provisória na

(.lO~S~

do
DECRETO N° 63.295 -

DE

27 DE

SETEMBRO DE 1968

Ret-iíca o artigo .19 do Decreto número 30.873, de 15 de maio de 1952.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-Ieí nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração) ,alterado pelo Decreto-lei
no 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo 19
do Decreto número trinta mil oitocentos e setenta e três (n.v 30.873),
ce quinze (5) de maio de mil novecentos e cinqüenta e dois, (952) que
passa a ter a seguinte redação: Fica
autortsadaia Mineração Atlântica Limitada, na qualidade de cessionária
dos direitos de Armíndo Ramos Filho
a lavrar areia quartzosa, em terrenos
de propriedade da Sociedade, Agricola
e Comercial Fazenda Barfgu! Limitada, no distrito e município de Mon-.
gaguá, Estado de São Paulo, numa
área de cento e trinta e dois hectares

EXECUTIVO

(132 ha) , delímítada por umretângula, 'que tem um vértice a mil e oín.,
qüenta metros (1.050 m) , no rumo
verdadeiro de sessenta e quatro' graus
trinta e dois minutos noroeste (649 32'
NW), do marco quilométrico cento e
trinta e oito mais trezentos e oitenta
e nove metros (Km 138 -1-· 389) da
Estrada de Ferro Sorocabana, ramal
de São Paulo, via Evangelista de
Souza, 'que oorresponde ao quilômetro duzentos e trinta e um- mais oíto.,
centos metros (Km 231 + 800) da
mesma ferrovia, ramal de São Paulo,
via Mayrink e 05 lados, divergentes
do vértice oonstderado, os seguintes
c-o-mprimentos e rumos verdadeiros:
quatrocentos e quarenta metros (440
metros), trinta e' oito graus vinte e
oito minutos nordeste (38 9 28' NE);
três mil metros (3.000 m) , cinqüenta
e um graus trinta e dois minutos sudeste (51 0 32', SE) .
Art. 29 A presente retificação de
Decreto não fica sujeita ao pagamenLo da taxa prevista pelo Código de
Mineração e será transcrito no livro
C de Registro das Concessões de Lavra. da Bívisâo de Fomento da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 39 Revogam-se as dlsposíções
em contrário.
Brasilia, 27 de setembro de 1968;
147<;' da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
JOsé Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63. 296 ....;.. DE 27
SETEMBRO DE 1968

DE

Revoga o Decreto n 9 52.543, de 30 de
setembro de 1963 e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item II. da Constituição e
nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas, combinados com.-o
artigo 59 do Decreto-lei nv .852, de 11
de novembro- de 1938 e com o artigo
64 do Decreto nv 41.019, de 26 de
fevereiro de 1957, decreta:
Arb.

1f? Fica revogado o Decreto

nc. 5'2.543, de 30 de setembro de 19'6'3,

que transferiu para a Prefeitura Municipal de Campestre a concessão dos
serviços de energia elétrica no município de Campestre, Estado de Minas
Gerais.
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Art -. 29,·}t declarada a cessação, para
os efeitos do artagc 139, § ll?, &0 CO~
dígo de Águas, dos serviços" de energia elétrica. manifestados no D, Ag.
nv 1.820-35, de que era titular a Emprêsa Fôrça e Luz de Campestre, com
relação ao município de Campestre
Estado de Minas Gerais.
'
Art. 30 Fica outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A.' con.;
cessão para distribuir energia elétrica
no município de Campestre, Estado
de Minas Gerais, ficando autortaada
a estabelecer o sistema ce distribuíçâo constante do projeto aprovado.
Art . 49 A concessionária fica obrigada a cumprir O disposto no CÓdIgO
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos,
Art. 59 A presente concessãr, vigorara pelo prazo de 'trinta (30) anos,
a contar da publicação do presen te
decreto.
Art. 6<;1 Os bens e instalações que,
no momento, existirem em função dos
serviços de energia elétrica ora transferidos, ficam desvinculados da concessão, não Podendo ser efetivada a
sua retirada de serviço a não ser
quando de sua substituição por equípamen to equivalente a ser Instalado
pela nova concessionária,
Art. 79 A· Prefeitura Munícípal de
Campestre fica obrigada a requerer,
no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a concessão ou, autorização federal necessária para destinar o acervo desvínculadovao seu uso privativo
ou a comunicar, no mesmo prazo, a
desmontagem e retirada. dos mencionados bens em caráter definitivo.
Art. 8~ O não cumprimento do ds,
posto no' artigo anterior, sujeitará a
prefeitura Municipal de Campestre a
multa à'e NCrs 221,00 (duzentos e vin-'
te cruzeiros novos) diários, até a snusracão do estabelecido no referido
r

artcgo.

*

10 As determinações dos artigos
7° e 89 são extensivas aos eventuais
adquirentes do acervo desvinculado.
Art.. 99 ~te Decreto entra em vigor
na data da sua publícaçâc, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1470. da Indepen dêncla e 80'? da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N,O 63,297 -

DE 2'7 DE

SETEMBRO DE 1968

Declara de utilidade pública, r;ar a
fins de desapropriação, áreas ãeeunadas à bacia de acumulação, do
aproveitamento da energia hldréíu~
lica dos rios capivari e Cachoeira
no Estado do Partmà,

o Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe confere o
artigo 83, item lI, da constituição e
tendo. em vista o disposto no artgo
151, letra b, do Código de Águas e no
Decreto-ler nv 3.365, de 2-1 de [unho
'de 194'1, decreta:
Art. 19· Picam declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, áreas de terra destinadas i\.
bacia de acumulação do aproveitamento da energia hidráulica progressiva dos rios Capívarí e. Cachoeu-a no
Estado do Paraná, cuja concessão foi
outorgada pelo Decreto ne 56.027, de
23 ôe ab"ril de 1965, à Central Elétrica
Caplvart - Cachoeira S.. A.
Art. 29 As diversas áreas de terra.
referidas no artigo anterior, -compreendem as plantas E la E 34, plantas
D 1 a D 53 e 03-15 apresentados .no
processo DNAE 1.148-67.
Art. 3° Fica autorizada a Central
Elétrica Capívari-Cachoeíra S. A. a
promover a 'desapropriação das referidas áreas de terra, na forma. da
legislação vigente.
Parágrafo único. Nos têrmos do artigo 15 do Decreto-Ieí nv 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado .pela 'LeI
nc 2.786, de 21 de ma:o de 1~56, a desaproprtaçáocé declarada de caráter
urgente.
Art. 4i? ~ste Decreto entrará -efn
vigor na data da sua publicação; revogadas as disposições -em contrário"
Brasilía, 27 de setembro de 1968:
1479 da "Independência e .809 'da

República.
A. COSTA E

,.
SILVA

José Costa Caialcanti
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DECRETO N.9 63.298 DE 27 DE.
SETEMBRO DE 1968
rranetere

da

Companhia

Utbaniza-

dOTa da Nova Capital do Brasil NOVACAP - para a Emprêsa Brasileira de
Telecomunicações
_

EMBRATEL, o acervo
do Tronco
de
Microondas
Goiãnia-Brasino»
Rio de Janeiro.

(Pubücado no Diórío Oficial
Seção I - Parte I, de 30.9.68).
RetijiCpção

Na: págma 8.524, ;4.~ coluna ... no
preâmbulo, onde se lê:
... tendo em vista a letra IJ,
... o 'Decreto n.? 48.525, de

Leia-se:
tendo em vista que a letra b, '"
... o Decreto n. Q 48.925, de ...
DECRETO NQ 63.299 SETEMBRO-DE

DE

27

DE

1968

Declara ccdeco o' Decreto n(l 27.770
de 8 de fevereiro ele 1950.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 83. item lI, da Constatuicão e
nos têrmos do Decreto-lei n« 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
ns 318 de 14 de .março de 1967, e
tendo em vista
que consta dos autos do processo DNPM 8.006-45 do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia, decreta:
Artigo único. :É: declarado caduco o
Decreto de número VInte e sete mil
setecentos e setenta (27.770) de oito
(8) 'd ereverciro de mil novecentos e
cinqüenta (1950), que autorfzou 'a Sociedade Siderúrgica Bom Sucesso Límitada, a lavrar ferre no município
de' Bom Sucesso, Estado de Minas
Gerais.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COstA E SILVA

°

José Costa Cavalcanti

-

DECRETO N9 63.3DO -

DE

27 DE

SEtEMBRO DE 19'68

Autoriza a Indústrias Braeüeirce de
Artigos Refratários S.A. - "IBAR"
a lavrar minério de cromo, no mu,.-..
nicipio de Hidrolândía, estcao ae
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83, item Il, da constituição e nos
têrmos do Decreto-leinv 227, de 28 de.
fevereiro de 19-67 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nc 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Indústrias
Brasileiras de Artigos Refratários
S.A. - "IBAR" a lavrar mmérro de
crom., em terrenos de propriedade de
Antônio Francisco Marques; .rosé de
Souza Aguiar e outros no lugar donominado Fazenda Morro Feio distrito
e município de Hidrolândía. Estado
de Goiás, numa 'área de quatrocentos
e cinco hectares, seis ares e sessenta
e três centrares (405,06.63 ha.) , delimitada por Um polígono irregular,
que tem um vértice a quatrocentos e
vinte. oito metros, oitenta e sete cen-.
tímetro, (428.87 m) , no rumo verdadeiro de quarenta e sete graus quarenta e cinco minutos nordeste (47 945'
NE), do canto nordeste (NE)da sede da, fazenda Morro Feio e os ladosa partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e nov-enta e seis metros,
quatorze centímétrog (39'6.14 m) , sul
(8);
trezentos e quarenta e cinco
metros, vinte e sete centímetros
(345.27 m) , este (E); duzentos e noventa e dois metros, sessenta e quatro
centímetros (292.64 m) , sul (8): cento e noventa metros, trinta e oito centímetros 090,38 fi), este <E\: trezentos e onze metros. vinte e dois centimetros (311.22 rm , sul (8); cinqüenta
metros (50 m) , este (E); oitenta metros (80 m) • sul (S); cinqüenta. metros (50 m) \ este (E); oitenta metros
(80 m) , sul (8); cinqüenta metros
(50 m) . este (E); oitenta metros '80
m) , sul (3); vinte metros (2{l rrn ,
este' (E); cinqüenta metros (50 rn) ,
sul (8); trmta metros (30 cn i. este
(E); duzentos e dez. metros (210 m) ,
sul (8); trinta e dois metros, trinta
e dois centímetros (32,32 m) , este
(E); duzentos e quatorze 'metros 01··
tenta e cinco centímetros (21485 m) ,
sul (8); quatrocentos metros (4,00 m) ,
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este (E); duzentos . metros. (2,00' m) ,
sul (S); trezentos e dezessete metros,
sessenta e oitocentimetros (317,68m),
este (E); trezentos e seis metros,
trinta e cinco centímetros (306,35 rm ,
norte (N); 'sessenta e quatro metros,
dezoito centímetros (54,18 m) , este
(E); duzentos e oitenta metros (280
m) , norte (N); duzentos e cmte nove
metros, dezessete centtmetots (229,17
m i , este (E); mil quinhentos e cinqüenta e sete metros, sessenta e doís
centímetros (1.557,62 m) , norte (N);
cento e sessenta metros (160 m) . oe;:;te (W); duzentos e setenta metros
(270 m) , norte (N); cento e trinta e
três metros, trinta e cinco centímetros
(~33,35 mj , oeste (W); duzentos metros (200 cnr , norte (N); noventa metros (90 m) , oeste (W); cento e quarenta metros (140 m) , norte (N); cinqüenta e oito metros, oitenta e ::I0l,':;'
centímetros (58,82 m) , oeate (W);
cento e seis metros, vinte e sete centímetros (106,27 'm i , norte (Nl; setenta metros ('70 m)', oeste ',W);' cinqüenta e três metros, setenta e três
centímetros (53,73 mj , norte (N); oi.tenta metros (80 m), oeste (W); setenta metros <70 m) , norte (N); cem
metros (100 _m) , oeste (W); oitenta
metros (80 mj , norte (N); ctnoüenta
metros (5'Ü mj , oeste (W); cmqüente
metros (5'Ü m) , norte (N); cinqüenta
e um metros dezoito centímetros
(51,18 m) , oeste (W);, quarenta metros (40 m) , norte (N); cento e cínqüenta metros (HyQ 01>, oe.:;.te (W);
cento e trinta metros (130 rol norte
(N); cento e quarenta metros 140 em,
oeste (W); cento e trinta metros' (130
m) , norte" (N); cinqüenta metros (50
m) , oeste (W); quarenta metros (40
rrn , norte (N); cem metros (lO'Ü m) ,
oeste (W); oitenta metros (8{)m)'norte (N); cento e setenta me-tros
(170 m) , oeste (W); cento e vinte
metros. (12ú cu), sul (S); sessenta
metros (firO rm , oeste (w); trezentos
e quarenta e doís metros, oito centí.metros (342,08 m) , sul (S); cento e
setenta e, oito metros, dezesseis centímetros (178.16 cu), oeste (Wl; 'seíscentos e cinqüenta e sete metros- noventa e dois centímetros (657,92 In),
sul (S); oitenta e nove metros. noventa centímetros (89,90' mj . 'oeste.
(W); .quinhentos metros (51)0 m) .csul
(S); cinqüenta e seís metros cinqüenta e nove centímetros (56,59 enj ,
oeste (W). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44" 47 e suas alíneas e
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51 do Código de Mineração, além de

outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
decreto,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3. de 30 de abril de 1965. da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigada a recolher aos
cofres públicos, na forma da Lei, os
tributos que forem. devidos à União,
ao Estado e ao munícípío em cumprtmento do disposto na Lei no 4.425, de
8 de outubro de 1964.
Art. 3Q Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de .lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65e
66 do Código de Mineração.
Art. 4 9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra,na, forma
.do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5('1 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto que será transcrito no livro C de Registro c18S Concessões de Lavra', da Divisão de Pomento da produção Mineral do Mínistério das Minas e Energia.
Art. 6'? Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
147Q da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA

Jose Costa Cavalcanti

DECRETO N('I 63.301 - DE 27
SETEJ,VIBRO DE 1968

DE

Declara de utilidade publica para fins
ce constuiucco de seroíâãa uma
faixa de terra destinada à passagem
da linha de transmissão que se esteruiera entre os municípiOS de Nova
Jguaçu e Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 83, item n, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
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151, letra "c", <ia Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto. número 35.851, de 16 de julho de 1954,
decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade _pública para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de .largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação de
Adrianópolis, no munícípio de Nova
Iguaçu e a subestação de Imbaríe,
no município de Duque de Caxias, no
Estado do Rio de Janeiro, tendo sido
o respectivo projeto e planta de situação nv REI-3383~, aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia,
no processo DNAÉ número 702.992-68.
Ait. 29 Fica autorizada a Central
Elétrica de Furnas S. A. a promover
a constituição de servidão adminlstràtíva nas referidas áreas de ter..
ra, na forma da' legislação vigente,
onde tal 'se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 19
Arb. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Central Elétrica de Furnas S.A.,
para à fim indicado, a qual compreende o direito atribuído aemprê,~
ea concessionária de praticar todos
os atos de construção; operação. c
manutencâo da mencionada' linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem - como
suas possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 19 'Os proprietários das áreas de
terra atingidas 'pelo .ônus, limitarão
o uso' e gôzo-das mesmas ao que' (A,'
compatível com a existência _da servidão, abstendo-se, em consecüêncía,
da pratica, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos entre êles os
de erguer construções' ou fazer plantações de elevado Porte.
§ 29 A Central Elétrica de Furnas
S.A. rica. autorizada a promover. no
caso de embaraço oposto, pelos- pro-prietários ao exercicióda 'servidáo,
as medidas judiciais necessárías ao
seu reconhecimento,
i

Art. 49 este Decreto entrará em
vigor na data da' 'Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, -27 de setembro d-' 196H:
1479 da' Independência e 801i' da
Repúblíca..
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 63.302 - DE 27
SETEMBRO DE 1968

DE

AutOrIza a .companhia 8tcterúrglca
Nacional a umrar calcário, no município de Arcos, Estado de Mínas
Gerais,

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
83, item : II, da Constituição e !lOS
têrmos do Decreto-lei nc 227 (CÔdigo de Míneraçâo) , alterado pelo
Decreto-l-ei no . 318, de 14 de março
de '1967, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a' Companhia Siderúrgica Nacional a lavrar
calcário em terrenos de sua propriedadeno lugar denominado Bocatna
ou Serra dos Varões, distrito
município de Arcos, Estado de Minas
Gerais, numa área de duzen f.OS G
trinta e dois hectares, cinqüenta e
oito ares (232,58 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice no final da polígonsu, que
partindo da confluência do córrego
dos Varões, com o ribeirão das Almas, tem os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: mil seiscentos
e trinta metros (1.630 rm , setenta e
quatro graus vinte minutos sudoeste
(749 20" SW); cento e ctnquenta e
seis metros (156 m) , dois graus cuarenta e nove minutos noroeste ....
(29 49' NW); e os lados a partir do
vértice considerado, os segumtes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil quatrocentos e quarenta e três
metros (1.443 m) , 'dezessete graus
cinqüenta
e oito
minutos sudeste (179 58, SE); duzentos e itenta é nove metros (289 m) , vinte e
ctncograus vinte e três mmutos sudoeste (259 23' SW).;cento e setenta
e um metros (171 m) , quarenta e
três graus sudeste (430 SE); quatrocentos e dois metros (402 rol um
grau, vinte e cinco minutos sudoeste
~l'! 25' SW); cento e oitenta e cinco
metro-s (l85m), oeste (WJ; cento e
setenta e três metros (173 rm , quarenta e três graus dois minutos suO>
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üeste (439 02' SE); cento e trinta e
dois metros (132 fi), treze graus seis
minutos sudoeste (139 06" SW); noventa e um metros (91 mj , lf'sr,n. (El;
cento e quarenta e cinco -netros
(145· mj , um grau vinte e cinco ,minutos sudoeste (19 25' SW); duzentos e sete metros (207 mj , quarenta
e seis graus cinqüenta e quatro minutos sudoeste (46'? 54' SW); cento
e dezesseis metros (116 m) , oitenta e
sete graus cinqüenta -e nove minutos
SUdoeste (87'?59' SW); trezentos e
cinqüenta e oito metros (358 m) ,
sessenta e dois graus trinta e scís
minutos nordeste (629 36' NW); cu,
zen tos e noventa metros (290 m) ,
trinta e cinco graus vinte e seis minutos noreste (35 9 26' NW); cento e
setenta metros (170 m) , sessenta e seis
graus seis minutos sudoeste (669 06'
SW); seiscentos e trinta e oito metros
(638 m) , quarenta graus cinqüenta e
um minutos noroeste (409 51, srwi :
noventa metros (90 m)', quatro graus
cinqüenta e um minutos noroeste
(49 51' NW); duzentos E' oitenta metros (280 m) , quarenta e cinco graus
vinte e quatro minutos nordeste
(459 24' NE); duzentos e setenta. e
sete metros (277 m) , cinqüenta
e
cinco graus trinta e cito minutos noroeste (559 38' NW); cento e trinta
e dois metros (132 'mi , quatro graus
cinqüenta e um minutos noroeste
(49 51, NW); cento .~ quarenta e
cinco metros (145 m) , cinco graus
trinta e nove minutos nordeste ....
(59 39' NE); trezentos e setenta e
dois 'metros (372 m) , trinta e quatro
graus quarenta
nove minutos nordeste (34 9 49' NE); duzentos e trinta
e três' metros (233 m) , quarenta e
cinco graus noroeste (45 9 N"W): duzentos e trinta e cinco metros (235
metros), setenta e quatro graus um
minuto noroeste (749 -)1' NW); seiscentos e noventa e cinco metros
(695 m) , quarenta graus cinqüenta e
cinco minutos nordeste (40\> 55' NE),
duzentos e oitenta metros (280 m) , sei
tenta e quatro graus trinta e zínco
minutos sudeste (74'? 35' SE); seiscentos e vinte chico metros (625 m) ,
seis graus trinta e cinco minutos sudeste (69 35' SE); oitocentos metros
(800 m) , trinta e um graus trinta e
cinco minutos sudeste (31::l 35' SE);
duzentos e cinqüenta metros (250
metros), cínquenta e oito graus vinte e cinco minutos nordeste ( ....
5811 25' NE); setecentos e cinqüenta
metros (750 m) , trinta' e um 'graus
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trinta e cinco minutos noroeste (3I'?
35 NW);' setecentos e vinte 'e cinco
metros (725 m) , seis graus trinta e
cinco minutos nordeste lf)1) 35' NE).
Esta autorização é outorgada. mediante as condiçõe-s const.ant.es dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo' Decreto nv 51. '726, de 19 de
fevereiro de 1003 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de E::J.f;~g~a· Nuclear.
Art. 29 O concesslonário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, Da fO','IDa da Lei os
trfburos que forem devidos à União,
no Estado e no município em cumprimento do disposto na Lei número
4.425, d-e 8 de outubro ele 1964.
Art. 31) Se a conoessíonánc da autorrzação não cumprir quaisquer das
obrígaçôes que lhe íncumbem a autorização .de lavra será dee.arada CZ,duca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 'do' Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo €
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 rio. Código de Mineração.
Art. 59 A autorização de lavra terá
por titulo êste jje.n'eto que será
transcrito no livro C' de Registro das
Concessões de Lavra .da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Miriístérto das Minas e Energia..
Art. '69 Revogam-se as disposições
em con trário ~
Brasília, 27 de setembro de 1966;
da Jndependêncta e 801) da
República.

1479

A.

COSTA E SILVA

roee costa Cavalcanti

DECRETO N'? 63.303 -

DE

27 DE

SETEMBRO DE 1968

Autoriza a Mineração e Usina Wigg
S. A., a lavrar minérios ne [erro e
de manganês, no município de tta:
birito, no Estado de Mmas Gerais.

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

534

AT()S DO PODER

go 83, item II, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí nc 2:,(7, de \28
de teveretro de 19.fi7 ~ alterado pelo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março
de 1967

creta:

(Código de Míneraçàoj , de-

Art. -19 Fica autorizada
ção e Usina Wigg S.

A.,

~.L

Minera-a lavrar

mmértos de ferró e de manganês, em
terrenos de sua propriedade, no lugar denormnado Biboca, distrito de

Baçâo município de Itabtrtto, Estado
de Minas Gerais, numa área de tre-

zentos e -vinte e dois hectares e DOw
venta e dois ares (322,92 11'3.), dell-.

rmrada por um polígono Irregular
que tem um vértice ~a. trezentos e 8e18
metros e vinte centímetros ',3UG,2'ÜmJ,
no rumo verdadeiro de oitenta graus
noroeste (80 0 NW), da confluência. de
Ribeirão Mata Porcos com o córrego
Biboca, e os Jados a partir dêsse vertice, 'os seguintes comprimentos e 'rumos verdadeiros: trezentos e cinqüenta e cinco metros (355m. ), vinte e
seis graus e sete minutos noroeste
(26907, NW); duzentos e sessenta e
doís metros e cinqüenta centímetros
(262,5{Jm.) , trinta e quatro graus ta
cínqüent-a e três minutos nordeste
(34953' , NE); trezentos e cinqüenta to
três metros e setenta centímetros ..
(353,7Qm.), quarenta:' e sete graus e
cinqüenta e três minutos nordeste ..
(47953' NE) ; quatrocentos e trinta
metros, (430m.), oitenta e três -graus
nordeste (83Q NE); trezentos e novente, metros (390m.), cinqüenta e nove
graus sudoeste (599 SE); duzentos e
oitenta metros (280m.), cinqüenta. e
um -gt'aus nordeste (51'!NE);' seiscen'tos e quatro metros e nOVe centtmc.,
tros (604,09m), norte CN); noventa e
cinco metros e oitenta e seis centímetros (95,86m), este (E); setecentos e que.. renta e cinco metros \745
m.) _norte (N); trezentos e vinte e
dois metros (322m.), oeste (W): duzentos metros (200 m) , norte (N);
quatrocentos. e cínqueuta e oito metros (458m), oeste (W); cento e cinqüenta metros (l5Dm.), sul (8); setecentos e quarenta e oito metros ..
(748m.), oeste (W); mil, rfuatrocentoscentos e doze metros (l.1:12m.) sul
(S); quatrocentos e 'vinte e dois metros, (422m.), oeste (W); cento e noventa e seis metros (l96m.), norte
CN); quinhentos e cinqüenta e dois
metros e noventa e cinco oentímétros
(552,95m.), oeste (W); tr·?zento:s,
vinte e dois metros e sessenta e seis
centímetros (322,66m),
non~ tN);

EXECUTIVO

oitocentos: e setenta e quatro metros
e setenta centímetros (874;70m.), setenta graus e trinta e dois minutos
sudoeste (70932' SW); mil, nOVECentos e setenta metros (::'.~70m) sessenta e um graus sudeste 'tGl-? SE)·
duzentos e oitenta metros (2813m. /,
setenta e oito graus sudesr..~ l78"
l

SE! .
Paragrato único.

A

execução

da

presente autccízação fica -uieua às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro -ío 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da Co-missão Nacíonel de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário da autortzação rica obrfgado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto na Lei nc 4.425, óe
8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionár!o da aU-torízaçãe não cumprir; qualquer d'3S
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra,
será declarada
caduca ou nula, na forma eos artigos
ü5 e 66 do Código de Míneraçao .
Art. 49 As propriedades vízrnnas
estão sujeitas às servidões de sola e
subsolo para fins de lavra, D", forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art.' 59 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro "C" de Registro
das' Concessões de Lavra, da Dívísão
de Fomento d.3. produção Mineral do
Ministério das Minas e Energta.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1268:
1470 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti

N9 63.304 - DE ::l7 DE
1968
Retifica o artigo 19 do Decreto nú_
mero 62,074, de 5 de jane1ro ae
DECRETO

SETEMBRO DE

1968.
O Presidente da RJepúbliCa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, jtem . II, da Constituição f, nos

ATOS DO PODER EXECUTIVO

termos do Decreto-Iel no 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçâoj , alterado pelo Decreto.Jeí cnú-.
mero 318, dE1 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Pica retificado o art. jc do
Decreto nc 62.074, de 5 de janeiro de
19'68; que autorizou a Mineração Geral do Nordeste S. A. a lavrar argila
e caulím no munícípío de Cabo, Es,
tado de Pernambuco, o qual passa a
ter a seguinte redação: Fica autorizada a Mineração Geral do Nordeste
S. A., a lavrar argila e caualm em terrenos de propriedade da Jndústr.a de
Azulejos S. A., no lugar denominado
Engenho. Camaçart, distrito de San,
to Agostinho, município de Cabo, Estaco de Pernambuco, numa área de
quatrocentos e trinta e seis hectares
(436 ha) , delimitada por. um polígono tregujar que tem Um vértice a 'tre,
eentos e cmquenta e sete metros e
c.nqüenta centímetros (357,50m), no
rumo verdadeiro de
oitenta e - seis
graus e quarenta e nove minutos norortsta (869 49' NW), do canto sudoeste (SW) da capela de São José e os
lados a partir dêsse vértice, OS se,
gumtes comprimentos e rumos verdadeíros: vinte metros (20,Oom), doz-e
graus e vinte e cinco minutos SUdOElSte
02 925' SW); cínquenta e um metros
e trinta e oito centímetros (51,38m) ,
vinte e sete graus e vinte e Cinco minutos sudoeste' (27925'SW); cento t'J
sessenta e seis metros e setenta e seis
centímetros (166,76m), vinte e dois
graus e cínquenta e cinco minutos
sudoeste (22OS5'SW); cem metros
OOO,OOm), vinte e cinco graus e ojto
minutos sudoeste (25908' SW); duzen.,
tos e sessenta e sete metros (267,OOm)
vinte e sete graus e trinta e oito minutos sudoeste, (27938' SW); mil, duzentas e quarenta e Oito metros
·O.248,OOm), vinte graus e vinte e oito
minutos sudoeste (20°28' SW); seis,
centos e oito metros (608,OOm), quatro graus e trinta minutos sudoeste
<4'" 30' SE); quinhentos e cjnquenta
e sete metros (557,OOm), sessenta e
sete graus noroeste. (679 NW); trezen.
tos e cínquenta e oito metros (358,00
metros), vinte cinco graus noroeste
(259 NW); quarenta metros e vinte e
dezoito
cinco centímetros (40,25hl),
graus E,) cinqüenta e um cnlnutos nor.
Gaste 118951' NE); vinte e sete meuos
o sessenta centímetros <27,SOm), um
grau e onze minutos nordeste (19 11'
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Nev : sessenta e oito metros e noventa centímetros (S8,90m), cinco graus
e dezenove minutos norosete (5919'
NW); mil, quatrocentos e dez metros (1.410,OOrn), vint<e- e cinco graus
noroeste (259i 5'
e qujnze minutos
NW); quatrocentos e oitenta e: -três
trinta graus e
metros (483,00m);
quinze minutos nordeste (30915' NE);
quatrorz.e metros ,e quarenta centíme;
tros (l4,40m), taêstgraus e dezesseis
minutos nordeste (3916' NE); tresentos e noventa e
quatro
metros
(394,OOm), cmquenta e cjnco minutos
nordeste (55'NE); mil,
trezentos e
noventa e dois metros
(1. 392,OOm) ,
quarenta e oito graus e quarenta e
cinco minutos nordeste (4945'NE); oitocentos e quarenta e quatro metros
(B44,OOm), oitenta e um graus e qu:n;
ze minutos sudeste (81915' SE); o décimo nono lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do décL
mo oitavo lado! descrito, ao vértice
de partida.
Art. 29 A presente retífícação do Deereto não fica sujeita ao pagamento
de emolumentos previstos pelo Código
de Mineração e será transcrito no D;vro· C de Registro das Concessões' de
Lavra, da Dívísão de Fomento da
Produção Mineral do Mínistérto das
Minas e Energia.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em con trário .
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1479 da
Independência e 801? da
Repúbhca .
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N.9 63.305 - DE 27
SETEMBRO DE 1968 -

DE

Autoriza a "Indústria de cci Ituaçu
Ltda." a lavrar calcário no município de Ituaçu, no Estado da Bahia.

O Presidente da Repúbríca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83. item H, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 227, doe ::l8
de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei n.c 318, de 14 de março
de 1967 (Códígo de Mineração), de.
crs ta:
rt L9 Fica autorizada a "Indús-tr:a de Cal Ituaçu Ltda.", a -Iavrar
õ
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Art. 4.9 As' propriedades vizinhas escalcário em .tcrrcnos de sua proprtedade, no lugar denominado Sussuatão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra,' na forma
rana, distrito e município de Ituacú,
Estado da Bahia, numa área de trindo artigo 59 do Código de Minera-.'
ta e nove hectares e cinqüenta ares
ção.
(39,50 ha) , delimitada por um polí,
5.° A autorização deJavra terá
gano irregular que tem um vértice porArt.
titulo êste Decreto, que será
a quinhentos e cinqüenta e seis' metranscrito no livro C de Registro das
tros (556 mj , uo rumo verdadeiro de
Concessões, de Lavra,' da Divisão de
setenta e um graus e um minuto noFomento da Produção Mineral do
roeste (719 01' NW), do marco IBGE
Ministério das Minas e Energia.
- RN duzentos e oitenta e quatro
Art. 6.9 Revogam-se as disposições
(284), de altitude quatrocentos e
em contrário.
oitenta e.olto metros, novemil e vinte um décimo de milímetros "' .. '
Brasília, 27 de setembro de 196B;
(488,9021 m) , situado _na Estrada
147.0 da Independência e 80.0 da
'I'anhaçu-Ituaçu, a quatro metros
República.
(4 m) , da margem em terreno da
A. COSt:A E SILVA
Fazenda Coqueiro, e os lados a parJosé Costa Cavalcanti,
tií·. dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e setenta e sete metros '."
DECRETO N.9 63.307 - DE 27 DE
577 m) , sessenta . graus e dezenove
SETEMBRO DE. 1968
minutos sudoeste (609 19' .ewr : oitoAuf:ori.za a -firma individual, Antônio
centos e treze metros (813m), vinte
M endesa lavrar argila: e areia
e cinco graus e trinta e um minu,
quartzosa
no municipio. de São
tos noroeste (25Çl 31' NW); quinhenGoncc!o- do Abaeté, Estádo de ,Mi..
tos e vinte metros (520 m) , setenta ~
nas Gerais.
sete. graus e trinta e nove minutos
nordeste (779 39' NE); s-eiscentos e
O
Presidente da República, usando
cinqüenta e seis metros e vinwe
da atribuição que lhe contere o artigo
sete centímetros (656,27 m) , trinta e
83, item n, da Constituição e DOS
um graus e' trinta e quatro minutos
têrmos do Decreto-Ieí n.v 227, d.e 28
sudeste {319 34' SE). Esta autoriza- de
Ievereíro õe 1967 (Código: de Mlçáo e outorgada mediante' as condi- nsraçâó) , alterado pelo Decreto-lei
ções constantes dos artigos 44, 47· e n,v 318, de 14 de março de 1967, desuas alíneas e 51, do Código de ML -creta:
neraçâo, além de outras constantes
Art. 1.'-1 Fica autorizada a firma
do mesmo Código, não expressamente
individual Antônio M-endes a Irlvrar
mencionadas neste decreto.
argila e areia quartzosa em . terrenos
Parágrafo único. A execução da
de SUa propriedade uo lugar denomipresente autorização fica sujeita às nado Sitio São Gonçalo, distrtto . e
estipulações do Regulamento aprovamunicípio de São Gonçalo do Abaeté,
do pelo Decreto n.c 51.726" de 19 de
Estado de Minas Gerais, numa. área
fevereiro de 1963 e da Resolução núde cinqüenta e sete hectares, treze
mero 3 de 30 de abril de 1965, da ares (57,13 ha) , delimitada por um
Comissão Nacional de Energia Nupolígono irregular, que tem um vérclear.
tice a setecentos e sessenta e dois
metros (762 m) , no rumo verdadeiro
Art. 2.9 O concessionário da autode clnquenta. e três graus vinte e
-rização fica obrigado' a recolher aos
cinco minutos noroeste (539 25' NW),
cofres públicos, na forma da lei, os
da cruz da capela do Bom Jesus, na
tributos que forem devidos à trniâo,
cidade, de São Gonçalo do Abaeté e
ao Estado e ao Município, em cumos' lados a partir dêsse vértice, os seprimento do disposto na Lei número
guintes comprim-entos e rumos ver ,
4.425, de s õc outubrovde 1964.
dadeíros: oitocentos e sessenta me'tros (860 m) . norte (N); trinta meArt.' 3.'? Se o concessionár-io da au.crtsaçâo não' cumprrr "quaisquer das tros <30 mj . o-este (W); duzentos e
obrigações que lhe .Incumbem a au,
noventa metros (290 m), norte (N);
tcrização de lavra será declarada caquinhentos e, vinte metros (520 m) ,
oeste (W); mil metros (1. 000 m) , sul
duca, ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
(S);· trezentos e cinqüenta metros
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(350 fi). este (E); cento e cinqüenta metros (150 m) , sul (8); duzen.,
tos metros (200 m) , este (E). Est.a
autorização é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além d-e outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
'Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da' Resolução número 3 de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nu.

clear.

Art. 2.9 O concessíonárío desta autorização fica obrigado- a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto na Lei número
4.425" de 8 de outubro de, 1964.
·Art. 3.9 Se o concessionário da. autorização não cumprir quaisquer das
obrigações que lhe incumbem a au.,
torízaçâo de lavra. será declarada caduca. ou nula, na forma dos artigos
65 e66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
'
Art. 5.9 A autorização de lavra terá
por titulo este Decreto,
que
será
transcrito no livro C 'de Registro das
. Concessões de Lavra, -da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do
Ministério das Minas-e Energia.
Art. 6.9 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
147.9 da Independência e 80,(' da
República.
A.,COSTA E

SILVA

Jos.é Cada Cavalcanti

DECRETO

NQ 63.308 - DE'
SETEMBRO DE 1968

27

DE

Dispõe sôbre o enquadramento de servidores da Comissão Nacional de
Energia .Nuctear, e dá outras providências:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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83 item II da Constituição e tendo
em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei ne 4.069, de 11
de, junho de 1962, decreta:
Art. 19 Fica aprovado. na forma
dos anexos. o enquadramento dos ser..
vldores da Comissão Nacional de
Energia Nuclear -(CNEN), vinculada
ao Ministério das Minas e Energia
amparados pelo parágrafo .úníco do
artigo 23 da Lei n.v 4.069, de 11 de junho de 1962, bem como :a 'relação 11·')minai respectiva.
Parágrafo único. O .en(]uadram':lrtt.o
de que trata êste artigo abrange,
também, os servidores do antigo Ins ,
tituto de Energia Atômica, criado pejo
Decreto nv 39.872, de 31 de agôsto de
1956. junto ao Conselho Nacional ce
Pesquisas e integrado na Comissão
Nacional de Energia Nuclear pelo .ar.,
tígo 114 do Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963.
Art. 29 Os valôres dos níveis de
vencimentos dos carg-os constantes dos
anexos a que se refere o artigo anterior sã-o os previstos no Anexo I' da
Lei. nv '4.069, de 11 de junho de 1962
reajustados por leis posteriores.
Art. '3° De acôrdo cóm o disposto
no Decreto-lei n.9299, de 28 de tevereu'o de 1967. o cargo de Enfermeiro.
Auxiliar. P-1706.S, ocupado por Maria
de Lourdes Moreira Gued·es.é classirtcado na série de classes de Aucdüar
de Enfermagem, P-1701_13-A, a partir
de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 49 A partir de 29 de junho de
1964. as classes e séries de classes
abaixo'. mencionadas passam a ter a
classificação determinada no artigo 99
da Lei n.v 4.345, de 26 de junho de
os
respectivos
1964, enquadrados
ccuoantes nas classes iniciais indica"

das:

1 - Técnico de Admtnístraçâo, AF601.20.A
n - Engenheu'o-Agrônomc, código
TC-l01.20.A.
In - -Quimico, código TC-202.20 A.

IV - Con tador, código TC-302. 20 .A:
v - Bi-ologista, código TCA02. 19 _A.
VI - Geólogo, código rC-404.20.A.
VII - Arquiteto, código TC- ....
601.21.A.

VIII -

Engenheiro, .códígo TC- ...

602.21. A.

IX -_. Engenheiro de Minas e Ma,
tal urgia código TC-603.21.A.
X ....:.. Médico, código TC_801.21.A.
XI - Enfermeiro, código TC-120120.A.
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XII

Estatistico, código

TC~1401-

20.A.

Art. 5(1 O pessoal exclui do do pre.,
sente enquadramento, e que constou
do provisório, aprovado pela Resolução
ns 113, de 27 de setembro de 1962, da
extinta Comissão de Classífícaçào de

Cargos, por não preencher os requisítos do parágrafo único do art. 23 da.
Lei nv 4.069 de 11 de junho de 1962,
é. mantido, temporártamente. na con-

dição em que se encontra, até que tenha examinada a respectiva situação
em face do artigo 177, .S 29, da CO!lS-'
tltulcâo Federal.

Art. 6('1 O enquadramento ora apro..
vado não homologa situação que, em
virtude de sindicâncias ou Inquérrto.
admínlstra tívo, venham a ser consr,
deradas nulas, ilegais, ou contrárias às
normas administrativas em vigor.
Art. 79 Na elaboração do Quadro
de Pessoal previsto no artigo 25 da
Lei n.v 4.118, de 27 de agôsto de 1962,
os cargos de que trata êste Decreto
deverã- o ser incluídos nas classes de
idêrítlca denominação.
Art. 89 O órgão de pessoa! da co.
missão Nacional de Energia Nuclear
apostíIará os títulos dos servidores
abrangidos por este Decreto, observando o disposto no artigo 188,da Lei número 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Parágrafo único. O órgão de pessoal providenciará, também, a expedição dos atos declaratórios de vacân.
cia ocorrida após a vigência da Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962.
Art. 99 As vantagens financeiras
decorrentes da execução dêste Decreto,
que correm à conta dos recursos pró,
prtos da Comissão Nacional de Ener..
gía Nuclear, vigoram a' partir de 15
de junho de 1962, exceto quanto às dos
artigos 49 e 59 que vigoram, respectivamente, a partir de :tb de fevereiro
de 1967 e 19 de junho, de 1964.
Art. 10. áste decreto entrará em
.vígor na data de sua pubtícacão revogadas as disposições em contr árto .
Brasília. 27 de setembro de J968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
Jose Costa Cavalcanti

OS· anexos a que se refere o art. 19
de 4 de

foram publicados no D. O.
dezembro de 1968.

EXECUTIVO

DECRETO N9 63.309 - DE 27
SETEMBRO DE 1968

DE:

Autoriza a calcáreo Dom Bosco LImitada, a laVrar calcál'eo, no municipio de Prados, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 83, item Il, da Constttulcào e nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código -te Mmera-.
çêoi , alterado pelo Decreto-lei numero 318, de 14 de março de 1967, de-

ereta :
Art. 1° Flcaautorizada a Calcáreo Dom BOSCO Limitada a 1<1 vrar
calcáreo em terrenos de propriedade
de José Francisco do jcascunentc e
Cristina Eug·enia de Almeida, no
ímovel Manoel Antônio no IUg'11 denommado Pedreira do Elvas distrito
e mumcípío de Prad:Qs, Estad;) dê
Minas' Gerais, numa área de d01S
hectares, setenta e quatro ares e quarenta e três- centíeres (2, 1,14-~1 na . ) ,.
dehmttadc por um polígono Irregular,
que tem um vértice a oítenta :e cínco metros (-85 m) , no rumo verdadeiro de quarenta e nove graus c~n
qüenta ·8 cinco minutos noroeste
(49955' NW), da barra do córr'8~'<)
Lambari na margem esquerda do no
Ervas e os iados '.1, partir dêsse vertice, os seguintes comprrmentcs e rumos verdadeiros: trezentos metros
(300 m) , cinco minutos nordeste (5
NE); cento e quarenta e tres met~·('s
(143 fi), sessenta e quatro Jl'8US om-

qüenta e cinco mínutcs SUdi;SV:~
(64'55' SE)' noventa e nove metros
(99 mj , sete graus cinqüenta e cinco
eunutcs sudeste (79 55' SE); e quatro
(4°), e último lado é o segmento retí-.
líneo qúe une a extremidade de ter-

ceiro (3l,l) Iado, descrito, ao vértace de
partida. Esta autorfzaçãc é outorgada mediante 2,3 condições cmstautes
dos artigos 44, 47 e suas altne as e 51)
do Codtgo de Mmeraçâo. além de eutras constantes do mesmo c6di%'o,
não expressaments menciouartas r.este decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçâo fica sujeita às
estipulações 60 Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. nô, de J9
de tevereíro de 1963 e da Resolução
nv 3 de 30 de abril de .1965, da Comissão Nacional de' Energia Nuclear.
Art 25' O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos GQ-
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fres públicos, na forma da Lei, os tributos devidos à Uníâo, ao Estado e
ao Município; 'em cumprimento OJ
disposto na t.rei no 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionárfo da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Míneraçâo ,
Art. 49 As proprtededes vizinhas
estão sujeitas às servidões de sete e
subsolo para fins de lavra; na forme
do artigo 59 do Código de Mineraçao.

me processo protocolizado no ML'1ístérl0 da Fazenda sob o n 9 151.. 082, .de
de '1964.
Art 2.9 :e::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de setembro de 1968;
1479 da Independência e 809 de!.
República.

Art. 5.9 A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no Livro "C" .de Regü;tr0
das Concessões de lavra, na Divisão
de Fomento da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Bmergaa.

Declara sem efeito o decrete
19.008 de 27 de junho de 1945.

Art. 60 Revogam-se as di"posições
em contrário.
Brasília, 27 de setembro áe1968;
147" da Independência ~ 80 Q da
República.
A. COSTA E SILVA
Jose Costa Cavalcanti

DECRETO

N9 63.310 -

DE

27 DE

SETEMBRO DE 1968

Autoriza estrangeira -a adquirir direitos sôbre fração ideal de terreno. de marinha, em fase de trameterêncía de aforamento, ac EstadQ
da Guanabara.

o

A. COSTA E SILVA
Antônio' Delfim Netto

DECRETO

N9 63.314 -

DE 27 DE

SETEMBRO DE 1968

nQ

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere__ o ·ar...,.
tígo 83, item II, da Constituição e
nos termos do Decreto-lei n.c 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Oódígo de
Mineração), alterado pelo jjecreto-Ieí
no 318 de 14 de março de 1967, deereta:
Artigo único. E' declarado sem
efeito o Decreto de número dezenove
mil e oito (nc 19.008), de vinte e sete
(27), de junho de mil novecentos e
quarenta e cinco (1945) que autorizou
o cidadão brasileiro Martínho Poltllo
a lavrar jazida de caulim e quartzo
no município de São PaULO. EstadO
de Sâo Paulo.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1479 da Independência e '8C'? da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcantt

Presidente da República, usando

de atribuição que lhe confere o artago 83, item n, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo '205
do Decreto-lei nv 9.760, de ;) de setembro de 1946, decreta:

Art. 19 Fica DDrothy Srn~t,'lC'aP.1
pos, de nacionalidade norte.amertca..
na; autorizada a adquirir 'JS atreitos
de. Napoleão da Costa Torres e outros aôbre a tração Ideal de 3 í136
(três cento. e trinta e seis avos) do
terreno de marinha, em face ce transferência de aforamento, situado 11a
Rua Augusto Severo nc 156, cerrespendente ao apartamentos ns: 1.004,
1. 005 e 1. Oi}!) do Edifício Pena B!'8.n-·
ce, no Estado da Guanabara, confor-

DECRETO

N963. 315 - DE 27 DE
SETEMBRO DE 1968

Autoriza a Indústria Mineradora, Fagliato Ltda. a lavrar calc(Í,?'ú) no
municupio de Guapiara, Estado ele
Sa'J Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o art.ígo 83, item II, da Ccnstituíção e nos.
termos do Decreto-Iet nv :~;n, de 28
de fevereiro de 1%7, alterado pelo
Decreto-lei nc 318, de 14 de março de
1967 (Oódígo de Mineração), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Indústria Mineradora Pagtiato Ltda. a Ia-
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rvrtar calcá.no em terrenos d'e sua
propriedade no lugar denominado
Bairro dos Elias, distrito e mumcipto

de Guaptara, Estado de Sào Paulo,
numa área de dois hectares quarenta
e três ares e quarenta centrares
(2,4340 haj , delimitada por um poli-

gono irregular, que tem um vértice a
vinte e um metros (21 mj , no rumo
verdadeiro doe nove graus cmquenta
minutos sudeste (9° 50' SE), do centro da ponte da estr-ada que vai de
Guapíara a Agua Fria sobre o córrego
Agua Fr:L3" e: os lados a partár dêsse

Vértice, os seguintes oomprrmentos e
rumos verdadeiros: dezesseis metros e
clnquerrta centímetros (16,50 mj , d€-;.
soito 'graus cinco -mtnutos nordeste
'(l8Q 05' NE); cento e trinta e um
metros e oitenta, centímetros (131,8{)
mj sessenta '€ quatro graus trinta e
&ei; minutos nordeste (64\1 36' NE);
setenta metros (7'Ü m) . trinta e um
graus cínquenta \ minutos nordeste
(31'! 50' NE); cento e dez metros (;'
quinze centímetros (110,15 nu trinta e oito graus dois minutos sudeste
(389 02' SE); trinta e um metros l31.
fi)
quarenta e três graus trmta e
no;e minutos nordeste (439 39' NE);
cento e trinta e seis metros .f. sessenta centímetros (136,60 mj ; trinta e
sete graus quatorze' minutos sudoeste
(379 14' SW); cento e trinta e quatro
metros, (134 m) , setenta graus quarentae cinco minutos sudoeste
.(709 45' SW)· o oitavo e úlbímo lado
é o segmento retilíneo. que partindo
da extremtdade _ do sétimo lado ctescrtto vai ao vértice de partida. Esta
autonzação é outorgada mediante às
condições constantes dos arts. 44, 47
e suas alíneas e 51, do Código de Mi-'
neração, além de outras constantes do
mesmo código, não expressamente
mencionadas neste Decrete ..
parágrafo úmcc A execução da presente autorização fica sujeita as estipulacôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 'e da Resolução nv 3 de
30, de abrll de 1965, da Comissão Nacíonal de Energia Nuclear.
Art. 2\1 O concessionário da autorlzeçãc fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma· da lei, os
tributos que forem devidos ?J. União,
ao Estado e ao munícípío, em cumprimento do disposto na Lei nv ...
4.425, de 8 de outubro de 1964.
Are, 39 Se o concesstonãric da autortzação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a auto-
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rtzação de lavra será declaradacadu_
ca ou nula, na forma dos artigos 65
e 66 do Código de Míneraçáo ,
Art. 49 N3 propriedades vizinhas es-tão sujeitas às servidões -íe solo e

subsolo' para fins de lavra, na for-ma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A autcrízação de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da Produção \'lj,nem) do
Ministério das Minas e Energra .
Art. 69 Revogam-se as rtíspcsições
em contrario.
jjrasíüa 27 de setembro de 1968;
1479 da' Independência e 80\1 da
RepÚblica.
A.

COSTA E SILVA

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 63.316 - DE 27
SE'rEMBRO DE 1968
Retifica

DE

o tsecreto n9 58.146, de 4 de
abril de 1966.

O Presidente da República, usando
da atríbuiçáo que lhe conf-ere. 0_ ar":'
ttgo 83, item Il, da C0!1st,itUlÇao,c
nos termos do Dect-eto-let vi'' 227, ce.
28 de fevereiro de 1967 (Oodtgo de
Mineraçáo) , alterado pele Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, e
tendo em vista o que requereu. a Companhia paulleta de Míneraçâo pelo
processo do Departamento Nacional
de Produção Mineral de nc 1. 595-47,
decreta:
Artigo único. Pica retificado o ar-ügo único do decreto nv 58,.146, de
4 de abril de 1966, que passa a ter
a seguinte redação: E' declarado sem
efeito o Decreto no. 31. 734, de 6 de
novembro de 1952, retdticadc pelo Decreto n9 33.417, de 29 de julho de
1953, que autorizou a Companhia
Paulista de Mineraçã-o a lavrar areia
quartzosa numa área de cento e
ctnqúente. hectares (150 hã.), em
terrenos de Clóvis Botelho Vieira e
outros, no Bairro Peruíbe, distrito e
munlcípío õe Itanhaem.. Estado de
Sâc Paulo, em virtude de renúncia
de seu titular.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti
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Autoriza Mineração Curimoaoa LUta.
a lavrar bauxita no muniCl]Jw de
Caldas, Estado de Minas Gerais.

o Presídente da República, usando
da atrfbuíçáo que lhe confere o artdgo 83, atem lI, da Constrtuiçâo e nos
termos do Decreto-lei no 227, de aa
de Jevereíro de 1967 (Código de Mi"':
neraçâo) , e.lterado pelo Decrctc-Iei
nv 318, de 14 de' março de 196'!,' decreta:
Art. 19 - Fica, autorizada a Mineração Ourrmbaba Ltda. a lavrar
bauxita em -terrenoa de Benedito Moreira Curímbaba, no lugar denominado Mato Queimado, distrito' do
Santana de Caldas, município de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa
área de setenta e seis hectares, ottc
ares (76,08 haj , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice
a trezentos e quarenta e nove metros
e cinqüenta e seis centímetros .,"
(349,56 m) , no rumo verdadeiro de
sessenta e um graus um mtnuto nor-.
deste (619 01' NE), da confluenc.a dos
córregos Mato Queimado e Geraldão
e os lados, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos ver-o
rtadeíros: cento e
cinqüenta e três
metros dois centímetros (1;J3,02 rm ,
cinqÜe~ta é oito graus quarenta
e
cinco minutos noroeste (589 45' NW);
setenta e sete metros (77 m) , dois
graus cinqüenta e oito mmutos nordeste (29 58' -NE); oitenta, metros
(80 m) , vinte e' três graus trinta e
quatro mmutos nordeste, (239 34' NE) ;
cento e dezenove metros (H9 m) , um
grau trinta e nove. minutos nordeste
09 39' NE); cento e- oitenta e dou?
metros, cinqüenta centímetros
082,50 mj , oitenta greus vinte e c~:..
co minutos sudeste (809 25' SE); qinnnentos e onze metros.. vinte e quatro
centímetros (511,24 m) , oitenta e 11m
graus, dezesseis
minutos
sudeste
(819 16' SE); cento e vinte e um
metros (121 m) , dois graus quarenta minutos noroeste (29 40' NW); noventa e nove metros, vinte e quatro
centímetros (99,24 mi , vinte e oito
graus treze minutos nordeste (289 13'
NE); cento e sessenta e sete metros,
vinte centímetros (167;20 rm , setenta
e cinco graus vinte e um minutos -nordeste (759 21' NE); duzentos e setenta e. oito' metros, sessenta e cinco
centímetros '(278,65 m) , oitenta é sets
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graus quatro minutos sudeste (860 04'
SE); duzentos e oitenta e 5e13 me-

tros, oitenta centímetros (Z13-6,8{) m) ,
vinte e três minutos sudeste (23' SE)-;
trezentos e quarenta e três metros.
quinze centímetros (343,15 mi trinta
e cinco graus cinco minutos sudoeste
(359 05' SW); cento e oitenta metros, trinta e dois oenümetros 080,32
fi), cinqüenta e um graus cinqüenta
e cinco mmutos noroeste (519 55"
NW); duzentos metros, oito centíme(200,{)'8 mj
sessenta e nove
tros
graus, -aezessete' minutos sudoeste
Q
(69 17' SW); duzentos e dezesseis
metros, setenta centímetros (216.70
m) , cinqüenta e dois graus quarenta
e seis minutos sudeste (52'" 46' SE);
quatrocentos t três metros, setenta
centímetros (403.70 m) , cinqüenta e
seis graus, quarenta e sete minutos
sudeste (569 47' SE); novecentos e
centtmetros
quinze metros, onze
(915,11 m) , oitenta e nove grau..". cinqü-enta e um minutos noroeste (899 M'
NW); duzentos' e trinta e seis metros,
trinta e cinco centímetros. (2'3G,35 m) ,
setenta e seis graus, trinta e cínce
minutos noroeste (76Q 35' ~W); cento e trinta e cinco metros (135 mr.
sete graus vinte e seis minutos nordeste (79 26' NE); duzentos e VInte
e' oito metros, sessenta e quatro centímetros (228,64m), dezessete. graus
seis minutos nordeste 07\> 06' NE).
Esta autorização é outorgada med-ante as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51, do Código
de Mineração, além de outros constantes do mesmo Código, nao expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único - A execução da
presente autcrtaação fica suteíta às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726 de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolucâo nv
3, de 3::1 de abril de 1965, da Comíssão Nacional de Energia NUclear.
Art,29 O concesstonárto da autorazação nca obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da Lei os
tributos devidos à união, 3A) Estado
e ao munícipío, em cumprimento do
disposto na Lei nc 1.425, de 8 de outubrotde 1964.
Art. 39 Se o concesslonàrtn da autortzação não cumprir qualquer das
obrrgaçôes que lhe incumbem a autorização de lavra será dectaraôa caduca 0,u nula, .na form~ du~ '.' artigos
65 e 66 do CÓdIgO de Mmer<.tç:1o,
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vízínhas

estao sujeitas às servidões de tsolo €
subsolo para fins de lavra, na forme do artigo 59 do. código de Mine-

racao.
Are. 59 A autorização de lavra' terá
por trtulo este Decreto, que será
transcrito no livro C de Regístro das
Concessões de Lavra, da Dívísão de
Fomento da Produção, Mineral do Mr-.
ntsténo rías Minas e Energia.
Art. 6Q Revogam-se as disposições
em contràrro.
Brasília, 27 de setembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da

Repúblíca..
A.

COSTA

E Sn.VA

José COsta Cavalcanti
DECRETO NQ 63.318 - DE 27 DE
SETEMBRO DE 1968
Declara caduco o Decreto n.v 34.216,
de 1,4 de outubro de 1953.

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o art.

83, item lI, da Constítuiçac e nos
têrmos do, Decreto-lei nc ,227. de 28
oe fevereiro .de 1967 (Código, de Mi-

neração), alterado 'pelo~ Decreto-rei ns
318, de 14 de março de 1967, e tendo
em vista o que' consta dos autos do
processo DNPM '2.673-51, do Departamento Nacional da Produção Mmeral, do Mmtsterto das Minas fi Energia, decreta:
Artago único, E' declarado caduco o
Decreto
número trinta 8 quatro
mn duzentos e dezesseis (nv 34.216) ,
de quatorze (14) de outubro de mü
novecentos e cinqüenta e três (1953),
que autorizou o cidadão brasileiro
Gonçalo da' Costa Coelho 'il lavrar
mica no municrpío de GlJvel'llado!
Valadares, Estado de Minas Gerais,
Brasília, 27 de setembro de 1968;
147<'> da Independência e 809 da
República.

ae

A.

COSTA

E

SILVA

José Costa caoucann
DECRETO Nv 63.319 SETEMBRO DE

DE

27

DE

1968

Declara sem eleito o Decreto nÇt
32.384, de 6' de março de 1953.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

83 item II, da Constituição, nos têrmo~ uo Decrete-ter nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo dc-nc :n8 de 14
de março de 1967 e tendo em vista
o que consta do processo 6.761--49,
decreta:
Artigo único. E' declarado sem
efeito o Decreto n.c 32.384, de 6 de
março de 1953, que autorizou a €mpresa de mmeraçâo Imobiliária Parque Rose de França Ltda., a lavrar
caulím e argila no mtmícípio de Nossa Senhora de Guarulnos, Estado de
São Paulo, em virtude de renúncia
de seu titular.
Brasília, 27 .de setembro de 1968;
1479 da Independência e 809 da
República.
A.

COSTA

E

SILVA

José Costa Cavalcanti
DECRETO N.9 63.320 - DE 30
SETEMBRO DE 1968

DE

Autoriza a. Francisco, Luiz da Silva
Campos a lavrar 'calcário e quartzo, no município de Pompeu, Esuuio de Minas -Gerais.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigO 83, item lI, da Constituição e

nos têrmos do Decreto n.v 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei

n.c 313 de 14 de março de- 1967, decreta:
Art. 1,9 Fica autorizado o cidadão
brasüeu-c Francisco Luiz da Silva
Campos a lavrar calcário e quartzo
em terrenos de sua propriedade n~
imóvel denominado Fazenda Indostão, distrito de Silva Campos, murricípío de Pompeu, Estado de Minas
Gerais, numa. ar·eade duzentos -e
trinta e um hectares (231 na), dellrrntade por um polígono irregular, que
tem um vértice a três mil e sessenta
metros (3. oec m) , no. rumo verdadeiro de vinte e três graus noroeste (23\"
NW), da confluência dos córregos
Br-ito e Barreiro '8 os lados .~ partir
dêsse vértice, os seguintes comprrmentes e rumos verdadeiros: mil e
quinze metros (1'.015 m) , oitenta e
oito graus trinta minutos nordeste
(813930" NE); novecentos e trinta metros (930 m) , dezenove graus nordeste (l9\" NE) quinhentos e trinta
metros (530 mj , oitenta e um graus
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trinta minutos sudeste (81930' SE);
mil quatrocentos e setenta e cinco
metros (1.475 mj , dezesseis graus

DECRETO N.9 63.321 - DE 30
SETEMBRO DE 1968
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DE

trruta minutos sudoeste (16930' SW);
Retifico o artigo 1.9 do Decreto núrml quinhentos e noventa metros .,.
mero 62.738. de 20 de maio de 1968.
0.591) mj , oitenta e sete graus trinta nnnutos sudoeste (87,?30'SW); quaO Presidente da República, usando
trocentce e quarenta metros (440 m) ,
da atribuição que lhe confere o artigo
dezessete graus sudoeste (179 SW);
83, item lI, da Constituição e nos
setecentos metros (700 m) , cinqüenta
rêrmos do Decreto-lei n.c 227, de 28
e sete graus sudoeste (57 q .sW); seisde revereíro de 1967 (Código de Mlcentos e dez metros (610 m) , quaren,
neraçaoj , alterado pelo Decreto-lei
ta e dois graus noroeste (42q NW);
nv 318. de 14 de março de 1967, de.,
mil seiscentos e sessenta € cinco meereta:
tros \1.665 m}, cinqüenta e um graus
Art. 1.9 Fica retificado o art. l,g
nordeste (519 NE). Esta autorização
do .oecretc li'! 64. 7;jS, «e 20 de maio
é outorgada mediante as condições
de 1968 que passa a ter a seguinte
constantes dos artigos 44, 47 e suas
redacao ; .e'íce autorizada a Lavras
alíneas e 51 do Código de MineraSanto Amaro Ltda. a lavrar argila
çâo
além de outras constantes do
em terreno de sua propriedade, no
mesmo Código, não expressamente
lugar denominado Bairro Caputera,
mencionadas neste decreto.
dístr íto e município de Mogl das
Parágrafo único, A execução da
Cruzes, Estado de São Paulo, numa
presente autorização de lavra fica
área de quinze hectares, vinte e seis
sujeita às estipulações do Regula,
ares e cinqüenta, e dois centíares .,.
mente aprovado pelo Decreto nú(15,2652 ha) , delimitada por um pcmero 51.726, de 19 de fevereiro de
hgonc míxttlineo que tem um vérti1903 E-: da Resolução n.? 3. de 30 de
ce a quatrocentos e sessenta e seis
abril de 1965, da Comisssâo Nactometros (466 m) no rumo verdadeiro
na'! de Energia Nuclear.
.de sessenta e sete graus e trinta miArt. 2.9 O concessionário da autortnutos sudoeste (6730' SW) de marco
zaçâc fica obrigado a recolher aos
quilométrico sessenta e cinco (km.65)
ootres públicos, na forma da Lei, os
da Estrada de Rodagem Mogi das
tributos que forem devidos à União,
Cru-es.Capela do Ribeirão e os lados
no Estado e no município em cuma partir dêsse vértice, os seguintes
pnmentt, de disposto na Lei n.v 4.425,
.comprimentos e rumos verdadeiros:
de ti de outubro de 1964.
cento e setenta e um metros e no.. .
venta centímetros (171,90 m) , trinta
Art 39 Se o concessionário da aue um graus e cinqüenta e cinco mitorrzacâo não cumprir qualquer das
nutos noroeste (319 55' NW) setenobrrgacôes que lhe incumbem a au.
ta e dois metros (72,00 m) , cinqüentorízaçâc de lavra será declarada
ta e nove graus sudoeste (599 SW);
caduca ou nula, na forma dos artfnoventa e dois metros (92,00 m) oL
~ns 65 e 66 do Código de Míneraçâo.
lenta e três graus sudoeste (839'SW) ;
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
cinqüenta e oito metros (5800 sn) ,
ef,l,ãn sujeitas às servidões de solo e
setenta e dois graus e trinta minutos
subsolo para fins de lavra. na forma
noroeste (72Q 30'. NW); cento e oito
do artigo 59 do Código de Mineração.
metros (!'D8,QO m) , quarenta c sete
graus· e trinta minutos noroeste .'.
Art. 5.9 A autorização de lavra terá
(479 30' NW); cento e trinta mepor titulo êste Decreto, que será
tros (130, m) , cinqüenta e quatro
transcrito no livro C de Registro das
graus sudoeste (54'? SW); quarenta e
concessões . de Lavra, da Divisão de
oito metros (48,00 m) , cinqüenta -e
Fomente da Produção Mineral do
seis graus sudoeste .(56 9 SW); vinte
Ministério das Minas e Energia.
e oito metros e trinta centímetros
Art. 69 Revogam-se as disposições
(28,30 mj , vinte e sete graus e trinem ccntrárío.
ta e seis minutos' sudoeste (27°36'
SW'l: vinte e deis metros e sessenta
Brasília, 30 de setembro de 1008;
cent.imetros
(22.60 m) , trinta e qua1479 da Independência e 809 da
tro g1'8,Us e vinte e nove minutos SUH
República.
doeste (34,? 29' SW); cinqüenta e
um metros e cinqüenta centímetros
A. COSTA E SILVA
José Costa Cavalcanti
(51,50 m) , trinta e um graus e ctn-

saos
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qüenta e sete minutos sudoeste ....
(31 Q 57' SW); quatrocentos e oitenta e nove metros e dez centímetros
(489,10 m) _ trinta graus e vinte
e
quatro minutos sudeste (3üQ 24' SE);
o último lado da poligonal é a margem direita do ribeirão da Estiva e
compreendida entre a extremidade do
penúltimo lado acima descrito é o
vértice de partida.

Art. 2.Q A presente retificação do
Decreto será transcrita no livro C de
Registro das COncessões de Lavra da
Divisão de Fomento da Produção Mineral do Departamento Nacional da
Produção Mineral do Ministério das
Minas e' Energia, ,
Brasíha, 30 de setembro de 1968;
147,0 da Independência e 80.9' da
República.

DECRETO N.Q 63.322 -

Mârio David Andreazza

DE

30

DE

1968

Redistrioui, com o respectivo ocupan~
te, para o Quadro de Pessoa~ Parte Especia~ - do" Ministério das
Relações Exteriores, cargo originário da. extinta Companhia Nacional
de Navegação Costeira, e dá outras

t.roviâénciae.

Presídenté da República, usando
da atríbufção que lhe confere o artigo 83, item II da Constituição. e
tendo em vista
disposto no artigo
99, ~ 2.9 do Decreto-lei- n.c 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica redtstribufdo, no Qua~
dro de Pessoal - Parte Especial do Mintstério das Relações Extertores. com o respectivo cargo Integrante do Quadro de Pessoal - Parte Suptamentar do Ministério dos Transportes a servidora autárquica Heloisa Rita Xavier de Araújo Oficial ct-e
Administração, -nível 12 (Decreto número 62.938, de2 de julho de 1968).
Art. 2.° O Ministério dos Transportes
remeterá ao órgão de Pessoal do Mtu.stérto das Relacôes Exteriores, no
prazo de 30 <trinta) dias. a contar
da publicação dêste Decreto o assentamentr, individual da funcionária
movimentada por fôrça do disposto
neste ato.

o

COSTA E SILVA

José de Magalhães Pinto

José Costa Cavcilcç.nti

o

Parágrafo único.
A servidora de
que se trata continuará sendo paga
no corrente ex-ercício, à conta de re~
cursos orçamentários próprios exis-tentes para êsse fim no Ministério
dos Transportes.
Art. 3.9 O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária as normas legais ou administrativa:" aplicáveis a espécie.
Art. 4.9 nete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re .
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1968;
147.9 da jndependêncáa e 80.9 da
República,
A.

A. COSTA E SILVA

SETEMBRO DE

EX"EC"-(J'TIVQ

DECRETO

N? 63.323
SETEMBRO DE

- DE 30
1968

DE

Redistribui,
com
os
respectivos
ocupantes, 1Jara, o Quadro' de Peesoa~ Parte Especiál -'- do Ministé!Tio da Justica;
cargos originários
do extinto Üoyd Brasileiro - Património- Nacional ~- e dá outras
providências.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição ClU8 lhe .confere o artigo

83, item lI, õa Constitulçao e tcnco
em vista o disposto no art. 99, § 29

do Decretn.Ieí nv 200, de 25 de. fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1o Picam redístrfbufdos, no
Quadro de Pesacal - Parte Especial
- do Ministério da Justiça com os
'respectivos cargos integrantes de- Quadro de Pessoal -- Parte Suplementar
- do Mínistér.o dos 'I'ranspor tes (Decreto nc 60.33!l, de S ae março de
1967),' os servidores autárquicos:
2 - Antonio Oataldo Netto.
Técnico de
Admunstraçâo
em
Transporte xre.ntrmo, nível .18.
1 - Antônio da SIl:va Leite Filho.
Técnico de contaoni.tacé nível 15,
1 -José EUClyd(:;5'- oe Mello.
Oficial de Admrmstraçao nível 14.
1 - José Lima Ribeno .
Oficial de Admimstraçào, nível 12.
1
Maria D' Arque da Silva:
2 - Agla'ia Loureíro Rabello.

ATqS

Art. ,29 O Mínistérro dos Transportes remeterá ,ao6I"gác de Pessoal do
Ministério da Justiça, nu prazo de 30
(trinta) dias, arcont.ar da publfcaçâo
dêste Decreto os assentamentos índívlduais. .dos Iuncionáríos movimentados por fôrça. do disposto neste .ato.
Parágrafo único - Os servidores
de que" se trata contínuarãc sendo pa~
gos, no corrente exercício; à conta dos
recursos orçamentárfos próprios existentes para êsse fim no Ministério
dos Transportes.
Art. 39' o disposto neste Decreto
não homologa aítuacão qU8, em virtude de sindicância, inquérito admínlstrativov ou
revisão devenquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às, normas legais
ou administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 âate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposíçôee .em contrário.
Brasília, 3Ó de setembro de 1968;
1470 da Independência e 80° da
República.
A. COSTA E SILVA,.

L'uis Antônio dei Gama e Silva
Mário Dm)td And1eazza

DECRETO N9 63.324 SETEM:BRO DE,

DE

545
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30

DE

1968

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, de terreno dJa U'tfião,
situado em Pernambuco e âa outras
providências.

o

no Ministério da Fazenda sob o número 158.651, de 1967;
Art. 29 O Est,ado realizará o .aterramento
da area cedenda, e, sem
ônus para a União, também.
da
área adjacente aoUlO, Beberíbe, para
utilização pelo 'Ministério da Marinha.
Parágrafo Único. 'I ôdàs as obras de
atêrro deverão estar concluídas em 18
(dezoito) meses, a contar da aprovação do contrato de cessão. .
Art. 3Q• Ocessionário:Úca desobrigado ao pagamento do, valor do, 0..0mínlo útil, do {ôroe dos laudêmíoa
reterentés à anenaçao" das casas de
residência que construi!' no terreno,
desde que etendídas ródas . as condições da cessão.
Parágrafo .úníco.. Nas transferências .de domtmo útil que o Estada 'de
Pernambuco 'vier a realizar serão observadas as disposições do Decreto-Iet
ne 9.760, de ;; de setembro, .de, 1946,
ressalvado o disposto neste' .artígo ,

°

Art. 4° Destina-se .,3 área objeto da
cessão à construção de casas de-resídência, de ~1ÍveJ médico "para funcionários da Secretaria de Viação e
Obras Pública-s. e de outros tórgâos :do
Estado, "tornando-se nula a cessão,
sem direito a qualquer indenização,
se fôr 'dada ao nncvcr-no-toõooucm
parte, utilização' diversa. ou ainda' .se
houver inadimplemento de .cláusula
do contrato que deverá ser lavrado
em livro próprio do .Servlço do Patrimônio da União.
parágrafo único. As casas deverão
estar. concluídas em 5 (cinco) anos,
devendo. as obras ter início, ímpreterívelmente dentro de 2 (dois) anos.
Art. 59 O· Estado fica

responsável

Presidente da República, 'usando
atribuíçâc .que lhe contere o arbígo
Item rr, da Constituição e de acôrcom o art.' 19 do Decreto-lei 178,
16 de fevereiro de 1967, .decreta:

quaisquer mdenízações queve,_
nham a ser reclamadas e ju~adas devidas em -consequêncra da presente
cessão.

Art. 19 Fica antoneeoa.« cessão,
sob o regime de 'aforamento, ao Estado de Pernambuco, da área de terreno de acrescido de. marmha de ....
155.000,00 ma (cente t> cinqüenta e
cinco mil metros quacrados) , com
frente para a Avenida Olínda.o situada em
Recife, naquele Estado,
tudo de acôrdoccom 08 elementos
constantes do processo protocolizado

vigor 'na data de sua .publicaçãó, tevogadaa as. disposições. em contrário.

da
83,
do
de

:001'

Art. 60 nstc Decrete entràrá.cem

Brasília, 30 de setembro de 19~8;
1470 da Independência ~, 80° da
Repúbücac
A. COSTIl E S.ILVA..
Antônio Delfim' Netto
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-DECRETO NÇ 63 ~ 325 -

DE

DECRETO N9 63 ~ 327 - DE 30
SETEMBRO DE 1968

30 DE .

SETEMBRO DE 1968

Declara de utiiuuute lJública a SOcZe-:
dade de »roteçôo .a .Uaternidade e
à Criança, com sede em Bauru, Estado de Sâo Paulo.

O Presiden te da República, usando

da atríbuíçáo que lhe confere o artigo
83, item TI, da Constctuiçâo e atendendo ao que -consta de Processo M.J.
13.164, de 1967, decreta:

. Ar·tigo único. Kdeclarado de utilidade publica, nos têrmce do artigo lv
da Lei 91, de 28 de eeõsto de 1935.
combínadotcom o art. F do "Regula-

mento .aprovedo pelo Decreto número
SO.517,de2 de maio de 1'961, a "So-

ciedade de proteção á Maternidade e
à Criança" com ,sede em Bauru, Estado-de São Paulo.
'Brasília, ~30de setembro de 19ü8;
147 0 da Independência
República.

e

80°

da

Á. COST!\ E SILVA
Luís António da Gama e Silva

DECRETO N.9 63.326 - DE 30
SETEMBRO'DE 1965

Declara de utilidade pública a Sociedade Auxiliado7a da Maternidade
Dr , João da Rocha Moreira, com
sede em Fortftlçza, Estado do Ceara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item II, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
61. 175, de 1964, decreta:
Artigo único. lt declarada de utihdade pública nos têrmos do artigo
1Q da Lei nc 91, de 28 de agôsto de1935 combinado com o artigo IOdo
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade Auxiliadora da Maternidade Dr. João da Rocha Moreira,
com sede em Forbaleza, Estado do
Ceará.
Brasília, 30 de setembro de 1968;
147° da Independêncig e 80° da
'República..
A. Co-..C;TA E SILVA
Luís Antônio da Gama e ::ii!Va

DE

Dispõe sôbre a comemoração do Dia
Nacional de Alfabetização.

O Presidente 'da República, usando
da atribuição que' lhe confere .o ar.,
tigo83, item 11,' da Xionstttuíçâo,
Considerando -que a UNESCO
(ONU) deliberou comemorar o Dia
Universal de Alfábetização em 8 de
setembro;
Considerando' que, nó 'ano de '1967.
as comemorações do Dia Nacional de
Alfabetização já foram realizadas,
com êxito, naquela data, .decreta.
,:Ar't.1.9 -Fíca .alterada para 8 <de
setembro a data comemorativa do Dia
NaCi?m},Lde,Alfabetizaçáo,devendo
o:, que" fôr programado 'obedecer ao
disposto no artigo 2.9 do Decreto número 59.452, de 3 de novembro de
1966.

Art. 2.Q ~ste Decreto entrará em
'vigorem l.9 de 'janeiro de 1969. ficando revogadas as disposições em
contrário.
'
Brasrlia, 30 devsetembro de 1968;
147.9 da Independência e' 80.9 da
República.
A. COSTA E Sn.VA
Tarso Dutra

DE

DECRETO

:N°

6iL328 ----, DE 30 'DE
1968

SETEMBRO DE

Concede à sociedade a?trmima Société
de Sucreries Brésüsenmes autorizazação para coniznua1 a funcionar
na República Federativa do Brasil.

O Presidente da Republíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
83, item TI, da Constituição e 'nos têrmosdo Decreto-lei nv. 2627, de 26 .de
setembro de 1940, decreta:
Art. único. É concecída à sociedade
anônima Bocréte de Sucreries BrésíItennea, com sede na cidade de par~,
França, autorizada a runcíoner wtra,
vês de Decretos Eederars, o último dos
quais sob o ne 60.744, de, 23 de mato
de 1967, autorização para continuar
a .funcionar na Republica. Federativa
do Brasil, com o capital 'destinado. às
operações da filiar brasíleíra; elevado
de NCr$ 18.191. 250;00 (dezoito mtlhôes
cento e noventa e um mil, duzentos e
cinqüenta cruzeiros novos) . para ....
NCr$ 23.134.650,00 tvmte e três milhões; cento e tnn ta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros novos).
por meio da correção monetária dos
valores do Ativo fmobüízado, nas têrmos ca-r.eí nv 4.357, dI:" 16 de julho
de '1964,consoánte deliberação ad-otada
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pelo Conselho de Administração, em
reunião realizada a 29 de setembro de
1966, mediante as cláusulas que a êste
acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, obrigando-se a mesma socíedadea cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente eutonzacêo.
Brasília, 30 de setembro de 1968;
147° da Jndependêncía e 80° da
Repúblíea,
A. COSTA E SILVA
Edmundo de Macedo Soares

DECRETO

N.Q

63.329 -

SETEM:BRO

DE 30 DE

DE 1968

Revoga o Decreto n.!? 49.866 de 11 de
janeiro de 1961 e fixa novo limite
para .0 disposto pelos artigos 119,
133 e _230 do Regulamento para o
Serviço de Fazenda da Armada.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 83, inciso lI,da Constituição,
decreta:

Art. l.Q Fica estabelecido o limite
do
de cinqüenta por cento (50%)
valor do maior salário mínimo men.,
sal vigente no país, para os fins previstos - nos artigos 119, 133 e 230 do
Regulamento para o Serviço de Fazenda da Armada, aprovado pelo Decreto n.c 22.071, de 10 de novembro
de 1932 e modificado pelo de número
6.250. de 9 de setembro de 1940.
Art. 2,9 aste .Decreto revoga o de
n.s .49.866 de 11 de janeiro de 1961
e entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República
A. COSTA E SnvA
A ugusto .H amarin Rademaker

Griineuxüâ

tigc 83, item II, da Constituição e
tendo em vista o que consta. no Processo número 4.329-68, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 18 Fica restabelecída a denominação de "Instituto de Pesquisas
Radioativas" do órgão previsto no
art. 113 do Regulamento 'aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e que figurou como
"Centro de Pesquisas Radioativas"
no art. 22, alínea z, do Plano .ae
Reestruturação. da Universidade Pederal de Minas Gerais, aprovado peloDecreto número 62.317, de 28 de fevereiro de 1968.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação,
Art. 3.9 Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1968;'
147.9 da Independência e 80.9 - da.
República.
A. COSTA E SILVA

Tarso Dutra

DECRETO N.'? 63.331 - DE 30
SETEMBRO DE 1968
Torna sem efeito

cíona.

o decreto

N.Q

63..330 -

DE

30

DE

SETEMBRO DE 1968

men~

o Presidente da República, usando
da atribuição .que lhe oonrere .o item
II do artigo 83 da .Conatltutçâo, téndo em vista o que consta do Processo
n.c 9.103-67, .do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.9 Fica sem efeito o Decreto
n.s 63.092 publicado' no Diário Oficial de 13 de agôsto do .corrente ano,
que dispôs sôbre runcíonamcnto de
curso noturno especial.
Art. 2.'? ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 1968;
147.g da Independência e 805' _ da
República.
A. COSTA E SILVA
Tarso Dutra

DECRETO N.'? 63,332 DECRETO

que

DE"

SETEM:BRO DE

DE

30

DE'

1968

Restabelece a denominação de enu,
dade científica.

Muda a denominação de Organizações Militares do Exército e
dá
outras providências.

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

O Presidente da República, usando·
das atribuições que lhe confere o ar-
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DECRETO N.9,63.333 - DE 30
SETEMBRO DE 1968

tigo 83, item n, da Constituição e
de conformidade com. o disposto no
art. 19 da Lei n.c 2.851, de 25 de

Concede autorização à firma Western
Geophysical Company ot America,
para operar, em águas brasileiras,
com: os navios "Western Geophy~
sical I!" e "Miss Freepcrt:' de nacwnatutade norte-ameTlcana,
nos
serviços que especifica.

agôsto de 1956, decreta:
Art:· LQ As Organizações Militare:;,
abaixo' 'relacionadas, terão suas denominações mudadas, a partir de 1.9
de 'janeiro de 1969, da maneira que

se segue:

~1.l;l. Companhia Independente de
Fuzileiros, com sede em Paulo Afon-

so, 'BA, pata 1.~ Companhia de Infantaria:
. - 1.~' Companhia do 13.9 Regimen-

to de Infantaria com 'sede em Fran,
cisco Beltrão. PE, para 2.f!. Companhia de Infantaria;
- 1.lJ. Companhia do 23.Q Regtmento de Infantaria com sede em Tuba-

rão se. para

3.~

Companhia de In-

fantaria;
- 4.(). Companhia do 13.Q Regimen-

to de Infantaria com sede em Apucarana, PE , para 4.n Companhia de
Infantaria;
- 4.ç. Companhia do 14.9 Regfmen.,
to de Infantaria com sede em Campina Grande, P:S; para 5.~ Compa,
nnte de Infantaria;
\
- 4.~ Companhia do 14.9 Regimento de Infantaria, com sede em Campina Grande -PE, para 5.~ Companhia de Infantaria.
_<\rt.251 O' Ministro do Exército
baixará os atos complementares pa;
ra.. a efetivação -do presente Decreto.
Art.,3.9 O presente Decreto entra
em vigor na data .de suá publicação,
revogadas as disposições, em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1968;
1475' da Independência e 80.9 da
República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 83" inciso II, da Constdtuíçâo de
acôrdo com o disposto pelo Decreto
ri.v 63.164, d-e 26 d-e agôsto de 1968,
e tendo em vista o que consta do Processo MME-01441,.;68,' decreta:
Art. 1.9 E' concedida autorização
à firma Western Geophystcal Company or Ameríca para operar em
águas brasileiras com os navlosves,
pecialízados "Western Geophyslcal lI"
e "Miss Freeport", em trabalhos
geofísicos contratados pela Petróleo
Brasileiro S.A. - IPETROBRAS.
Art. 2.9 A autorização de que trata
êste decreto, compre-ende exclusivamente, os fins mencionados no artigo Lº' e vigorará durante o tempo
necessário à realização dos serviços
previstos no contrato assinado com, a
Petróleo Brasileiro' S. A. - PETRO-

BRAS.

Al;t. ,3P ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1968;
147.9 da Independência e 80.9 da
República.
A. COSTA E SILVA
Augusto Hamann Rademaker
Grünewald
José Costa Cavalcanti

A. COSTA' E SnvA
Aurelio de Lyra Tavates

DECRETON.º' 63.334 -

DE

DE

30

DE SETEMBRO DE

1968

Abre, ao Ministério da Agricultura, o crédito suplementar de NCl'$
.
2.000.000,00, pare retnrçc de dotação consignada no vzgente orçamento.

O Presidente da República, usando dá atrfbuíção que lhe confere o
atrlgo 83 item H. da constnuíção.. e da autorização contida no artigo rt.
da ,JJei u.s 5.37;3, de G de dezembro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficá aberto, ao Mínístérto da Agricultura, o crédito euplementar de NCr$, 2.000 {lJO,oO (dois milhões de cruzeiros novos) • pata refôrço
de dotação' orcamentár-a censtgneda ao jsubanexo 5.03.00, a saber:
5.03.05 - Departamento de Administração
137.1.0297 - Plano, Global de Armazenamento a cargo da
CIBRAZEM

4.0.0.0 '"-:Desp€!;a$ .dc .Capttal
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4.3. O.O 4.3.6,.0 -

Transferências de Capital
Contribuições Diversas

.

2.000.000,00

Art. 25' ~ despesa de~orrente da execução do presentepecret::> será
atendida mediante contenção de Igual quantia, nos recursos a segun; dtscrimlnados ,
5.03.06 ~ Departamento de Promoção Agropecuária
133.2.0342 - Coordenação da Pclítíca de Fomento Agrícola
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos
,........
1.110.000,00
133.1.0350 -r-; Plane Racional de Utilização do Solo e da
.água
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.,0 . .Investímentcs
4.1:2.0' - Serviços em Regime de Programação Especial
500.000;OÓ.
5.03.07 ._- Departamento de Defesa 'e Inspeção Agropecuária
134.2.0352 -- Coordenação da Política de Defesa. Sanitária
Vegetal e Animal
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.1;0.0 - DeSp{~Sa5 de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3. 1. 1 1 - Pessoal Civil
02~OO ---- Despesas Variáveis com o Pessoal Civil......
240.000.00
3.1.4\0 -

Jâncargos Diversos ... ~ .... -..................

150.00000
2:000.000,OÓ

Art. 3.9. .ãste Decreto entrará em vigor na data de sua. publicação.
Brasília, 30 de setembro doe 1968; 147.Q da Independência e ,80.Q da
Repúbltca..
'
A.

COSTA E SILVA

Antonio Delfim Nett U
Ivo A1'zuq pereira
Helio neurao

DECRETO

NQ

.63.335 - DE 30
1968

DE

SETEMBRO DE

Aprova o Regimento da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional c dá
outras providencias.

O Presidente da República, no uso
da atribuíçâo que lhe confere o artcgo
83, item H, da Constituição, nos têr.,
mos do artigo 67 do Decreto-lei número 147 de 3 de fevereiro de 1967 e
do art. 12 do Decreto.Jeí n» 200, de
25' de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovado- c Regimento' da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, que com este baixa, assína.,
do pelo Ministro da Fazenda.

Art. 2Q Ficam criadas, na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda, as funções

gratificadas constantes da Taoela ·('A"
anexa a, êste Decreto, lotadas na, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 19 O .prímeíro provimento das
funções gratificadas de que trata êste
artig{) fica condicionado à existência
de dotação orçamentária.
§ 29 Integram, ainda, a Parte Per....
manente do Quadro de Pessoal d{)l\IIinistério da -Fazenda as runeões gra;
tificadaa prevístas no artago 39 do jje.,
ereto n Q 60.651 de 28 de' abril de 1967.
Art. 3Q As funções gratificadas
lotadas na Procuradoria.Geral da b'asenda Nacjonal 'e ctasstncades pelo
Decreto n Q 49.593, de 27 de dezembro
de 1960, na Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Fazenda, ficam transformadascun-
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soante a Tabela "B" anexa a êste De,
ereto..
Art. 4Q OS Procuradores - ttepl'esentantes da Fazenda Nacional junto
a cada um dos COnselhos de Conrrí.,
buíntes, Superior de Tarifa e Terras
da união,. ou respectivas Câmaras
receberâo.vnos têrmos do artigo 35
Deereto-Ieí. nc 147, de 3 de fevereiro
de 1967, a gratificação de presença
fixada para os membros do oonsenio
ou Câmara, ficando .extmtaa _as re::,.pectlVas funções gratificadas.
Art. 59 FIca instituída na Procuradoria-Geral da Fazendà Nacíonal
a Comissão de Promoções da carreirá
de Procurador da. Fazenda Nacional
presidida pelo Procurador-Geral e in~
tegrada por dois Procuradores da - Fazenda Nacional de 1.:.'- Categoria designados pelo Ministro da Fazenda, com
mandato de dois anos, sem direito à
gratificaçâo .
Art. 69 As promoções para os cargos de 1l,'. e ze Categorias da carreira de Procurador da: Fazenda Nacio,
nal obedecerão aos seguintes cntenos:
I - Nas promoções por merecímen.,
to, o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional apresentará ao Ministro da
Fazenda, para: cada vaga, lista tríplí.,
ce organizada pela comissão de que
trata o . artigo anterior ; e
li - Nas promoções porvantdgüida-.
Cle será observada a classificação
constante da lista elaborada pelo 61'':gao de pessoal do Ministério da Pa.,
zenda .
Art.· 79 :itste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'8VOgados os Decretos ns. 39.087, de 30 de
abril de 1956, e 51.943, de 26 de abril
de 1963, e demais disposições em contrário.
BraSília, 30 de' setembro de 1968;
1479 da Independência e 80Q da
República.
A. COSTA E SILVA

do

Antônio Delfim Netto
Helio Bettrtic

REGIMENTO DA PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL
CAPÍTULO 1

Da -auuureea e da finalidade

.AJ.'t. 19 A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (P.G.F.N.)
o
órgão jurídico do Ministério .da . Fá..
zenda, diretamente subordinado aoMinistro de Estado, dirigido pelo Proé.

curador-Geral da Fazenda Nacional e
tem por finalidade privativa:
I - Realizar o serviço jurídtco, no
Ministério da Fazenda;
II - Apurar e inscrever para nus
de cobrança judicial, a divida ativa
da União, tributária (artigo 201 da
Lei. nc 5.172, de 25 de. outubro de
1966) ou de qualquer outra natureza;
III - Examinar, previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes OU convênios que interessem à Fazenda Nacional; e
IV - Representar a Fazenda Na.,
cíonal nos Conselhos de Contrtbutntes, Superior de Tarifa, de Terras da
União e noutros órgãos de deliberação
coletiva conforme o .prevejam as leis
e regulamen tos, e nos atos e instrumentos previstos no Decreto-Ieí número 147, de 3 de fevereiro de 1967. e
neste Regimento, quando não se re,
servar o Ministro de Estado ta.l etrt,
buição.

Parágrafo único. No mterêsse da
Fazenda Nacional; a P. G. F .N. realizará estudos e pesquisas. de caráter
legislativo, podendo elaborar e suome,
ter ao Ministro de Estado anteprojetos de leis ou minutas de atos regulamentares ou normativos.
CAPíTULO II

Da Estrutura

Art. 29 A estrutura da P.G.F.N.
(órgãos central e .regtonaís) é a fixada no Capitulo II do Decreto.lei numero 147, de 3 de fevereiro de 1967.
observado o disposto nos artigos seguintes:
3Q No
órgão central da
Art.
P.G.F.N.:

I -

A Seção de Documentação (8.
compreende:
a) Turma de Biblioteca (T.Bib.); e
b) Turma de Publicações e Ementári-os (T.P.E.).
II - A Seção de Administração
(8. A.) compreende:
a) Turma de Expediente (T. Exp.);
b) Turma
de Mecanografia (T.
Mec.); e
c) Turma
de Comunicações (T.
Com) .
Parágrafo umco. O ProcuradorGeral poderá atribuir a um dos chefes
de seção di) órgão central o encargo
de supervisionar e coordenar Os ser,
viços das demais seções do mesmo órgão.

noc.:
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Art. 49 Nas Procuradorias da li'a~
zenda Nacional nos Estados da Guanabara e de São Paulo:
I - A Seção de Dívida Ativa
(E.D.A.) compreender .
a) Turma de Expediente T. EXp.);
b) Turma de Inscríçâc (T.I.);
c) Turma de Cadastro e Estatistica (T.C.E.); e
,
d) Turma de Diligências (T. .on.)
II - A Seção de- Defesa da Fazenda. Atos e Contratos CS.D.F.) com...
preende:
a) Turma de Defesa da Fazenda
('r.O.F.) ;

CAPíTULO IH

Da competência dos órgãos

Art. 89 A competência das Procuradorias da Fazenda Nacional é a
fixada no art. 13 do Decreto.lei número 147, de 3 de fevereiro de 1967.
Art'. 99 A competência tdas seções
e turmas previstas no capítulo anterior será fixada, em portaria, pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nactonal .
CAPíTULO IV

b)

Turma de Atos e COntratos . ;..

Das atribuições

c)

Turma de Falências e Concor-

Art. 10. São atribuições do Procurador-Geral e dos procuradorea-de
Fazenda Nacional, bem como dos Prc.,
curadores.Chefes, dos ProcuradoresAssistentes '" dos Procuradores-'Representantes da Fazenda Nacional- as rtxadas no Decreto-lei n9 147, de il de
fevereiro de 1967.
'
Art. 11. São, ainda, atribuições
do Procurador-Geral;
I - Orientar e fiscalizar os servlçcs
do órgão central e dos órgãos regia':"
naia;
II - Atribuir encargos especiais' a
qualquer Procurador da Fazenda jqacional, com ou sem prejuízo de suas
funções no órgão de lotação do' que
será cientificado. previamente' o respectivo Procurador-Chefe;
III - Despachar com o Ministro da
Fazenda;
IV - Baixar .portarias Interferentes com os seus serviços e os seus
funcionários bem como expedir circulares às. outras repartições do Mínístérlo da Fazenda, em assuntos da
competência 'da P.G.F.N.;
V - Delegar competência a seu
substituto eventual ou a ProcuradorAssistente, definindo-a em portaria
(Decreto-lei n» 200, de 1967, artigos 11
e 12);
VI - Remover Os servidores lotados na P.G.F.N., "ex offícío". a pedido ou por permuta (Lei no 1. 711, de
1952, arts. 56. item TI, e 57) de um
para outro órgão, central oú regional,
observado o disposto no art. 23 do
Decreto-lei nv 147, de 3 de fevereiro
de 1967, e condicionado à existência
de claro de lotação e de dotação orca.
mentária;
VII - Distribuir, pelas seções e turmas do órgão central, os servidores
nêle lotados;

('r.A.C.); e

datas ('r.F.C.).

A Seção

ITI -

de Administração

(S:.A.) compreende:
a;)

Turma de Expediente (T. ExpJ;
de Mecanografia (T.

b) Turma
1\1,00.); e

c} Turma
de Comunicações' (T.
COm.).
Parágrafo único. O Secretário do
Procurador .Chefe poderá ser assistido
por até -2 (dois) secretários-adjuntos.
Art. 59 ,As Procuradorias da Fasenda Nacional DOS Estados de Minas
Gera's, Rio de _Janeiro, Rio Grande
do Sul, Ceará, Pernambuco, Bama e
Paraná compõem-se:
I - Do Procurador-Chefe:
II - De Procuradores da Fazenda
Nacional;
III - Da Seção de Admtnístração
(S.A.); e
IV - Da Seção de Divida Ativa

(S.O.A.) .

Parágrafo único. O ProcuradorChefe disporá de um gecrétárto,
Art. 69 As Procuradorias da Fazen,
da Nacional nos Estados do Acre,
Amazonas, Pará, Maranhão, Piaut,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, SantaCatarina. Mato orcss., e Gotas com.põem-re:
I - De 1 (um) Procurador da Fa,
zenda Nacional, com encargos de che..
fia (Decreto-lei ne 147, de 1967, artigo
6~) ;

II (S.A.);

TIl -

Da Seção de Admínistraçào
e
Da Seção de Divida Ativa.

(S.O.A.)

Art. 79 As seções previstas neste
Capítulo terão Chefes e as turmas
terão Encanegados.
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VIII - Elogiar e aplicar penas dís.
ciplínares, inclusive de suspensão até
30 (trinta) dias aos servidores em
exercício no órgão central da P.li.F.N.
propondo ao Ministro da Fazenda a
apllcaçâo das que excederem à sua
alçada;
IX .-"- Determinar a instauração de
processo administrativo;
X-..: Antecipar ou prorrogar o expediente do órgão central da, . ~ .
P.G.F.N., bem como estabelecer horários especiais de trabalho;
XI ~ Convocar ao seu Gabinete,
no Interêsse do serviço, os Procuradores-Chefes e autorlzar-Ihes os des.,
locamentos que' ultrapassem os limi-

tes da unidade federativa sede da res.

pectdva- Prccuradorra.;

XII - Designar servidor em.vxercí.,
cío. no órgão central" da P.G.F.N.,
para serviço, estudo ou missão oücíal,
em qualquer parte-ido território na;
óional ;
,XIII-----:-, Indicar ou sugerir a índicação de servidor lotado ou em exercício na P. G .F .N ., pa.rá, no ínterêsse
do' serviço freqüentar curso ou' receber bôlsa de estudo;
XlV, ""7 Conceder diárias e arbitrar
ajudas _de custo na forma das normas
legais e regulamentares pertinentes:
xv - Requisitar as passagens ne.
cessarias .aos -desloeamentos previstos
neste artigo e no artigo 30; e
XVI - ---.,. Submeter ao Ministro da
Fazenda anteprojetos de leis ou nunu as de decretos .ou de atos mlmstcrtaís normativos
elaborados na
P.G.F.N. por iniciativa própria, em,
função dos interêsses da Fazenda Nacional,
Art. 12. São, ainda, atribuições
dos Procuradores-Chefes, no âmbito
da respectiva jurisdição:
I - Orientar, fiscalizar e supervisionar ou serviços da Procuradoria:
II - Baixar portarias, interfen~:i1_
tes com os seus serviços e os seus tun.,
cionáríos, bem como expedir circula.,
r~s às outras repartições, do Minísténo da Fazenda em assuntos da competência da respectiva Procuradorta ;
Hf - Distribuir o serviço aos Procuradores da Fazenda Nacional em
exercício 'na Procuradoría'
IV - Manífestarcse sÔbre o exame
das matérias de que trata o item 111
do artigo 13 do Decreto-lei nc 147 de
3 de fevereiro de 1967, procedido 'por
Procurador da Fazenda Nacional:
V ---' Delegar ,competência a' seu
substituto eventual Ou a outro Procurador da Fazenda Nacional, em
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exercício na Procuradoria, definindo-a em portaria (Decreto-lei )<:' SOo
de 1967, arts. 11 e 12);
.'
VI - Distribuir, pelas seções e tur,
mas os servidores lotados na 'Procuradoria;
VII - Elogiar e aplicar penas disct.
plinares, inclusive de suspensão' até 30
(tí-ínta) dias,' aos servidores em exer-.
cicio na Prccuradcría propondo ao
Procurador-Geral a aplicaçào das que
excederem à sua alçada;
VIII ,_ Determinai' a instauração
de processo administrativo;
IX - Antecipar ou prorrogar o expediente da Procuradoria, bem como
estabelecer horários especiais de tra,
balho ;
X- - Designar servidor em .xercícío

na Procuradoria, para serviço,. estudo
ou missão Oficial, emtqualquer parte
do. território da unidade 'federa.ti va.;
XI - Conceder diárias e a-rbitral'
ajudas de custo, na forma das. normas
legais e regulamentares pertinentes;
, XII - Requisitar 'as passagens me-,
cessarias aos ,deslocamentos -previstos
neste artigo e no p3xágràfo único do
art. 30;
XIII - Promover' reuniões coíetivas,
com os Procuradores da Fazenda Na ,
cíonal, em exercício ina Procuradoria
destinadas ao estudo e debate de, assuntos jurídicos de relevante tnterêsse; ao aperfeiçoamento e uniformída.,
de dos serviços e à proposição de me,
dídas úteis ou necessárias à Fazenda
Nacional;
,XIV - Conceder férias aos servído.,
res em exercício na Procuradoria; e
XV '- 'Atribuir,' se tõr conveniente.
aos Procuradores da Fazenda: Naeío,
nal. em exercício na Procuradoria, a
numeração ordinal, para efeito de
suas relações com os órgãos do Mlnlstério Público, bem como estabelecer
a forma de correspondência.
Parágrafo único. Nas Procuradorias onde fôr lotado apenas um Procurador da Fazenda Nacional, a êste
competirá no que couber, o desempenho das atribuições prevista-s neste
artigo.
Art. 13. São, ainda, atribuições
dos Procuradores da Fazenda Nacional:
I - Oficiar, no Interêsse da ê'azen,
da Nacíonal, aos órgãos do Judiciário ou do Mínistérto Público, federais
ou estaduais; e
II - Representar a Fazenda Nacional junto aos cartórios do regts-.
tro de imóveis, requerendo 'a ínsorí ,
çâo, transcrição ou averbação de tí-
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tulo relativo a imóvel do património
da 'União e" quando fôr ocaso, ma';
nifestando recusa ou impossibilidade
de atender a exigência do oficial bem
como a êle requerendo certidões no
ínterêsse da propriedade imobiliária
da União.
Parágrafo umco , A Procuradoria
da Fazenda Nacional só examinará os
aspectos jurídicos referentes a aquisição .de imóveis pela União, após -manífestaçâ-j conclusiva do Departamen.;
to de Serviços Gerais, quanto à eon,
veníêncía da operação.
Art. 14. Aos chefes de seção, observada a respectiva subordinação,
cabe:
'
I - Dirigir; orientar, fiscalizar e
coordenar os trabalhos do respectivo
órgão;
,
II --'- Despachar' com o Procurador;
Geral ouo Procurador-Chefe ou seu:'!
substitutos eventuais;
III - Cooperar com os Procuradores da Fazenda Nacional, assisti-los
e atender às solicitações que õsecs
lhes formularem, no interêsse do ser,
viço, e
IV - Propor a aplicação de penas
disciplinares a seus subordinados,
Art. 15. AOS encarregados de tur-,
ma 'cabe:
I - Coordenar e orientar a vexe,
cuçâo dos trabalhos dos respectívoa setores; e
!I - Cooperar com Os Procuradores
da Fazenda Nacional e atender as solicitações que êstes lhes formularem,
no Interêsse do serviço'.
Art. 16. Aos secretários cabem as
atividades de secretariado em geral. '
Art ..17. Aos assratentes-admínístrativos cabe:
I - Promover pesquisas ligadas ao
estudo de processos que subam a des,
pacho do Procurador-Geral conforme
por êste solicitado;
II - Atuar 'como agentes de ligação do Procurador-Geral com "outros
órgãos, sempre que o exija o andamento dos serviços ou processos; e
!lI - Executar outras tarefas que
lhes sejam atribuídas pelo Procura,
dor-Geral,
CAPíTULO V

Dos serviços
Art. 18. Os serviços a cargo da
P.G.F.N. (órgãos central e regionais) são os regulados no Decreto.lei
nl? 147,- de 3 de fevereiro de 1967.
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Art. 19. A consulta jur-ídica do
Ministro da Fazenda será, atendida
pelo Procurado-Geral: as Procurado,
rias da Fazenda Nacional atenderão
a consulta formulada por dirigentes
de órg aos fazendárroe situados na
área de sua jurisdição.
Art. 20. Quando tiverem de submeter os processos à decisão do Miniatro da Fazenda, as autarquias. sociedades de economia mista s outres
entidades vinculadas ao Ministério da
Fazenda e que disponham de órgão
jurídico próprio, deverão solicitar o
parecer prévio dêsse órgão, sempre
que naqueles processos se suscitem
questões de exame de direito ou Interpretação de lei.
Art. 21. O Procurador da Fazenda Nacional poderá solicitar a qualquer - órgão da administração direta
ou indireta, emprêsa pública ou sociedade de economia mista, elementos
de rato relativos às alegações ,e ao
pedido do autor de' ação proposta
contra a Fazenda Nacional que serão prestados sob regime de urgência
e em 3 (três) vias.
Art. 22. A resposta a qualquer expediente relativo à cíetesa judicial da
Uníâo dirigido a autoridade do Mínistério da Fazenda por órgão do Judiciário ou do Ministério Público será
sempre dada através da P.F.N. competente.
Parágrafo único'. Excluem-se do dts,
posto neste artigo as informações _solicitadas pelo Juiz em mandados de
segurança.
Art. 23. As ordens e sentenças judiciais que devam -ser atendidas - por
autoridades do Ministério da Fazenda
serão, na forma do disposto nos artigos 10, item IV, alínea "a", ou 13,
item III, alinea "a", do Decreto-lei
nv 147 de 3 de fevereiro de 1967 previamente examinadas pela P.G.F.N.
que orientará aquelas autoridades no
sentido da fiel-execuçâe e exato cumprimento do, julgado.
Art. 24. Par-se.á a inscrição da
dívida ativa da União nos registros
próprios, cujos têrmos serão visad-os
pelo Procurador que a houver determinado.
Art. 25. O Procurador-Geral da
Fazenda Nacional expedirá, mediante
portaria, modelos de:
I,· -Têrmo de inscriçã-o da divida
ativa da união;
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II -

Certidão da dívida ativa da

União;
IH - Guia de recolhimento da dívida ativa da Uníâo; e
IV - Certidão negativa ou positiva
de dívida ativa inscrita.
Art. 26. O Ministro da Fazenda,
o Procurador-Geral e os Procuradores.,
Chefes, êstes no âmbito da respectiva.
jurisdição. poderão ministrar instruções, expedir circulares e baixar ordens de serviço e .portariaa díseíprlnando, complementar ou supletivamente os serviços" da P. G. F. N:
regulados no Decreto-Ieí nc 147, de 3
de fevereiro de 19-67, e neste Regimento.
Art". 27. O Serviço de Comunícações e os órgãos de comunicações das
demais repartições do Ministério da
Fazenda protocclízarão, preferencíal.,
mente, os expedientes relativos a mandados de segurança, defesa judicial da
Fazenda, executivo' fiscal, concordata
ou falência apondo-lhes, conforme o
caso as epígrares:' Urgentíssimo Mandado de Segurança, Urgente Defesa Judicial da Fazenda Urgente
- Executivo Fiscal, Urgente _ Con"
coraata ou Urgente - raléncui,
~ 19 Os expedientes de que trata
éste artigo terão andamento preferencial.
§ 20;> Será apurada a responsabilidade do servidor que, sem justo InOtivo, causar atraso no andamento ou
na instrução dos expedientes de que
trata êste artigo.
CAPÍTULO VI

Das Disposições Finais e
Transitórias

Art. 28. O Procurador-Represen.,
tante da Fazenda Nacional (Decreto,
lei n» 147, de 1967, art. 35) terá; sem
prejuízo de suas funções, exercício no
órgão central da P.G.F.N. podendo
o Procurador-Geral designá-lo para
servir no órgão regional da unidade
federativa em que estiver funcionando
o respectivo Conselho ou Câmara.
Art. 29. Além das regras fixadas,
na Seção IH dei Capitulo V do Decreto-lei nv 147, de 3 de Ievereirc de

1967, sôbre 'substituição, nos órgãos da
P .G.F.N., observar-se-á as' seguintes
normas:
I - A substituição prevista no item
II do artigo 37 do referido Decretolei prevalece para os impedimentos do
titular excedentes a 30 <trinta) dias;
II Os Procuradores-Assistentes
não terão substitutos e, nos seus ímpe.,
üímentos, o respectivo serviço será dfs.,
trfbuidr, a outro Assistente;
UI - caoa Procurador"Representante da Pasenda Nacional será auto.,
màticamente substituído, nos seus impedimentos por outro Procurador-Re,
presentante na forma estabelecida,
em .portaria, pelo Procurador-Genu;
IV - Serão automàticamente suba,
tdtuídos, nos seus impedimentos:
a) Os chefes da S.A. e S. Doc. do
órgão central e 'da S.A., S.D.A. e
S. D. F. das Procuradorias da Fazenda Nacional nos Estados da Guanabara e de São Paulo, por encarregado
de uma das respectivas turmas me.
diante designação, no órgão central,
do Procurador-Geral e nas PrOCU!8rdorlas da Fazenda Nacional, do Pro"
curador-Chefe;
b) Os chefes das demais seções e .os
encarregados das turmas por servidor
em exeroícíc na respectiva seção mediante designação, no órgão central,
do Procurador .Geral, e, nas Procuradorias da Fazenda Nacional, do Procurador-Chefe;
c) Os secretários por servidor em
exercício no respectivo órgão; medían.,
te' designação da' autoridade competente para designar o titular; e
d) Os assistentes
administrativos
por servidor em exercício DO órgáo
central, mediante designação do Procurador .Geral ,
Art. 30. O Procuradore-Geral da
Fazenda Nacional poderá, deslocar .se.
no p'aís, em objeto de serviço desde
que haja dotação orçamentária, por
qualquer meio de transporte, Independentemente de designação ou autorlzaçâc superior.
Parágrafo único. Os ProcuradoresChefes poderão, igualmente,fazê,,10,
no âmbito de sua jurisdição.
Art. 31. A não ser nos casos de designação direta do Presidente da

ATOS

DO PODER

República ou do Ministro da Fazenda,
nenhum Procurador da Fazenda Nacional poderá ser designado 'para integrar comissões de inquérito e outras, inclusive grupos de trabalho sem
a prévia concordância do Procurador;
Geral.
Art. 32. O Procurador-Geral e os
Procuradores da Fazenda Nacional te,
râo cartão de identidade assinado pelo
titular do órgão de Pessoal do Ministério da Fazenda e pelo Diretor-Geral
do Departamento de Polícia Federal.
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Art. 33.
Os casos omissos neste
Regimento serao resolvidos pelo Procurador-Geral.
Brasília 30 de setembro de 1868;
1479 da Independência e 809 da
República.
Antônio Delfim Netto

Ministro da Fazenda
As tabelas a que se referem os ercígos 21? e 3,9 foram publicadas no
D.O. de 7-10-68.

íNDICE REMISSIVO

íNDI-CE REMISSIVO
VOL. VIii! -

1968

ATOS DO PODER EXECUTIVÓ

A
ACIDENTES

DO

- .Crédito Especial. (Decreto .nirmero
TRABALHO

Sociedades de Seguro - Reserva
para Cobertura. rriecrcto. número
63.949, de 31-12-68)

ACORDO -

Brasll-Grâ-Bretanha e

c-,

Legislativo nc 29, de 13-8~68. (Decreto nv 63: 403, de .10-1O~6&) .
- 'Brasil-França - Cooperação Téc~

nica e Cientüica. (Decreto número

'3.404, de 10-10-68)

Brasil-Estados Unidos da, América
e Agência Internacional de Energia
Atômica.
29-11-68)

(Decreto no '63;705, de

ACRE - p:essoal- Retificação. (Decreto vnv 63.614, de 13-11..,68)

ADMINISTRAÇÃO DO PôRTO DO
PARA - Redistribuição de Cargos.
(Decreto nc 63.802, de 1,3-12-68)

- Redistribuição de Cargos. (Decreto
nc 63.874, de 20-12-68)

AERONAUTICA - Alto 'Comando Regulamento. (Decreto nc 63.652,
de 20-11-68)
.
'- Conselho Superior --= Regulmento ,
(Decreto uv 63.653, de, 20-11-68)
AERONAVES - Aquisição. (Decreto
63.940, de 30-12-68)
AEROPORTO _. MINIST1I:RIO DA
AERONAUTICA'- Corumbá. (Decreto no, 63.663,de 21~1l-68)

n'

AGllNCIA

NACIONAL

Suplementar.
de 18-12-68)·

-

Regulamentação do art. 24 da

Lei nc 4.863. de

29-11-65.

(De-

creto nc 63 ..714, de 3-12-68)

Irlanda do Norte - .Cooperaçâo
'récmce
Aprovação 'pelo Decreto

-

63.935, de 30-12-68).
AGmTES .FISCAIS - Remuneração

-

Crédito

(Decreto til? 63.852,

AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 00
NORDESTE Regulamentação
dos arts. 29, 30, 31, 32, 33 e 73
da Lei no 5.588, de 1l-lO-68•.(Deereto no 63.915, de 26-12-68)

AGUA MINERAL - Lavra - Caducidade São Paulo. (Decreto
nc 63.407, de 10_10-68)
- Lavra- Poá. (Decreto nc .63.408,
de 10-10-68)
- Lavra - Lindóia. (Decreto número 63:436, de.17-10-68)
AGUAPOTAVEL , - Lavra ....;... For-

mosa. (Decreto nv 63.290, de 27
de setembro de "1968)
AJUDA DE CUSTO Diplomata.
(Decreto 1'1;Q ··63.563, de 6-11-69)
ALFABETIZAÇãO - Dia Nacional
- Alteração -de .data. (Decreto
63.326, de 30-9-68)
ALIMENTOS - Aditivos - Normas
Técnicas Especiais. (Decreto número 63.526, de 4wl1-68)
AMAP A - Crédito especial. (Decreto
nv 63.890, de 20-122-68)
APOSENTADORIA -:- Atestado de
Vida - Supressão. (Decreto número 63.501, ·de 30-10-68)
ARGILA - Lavra - Retlfícaçâo
Cabo. (Decreto nv -63.304, de 27
de outubro de 1968)

n"
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-- Lavra São Gonçalo do Abaeté.
-

(Decreto nv 63.307, de 27-9-68)
Lavra - Retificação - Mogi das
Cruzes. (Decreto nv 63.321, de
30-9-68)

-

Revogação de autorização -

Ita-

peva . (Decreto nc 63.742, de 6 de
dezembro de 1968)
AREIA QUARTZOSA -

Retificação
-

~

EXECUTIVO

PODER

Lavra

Monraguá. (Decreto

nc 63.295, de 27-9-68)
Lavra ---,- São Gonçalo do Abaeté.

-

Socíeté de Sucreríes Brésiliermes.
(Decreto no 63.328, de 30-9-68).
- Western Geophísical Compatrv of
Ameríca. (Decreto nc 63.333~- de
.
30-9-68) .
- E. C. de Witt S.Co. Ltd. - (D€ereto nc 63.350, de '2-10-68).
~

-

Inaír Internacional. (Decreto
nc 63.371, de 8-10-58).
.
- Colúmbía Plctures of Brazil Inc.
(Decreto nc '63.385, de 9-10-68).
- Cancelamento Pearl Assurance
Company ü.ímíted -

(Decreto nc 63.307, de 27-9-68)

-

Lavra -

Retificação -

Jtanhaem.

(Decreto nv 63.316", de 27-9-68)

ARMADA -t- Regulamento para o
Corpo do Pessoal Subalterno Alteração do Decreto nc 60.433,
de 13-3-67.
de 4-12-68)

(Decreto nc

63.725,

ASSOCIAÇãO DAS IRMãS MISSIONARIAS CAPUCHINHAS - For-

taleza..

(Decreto nv 63.689, de 26

de' novembro de. 1968)

ASSOCIAÇãO LATINO-AMERICANA
DE LIVRE COMJ>'RCIO - Comis-

são Nacional -

Inclusão _de um

representante. (Decreto' nc 63.552,

de 5-11-68)
ATESTADO DE VIDA - Aposentados
e pénsíonistas e outros beneficiáriOs....:..... Supressão de -exigência.
(Decreto nc 63. 501, de30-1O~68)
ATUALIZAÇãO MONETARIA - Salários Outubro de 1968. (Deereto nv 63.362, de 7-10-68)
-----:- Salários
Novembro 'de 1968.
(Decreto nc 63.593, de '11-11-68)
AUDITORIAS DA JUSTIÇA MILIT~ Crédito Suplementar. (Deereto nc 63.588, de. 11~11-68)
AUMENTO DE CAPITAL GreatAmericán Insurance Co. (Decreto
nc 63.352, de 2-10-68)
-Sociedade Seguradora Estrangeira.
(Decreto nc 63.545, de '5-11-6~)
- Companhia Adriática de: Seguros.
(Decreto nc 63,879, de 20-12-68)
APTARQUIAS , ;-. Contrôle dedis..,
pêndíos , (Decreto n Q 63 .379, de
9-10-68)
A:UTORIZAÇãO PARA FUNCIONAR
c 'Screen iGems ofBrazil Inc. (Deereto' nc 63.261, de 20;.,9-68).

The Pruden-

tíal Assurance Company Ltda. (Decreto nv 63.473, de 24-10-68).
The Western 'I'elegraph Company
Limited. (Decreto no 53.475, de 24
de outubro de 1968).
Do- Vulcan Material Plástico mingos, feriados .cívís e religiosos.
(Decreto n'? 63.544, de 5-11-68).
- Bates' do Brasil S. A. (Decreto nc
63.'570. de 1-11-68).
Jmmobiliare Casa Latina "---'-- socíetã
Per Azioni. (Decreto no. 63.6"l4,de
22-11-68) .
- Orísótila ãtaberaba Mineração SA.
Revogação Bah~a. (Decreto
nO 63..578, de 8-11-68).
"-- iItalcable Service .Cabograrící .Radiotelegraftcí e Radioeletrici :-:- Socíetà Per Azioni. '(Decreto n 9 53. 675,
de 22-11-68).
- World Airways Inc. (Decreto no
63.67'6, de 2,2-11-68).
- Sociedade Anônima U .A.,-of Brasil.
(Decreto nv 63.801;, de ·13-12-68) ~
~ South African Airways.· (Decreto
nv 63.836, de 17cI2-68).
-Banco Alemão Transatlântico. (Decreto nc 63.871', de 11~12-6S).
-

B
BAGAGEM DE PASSAGEIRO - Regulamentação. (Decreto nc 63.432,
de 16-1ll-68).
Isenções.
30-12-68l.

r-r-

(Decreto nl? 63 J~47.Ide

BANCO DE RORAIMA - Constituição , - Delegação de competência.
(Decreto no 63.542, de 5~11-6S).

BAiNCO DO ·BRASIL - Corrvêniov--.
Arrecadação do salário, educação.
(Decreto nc 63.339, de 1-10,:"~8).
- SUDEP,E -- Inclusão, (Decreto n»
63.553, de 6-11-68):

ÍNDICE REMISSIVO

-

Agência Bancária
Tabatínga.
(Decreto n« 63.567, de 6.:...11-68L

BAlNCO ,NACIONAL DE CRllDITO
COOP.E,RATIIVO Desapropriação
- São Paulo. (Decreto nc 63.8~07,
de 13-12-68).
BRASLLIA Codebrás Regulamentação do Decreto-lei nc J91, de
30-12-68). (Decreto no 63.920, de
30-12-68) .
BARINITA Lavra
Revogação
- Río Branco. (Decreto n? 63; sia,
de 14-11-68).
BkUXITA -Lavra - .Caldas.
ereto n963:317, de _27-9-68).

~De-

.

BRIGADA DE IiNLFANTAiRIA - ]II
- Criação. (Decreto no 63.846, de
18-12-68) .

c
CADASTRO -

Servidores

Civis de

Admínístráçâo Federal. (Decrete nv

63.502, de 30-10-68).

CAIX,,k ECONôMICA FEDERAL DE
SÃO P.&ULO -t- Reclassíftcação de
Cargos. (Decreto nv 63.555, de 6
de novembro de 1968).
CAIXAS ECONôMICAS - Comissão
íntermtnístenal ---:. 'Modificação do
regime de organização. (Decreto nv
63.417, de 11-10-68).
CALcARIO -r- Lavra - Arcos. (Decreto nv 63.302, de 27-9-68).
- Lavra - Jtuaçu. (Decreto número
63.305, de 27-9-68).
- Lavra - Prados.. (Decreto número
63.309, de 27-9-68).
--'---' Lavra Guapíara. (Decreto -nc
63.315,. de 27-9-68).
- Lavra - Pompeu. (Decreto número 63.320, de 30-9-68).
- Lavra, Caducidade ---:- Manguinhos. (Decreto nO 63.434, de 17 de
outubro de 1968).·
CAMARA DOS DEPUTADOS' --,- crédito suplementar. (Decretà' uúme1'0 63.587, de 11-11-68).

CAMPANHA DE ERRADICACÁO DE
~ALARIA
Reajúetamenjc salarial - Crédito Suplementar, ,(Deereto no 63.7-67, de 10':"12-68).
,_o

'CAPCLTANIA '1'1UlÍ'v:rA1L DOS POR'])OS DO RiTO SÃO FRANCISCO
- Criação de Agência. (Decreto nc
63.956, de 31-12'68J.
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CAlSA DE ESP:ETACULOS - Cessão
de terreno --,- Vitória. (Decreto nv
63.353, de 2-10-68).
CASAS ,'RESIDENCIAIS -

Cessão de

terreno ;-' Pernambuco}' (Deca'etc

n9

63 . 324, de 30-9-68) ~

CA~ - Lavra - Revogação _
- São Paulo. (Decreto nv ô3.314
de 27-9-68).
'

-

Lavra - Revogação - Nossa Senhora de Guarulhos, (Decreto no
63.319, de 27-9-68J.
- Lavra Caducidade Campo
[Largo. (Decreto n 9 . 63.815, de -16
de. dezembro de 1968).
.
COLÉGIO AGRíCOLA "ANTôNIO
VERSIANI ATHAYDE" - Transferência para a Universidade Federal de Minas Gerais. (Decreto
nc 63.416, de 11-10-68).
- Diretor _ Retdfícação. (Decreto
nl? 63.780, de 9-12-68).
GOL1tGiIO HELFORT RJOX:O - Extinção d~curso Noturno - Estado
do Rio de Janeiro. (Decreto uúmeró 63.3-31, de '30.-9-68).
COLONIZAÇÃO - aexuncão de Distritos. (Decreto 'n9 ti3.712, de 2 de
dezembro de 196fn.
COMANDO' NAVAL DE BRASíLIA
Criaçâo." (Decreto no 63.9-54, de
31-12-68) .
COMANDONAVAI.. DE MANAUS
Criação. (Decreto nv B3.409, de 1110-68) .
COMANDO 'NAVAL DO 7º DISTRITO
- Extinção (Decreto nc 63.955, de
31-12_68) .
COMISSÃO OENTR"'L DA REFORMA ADMINISTRATIVA - Criação.
(Decreto nv 63 .5~0, de 10A0-68).
COMISSÃO DE MARINHA MERCANTE - Crédito Suplementar. (Decreto n~63.~17, de 3-12-68).
-r- Crédito Especial. (Decreto n» ..
63.751, de 9_12-68).
COMISS.8.0 'DO VALE DO i"'ARA!BA
DO SUL - "Crtação. (Decreto 11'·'
63.794, de 12-12_68).
COMITSSÃO ESPECIAL DE Lh~AN
TAMENTO DO· NORDESTE - JJivisão de Levantamento --------.: Nova denominação. (Decreto n l? 63 .489. de
29-10,68).
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COMISSAO . MISTA FERROVIAIUA
E,RASILEIRA:...BOLIVANA, ~ Incor-

poraçâo . (Decreto nc .63.837, de 1712-68) .

COMISSÃO NACIONAL DE BELAô
ARTES Crédito Suplementar.
(Decreto nv 63.857 de 19-12··68).

CüMISSAO - NACIONAL DE ENEHrGIA :NUCLEAR Aprovação do

Enquadramento. (Decreto n'?,63'.308,
de 2LiO-68).

-

Quadro de' Pessoal, _

Tabelas

Salariais (Decreto no 63.851, de 1812-68.
COMISSAQ NAVAL DE SÃO PAULO.

_

Extmçâo .

(Decreto

n~,63:7lj.,

de 29.11-68).

COMITSSAO RECIONAL.DE OBRA0
NQ 1 - 8fJ- Região Militar - Ca-íação - Belém. (Decreto j19 63.490,
de 29.10-68).
COMPANHIA NACIONAL NAVEGA-

çxo

COSTEIRA - Redíetrtouícao
de cargos. (Decreto ris 63.874, de

20-12-68) .

COMPANHIA DE SERVIÇO INDUS-

TRIAL ....:.... Acesso de praças. (Decret~,n9 63.907, de 26-12-68).
COMPANHIA BRASILEIRA DE AR.

MAZÉNS- Crédito suplementar.
(Decreto no ,83.334. de 30:"9-68)".
COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGA!çaO COSTEIRA - Redtstnbutção de Cargo. (Decreto, nv 63.322,
de ,30.9--ô8) :

- Redlstríbuíção .de cargos - OH-:
cial de Administração e Técnicos
de Administração em Transporte
Marítimo. (Decreto v nv 63.3'70, de
8_10-~8)

.

- Redistribuição de cargos - Técnicos de Admínístração em "I'ransporte Marftímo . (Decret();;,.9 63.3U7,
de 10-10--ô8).

-

Redistribuição de Pessoal -

Ofi~

dai de Administração. (Decreto ne
63.488 de 25-10-68).

--Redistribuição' - Oficial de Administração. (Decreto no 63.543 de
5-11-68) .

,--- Redistribuição de cargos. Tesoureiro-auxiliar de 1l!- categoria. (De.,
ereto nc 63. 554. de 6-:11-68).
- Redistribuição de cargo Tesoureiro-Auxiliar' 1l!- categoria. (Decreto nc 63.5;60, de 6-11~68).

COMPANHIA PAULISTA DE EST"A-

DA DE F'ERRO --:..: Cessão de Jarxa
de terra :-:-Avai. (DeCl;etü no ..
63.561, de 6-11-'68).
OONF'EDERAÇAO NACIONAL, DA
AGRICULTURA Exclusão
•
Conselho Dlíberativo do Instituto
do Açúcar e do Alcocl - Revogação
do Decreto nc 63.013. de 18~7"768.
(Decreto n? 63.491. de 29'-10~68).
CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DE PESQUISAS H UMANAS - Aprovação do Regimento interno. (Decreto nv 63.681, de 22-1268) .
CONSELHO DE DESENVOLVIMEN_
TO DA AGRICULTURA - CDA -

Aprovação do Regulamento.' rúecre.
to no ,63.376, de 8-10-68).
CONSELHO DE SEGURANÇA _ Na·
cões Unidas
Promulgação da
emenda ao 'art. 109. (Decreto nc

63.427, de" 15-10168).
C O N S E L HO INTER-AMERICANO
CULTURAL DA ORGANIZAÇAO
DOS ESTADOS AMERICANOS O.E.A.
Crédito Suplementar.

(Decreto nv 63.660, de

2{}~lL{(8).

C O N S E L HO INTERMINISTERIAL

DE PREÇ~OS
Funcionamento.
(Decreto n Q 63.511, de 31-10-(8).
CONSELHO NACIONAL DE ESTATíSTICA :........ IBGE .,- Retificaçao
no enquadramento. (Decreto nv ..
63.468, de 22-10'68).
CONSELHO NA!CION'A!L DE

MSQUISAS - Substituição de tabela.
(Decreto nc 63. 525_A, de 1~11-68).
Crédito Suplementar. (Decreto
n~ 63.649 de 19~11-68).
- Enquadramento. (Decreto nc .'.

63.667" de' 21-11-68) .
CONSELHO NACIONAL DE SEGU,

ROS iPJ;tIVADOS - Alteração na
Composição - Quorum - Alteração. (Decreto nc 6,3.571 de 7~lL

'68) .

CONSELHO NACIONAL DE TELE-

COMUNICAJçõES Relação nominaI' Retificação. (Decreto nv

63.580 de 8-1)-68).

.:- Inclusão de Servidores. (Decreto
ne 63.723 de 4-12-68).
- Relação nominal, - RetificaçãO.
(Decreto nc 63.724 de 4~12-:68).
CONSTlTUJiÇãO - Alteração - Arts.
13.24. 26,. 99 e 136 (Ato ccmpíemental' nc 40. de 30-12-68).

ÍNDICE REMISSIVa

CONSULADO" - Extinção Brasil
em Georgetown, GUiana. (Decreto
nc 63.426 de 15-10-ú8).
CONTRóLE DE DISPC8NDIOS - Autarquias. (Decreto nv 63.379 de 9~
1D_68) .
- Arrecadação do salário-educação. (Decreto no (33.339,
de 1-W-68).

CON~IO

COORDENAÇAO DA MOBILIZAÇÃO
IEGCrNCM1ICA Inclusão de Pessoal enccretc nv 6'3.661 de-20-1h68L
CORREÇãO MONETARIA Sara,
rios - Dezembro de 1968. (Decreto
n963.782 de 11-12-68).
CORPO DE BOMiBE'lROS - Cessão
de terreno - J araguá do Sul. rDeereto nc 63.87& de 2JO'-12-63).
CORRETORES _. Seguros. - Penah,
dades.' (Decreto no 62.260, de 20-9~
68l .
- Alteração do Decreto n.9,60.459,
Art. 120. (Decreto nv 63.670. de 2111-68) .
CROMO
Lavra - Hidrolândía.
(Decreto n,s 63.300 de 27-9-68) .
CURSO NOTURNO ESPECIAL - CoIéglo Belfort Roxo. (Decreto n.c ..
63.331 de 30_9.68).

D
DELEG&ÇãO DE COMPET:I1:NCIA
Governadores de Rondônia e Roraima. (Decreto n.c 63.770 de 11~2-68) .
- Banco de Roraima. (Decreto: no
63.542 de 5-11-68).
DELEGACIA DO TESOURO - Exterior - Crédito Suplementar. .(Deereto n,v 63.586 de 11-11-68).
DELEGADO bE POLíCIA FEDERAL
- Atribuições privativas. (Decreto
no 63.601,- de 13~11-68).
DEPAIRTAMENTO ADMINISTRATIvo DO PESSOAL CIVIL - Retificação do enquadramento .dos cargos e funções. (Decreto n.v 63.291
de 27.9-68).
Revogação da relação de sérví.,
dores. (Decreto nc "63.289 de 26-9-68) .
DEPARTAMENTO DE IMJ:RENSA
NACIONAL - Regulamentação ao
sistema de produtividade para. os
Serviços Gráficos. (Decreto no
63.347 de 2-10-68).
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE- RODAGEM - Imóvel - .Jaguarâo Ret.lfícação -(Decreto nv 63.438 de 1'7-iO~68).
.- Estrada Anápclís.Ceres (Decreto no 63.521 de '1-11-68)~
Crédtto: Suplementar. (Decreto
nv 63.608 de 13..,;.11-68).
Pavimentação da Rodovia- Federal BR-115- Papanduva.. (Decreto nc 63.69$ de 28_11-68>"- Ampliação do Hôrto Florestal ---;;Lorena. (Decreto ns 63.607 de 2811C68) .
DEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAL -Enqmi-dramento .-:... Retl~
fícaçâo. (Decreto nv 63.6;1.2 de 13
de novembro de 19(8).
Crédito Suplementar. (Decreto
nv 63.787 de 1l-12~68).
DEPARTAMENTO DOS CORREIOS
E TEL'ltGRAFOS -,-- Terr-eno
Guaxupé. (Decreto nc 63.:373 de 8lOc68) .
- Alteração no enquadramento (Decreto no 63.421 de 14-.10_63).
- ' Crédito suplementar. (Decreto
nv 63.493 de 29-10-68) .
- Aquíslção de equipamento - 'EeIecomunicações', : (Decreto "nv 63.5'76
de 7-11-68).
Enquadramento' -~ Ret.ificaçã'"o.
(Decreto n Q 63.733 de 5-12_63).
Doação de terreno- Vargem
Grande do Sul. (Decreto nv 63.753
de 9~12-6SJ.
- Doação de terreno - Santo Amaro da Imperatriz. ~ (Decreto no
63.754 de -9~12-68) .
_ Desapropriação '...,.... Cajueiro. (Decreto nv 63.822 de 16-12_68).
Crédito Suplementar. (Decreto
nv 63.884 de 20-12-6ff)'.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
AGUAS E ENERGIA Sede ao
19 Distrito Pôrto Alegre. (Decreto nc 63.669 de 21-11-68).
- Ampliação do 1° Distrito -'-----. pôr~
to Alegre. (Decreto nc 53.67f de
21.11-68) .
Crédito . Suplementar. (Decreto
nv 63.700' de 28-11-68).
Crédito Suplementar. lDec:reto
nv 63.701 de 28-1~-68).
__ Doação de 'I'era-eno --------'". Marcelino
Ramos. (Decreto nc 63.835 de 1712.68) .
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- Retificação -:- Crédito. Suplementar (Decreto nl? 63.904 de.20~11-68).
DEPARTAMENTO NACIONllL'DE
EDUCAÇAO - crédito Suplementai'

EXECUIlVO

(Decreto

Criação do Pôrto de Aracaju.
(Decreto no 6?695' de 26-11-68).
DEPAR'l'AMENTO' NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL·crédito Suplementar. (Decreto ns
63.73'G de 4-12-68).
Crédito Suplementar. (Decreto
nv 63.428 de 15~10~8).

Crédito Suplem..entaa-.

(Decreto

DIA DO MOTORISTA - Instituição.
(Decreto nc ,63.461 de 21-10-63),.

nc 63 .'529- de 4-11-(8):,
Crédito Suplementar.
nv 63.532 de 4-11-(8).

(Decreto

-

(Decreto

(Decreto n'?63.443 de 17-10-68).

--.:. Crédito' Suplementa:r.

(Decreto

nc 63.638 de 19-11-68).

-

Crédito Suplementar.

nv <63.644 de hUl-68).

-

Crédito Suplementar.

no 63.543 de 4-11-68).
Crédito Suplementar.
nv 63.536 de 4-1,L68).
Crédito Suplementar.
nv 63.838 de 18.:.12-'68).

Crédito Suplementar.
nc 63.861 de 19-12-68) .
~ Crédito Suplementar .
ns 6-3.865 de 19-12-68).
Crédito Suplementar.
li'? >133.868 de 19~12-'68).

(Decreto

lDecreto

(Decreto
(Decreto
(Decreto

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ENDEMIAS RURAIS - ,DoaçãO' de

terreno -

Curitiba.

(Decreto no

63.%2 de 9-12,68).
DEPARTAMENTO' NACIONAL DE
ESTRADA DE FERRO - Crédito
Suplementar . (Decreto nc 63.610 de
13-11-68) .
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
OBRAS CONTRA AS sl':CAS Terreno - Pentecoste . (Decrete 119
63.382 de 9-10-68).
Açude Guànambi,(DBcreto 1'1'1
63.497 de 30,10,68).
Adutora do Rio das Velhas Taquaril--------c São Lucas. (Decreto 11\'
63.520 de 1e11-68).
- Açude - Icó . (Decreto no 63,692
do .27-11-68) .
- Desaproprlacâo _ Santana (\0
Ipanema.. (Decreto nv 6,3 ;711 de 212,68) ,
--'- Crédito Sunlemeritar. (Deereto
nc 63."U;Ode iO~12-68);
- Açude -,vargem Alegre. (Decreto' n.9 63.776 'de 11-12-68).
DEPARTAMENTO NACIONf-,.L DE
PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS Capitania' dos: Portos Maragogipe,
(Decreto' nv 63.4005 de 10-10~68)·,
-Imóvel ...,:;.. Ilhéus. (Decreto nv
63.525 de 1-11-68).

DIPLOMATA - Regulamentação da
ajudadeeusto. (Decreto no 63.5'63
de 6-11-68).
•
DIREÇAo GERAL DA FAZENDA
Crédito Suplementar. (Decreto nv
63.387 de 9~10-6li).
- Crédito Suplementar. (Decreto
<;3.391 de 10-10-68).

nv

DIRETORIA DA DESPESA PúBLICA Crédito Suplementar. (De..
ereto nv 63.645 de 19-11~68).
- Crédito Suplementar - Retificação. (Decreto nv 63.94;) de 30-1268) .
crédito Suplementar. (Decreto
no 63.867 de 19-12-ü8).
DIRETORIA DO ENSINO INDUS.
TRIAL
Orédíto guplementar.
(Decreto no 63.529 de 4~11-63).
DIRETORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL - Crédito Suplementar.
(Decreto ú9 63.648 de 19-11-'68).
DIRETORIA DO ENSINO SUPERIOR
Crédito Suplementar. (Decreto no '63.893 de 20-12~68).
- Crédito Especial. (Decrete n9 .,
63.936 de 30-,1'2-68).
-r-.

DIRETóRIO -DO ENSINO SECUNDARIO Crédito especial. (Decreto nc 63.855 de 19-12-68).
DIRETRIZES DE RE'LA:ÇõES r-oHL:rDAS - Regutamentação , (Deereto ns G3.-516' de 31-10~68).

E
EMBAIXADA -, Criação - Sudão.
(Decreto nv 63.551 de5-11-68) ,
EMPENHOS -Medid'as relacionadas
ao' encerramento do exercício financeíe'o de 1968. (Decreto u« 63.540
de 4.1L6.8).
EMPR!ÊSTIMO EXTI'ERNO <..,'e11tra·isElétricas de São Paúlo . (Decreto nc 63.906 de 26':'12-68.
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ENERGIA ATôMICA - Acôrdo Brasil-Estados Unidos da América e
Agência Internacional de Energia
Atômica. (Decreto n9'63.'705 de 29~
11_68.
ENERGIA EL'ÉTRICA - Central Elétrica Capívarí - Paraná. (Decreto
no 63.297 de ,27-9-68).
- Transmissão - Centrais Elétricas
de Furnas' - Estado do Rio de Janeiro. (Decreto nc 63:301, de 27-968) .
- Distribuição ~ Centrais Elétricas
de: Minas Gerais - Campestre. me.
ereto nv 63.296 de 27_9-68).
-:- Fusão - Espírito santo Centrais
Elétricas S. A. e Companhia Centrai' Braalletra de Fôrcas Elétricas.
(Decreto 119 63.425" de" 15':'10-68).
- Encampação -e- Emprêsa Luz' e
Fôrça de -Mangaratiba. (Decreto nc
63.43& de 17-10-68).
- Dá nova redação ao parágrafo 29
do art. 39 do Decreto ne 63.11'5. de
20~8-68. (Decreto no 63.437 de 17~
10-68) .
- Revogação do Decreto n? 41.743" de'
1'-7-'5,7 - Perdões. «Oecreto número 63.448, de lS-10-ii8).
- Divisa" dos Estados de Mato Grosso
e S. Paulo. (Decreto nc 63.449, de
18-10-68) .
...,..... rcicamnaeão - Emprêsa'Elétrica
de Mongaguá.. (Decreto nv 63.450,
de 18-1O-B8).
'----- 'rransmrssâo -c-rataratnno. ([)ecreto
nv 63.451, de 18-10-63).
- Transmissão - Ribeirão prêto e
Serrana. (Decreto' nc 63-.452', de 18
de outubro de 196,8) .
- Concessão
Aproveitamento Xanxerê. (Decrete> nv 63'.4'5:3', de
18-10-68) .
- 'Consumidores industriais - Alteração do art. 19 do Decreto nv 37.'584,
de 19'55. (Decreto nc 63.574, de, 7
de novembro de 1968).
,- Concessão - Cemíg - Itabíríto. Decreto m? 63.575', de 7-11-68) .
- Listas de Unidades de propriedade
e de R:etirada para as emprêsas Restabeíecimenbo. (Decreto número 63.598, de 12,-11-(8);
- Centrais Eâétricas de São Paulo Jacanga.. (Decreto nv 63.630, de
18~11-68) .
- 'Produção - Piuva.. (Decreto número 63.745, de G-l~ ....u8). "

-

Transmissão - Guaíra. (Decreto
.nv 63.~47, defi-12-68).
- Concessão - Campo Bçlo t' Santana do J'acaré. (Decreto número 63.628, de 18-11--6'8).
- Concessão municípios ele São
Simão e Luiz Antônio. (Decrete
nv 63.629, de 13-11-68).
- 'Centrais Elétricas de Rondônia e
Roraima. (Decreto ris 63.777, de
11-12-68) .
- Bacia de, acumulação -- Arealva..
(Decreto nv u3.87'5, de 2G-13-u8:).
- Bacia de acumulação - Ibítdnga
e âtajú. (Decreto nv 63.876, de
20-12-68) .
~ 'Ilransmibsâo ~ Farroupilha.
(Decreto' no 63.877, .de 20-12-:63)..
~ !E'm:...D~éstiml'J

externo -

Elétricas' de São Paulo.
nv 63.906, de 26-12--68).

Centrais
(Decreto

ENRIQUECIMElNTO ILtCITO -- Investigação Sumária
"Regulamentação. Decretovnv 63.S83" de
20-1,2'-68) .

ENSINe.
Comissão Especial
Estudo de questões de educação Ministério da Educação .e Cultura.
(Decreto nv -63.3"38, de 1-10--6&).
Primário e Médio -,' Assistência financeira
Distrito i"ede:ral e
Muncípios.' (iDecretO' no 63.340, de
1-10-68) .
- Estatísticas Educacionals, (IDecreto nv 63.3'42, de 1-10..:..68).
---:- Centros Regionais de pós-Graduação. (Decreto no ü3.343, de 1-10
de 1968).
,- Medidas' para inspeção. (Decreto
n Q 63.344, de'1-10-6a).
- Expansão - Grupo de Trabalho.
(Decreto nv 63.422, de 14--10-(8).
- (Exclusão dos efeitos do Decreto
nv 63.234. de 7-2-6& - Servidores
do Ministérte> da,Agricultu::a. '(Decreto nc 63.4'72, de' 23-10-S,gj.
- Aprovaçã-o do' programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio. (Decreto" n° 63.9'14, de 26-12
de 1968).
EN"SINO AGRíCOLA
Preenchimenta' de vagas - Regulamentação da Lei nc ,5.4,6-5,. de B-7-68,. (vecreto nv 63.7'(;8, de 12-12~63).
- Crédito Suplementar. (Decreto nv
6,3" 764, de 10-12-68).
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ENSINO S'UiP:ERIIOR, - Critérios ua-. .
ra expansão. (Decreto nc 63.341,
de 1-10-<68).

ESCCLA TlWN'I'CA DO AMAZONAS

[ESCOLA
'DE
AGRONOMIA
no
NORDESTE cargos -de Assis-

-EST AÇAO

tentes do Ensino .supertorde aoórdo com a Lei nv 4.881-A, de 6-12
de 1965. (Decreto nc 63.374:, de
8-10-68) .
iE80QiLA DE FARMÁCmA. DE OURO

?RltTO -crédito Suplementar.
«nccreto ns 63.858, de 12-12-(8).
ESCOLA iDE FARiMACIA .E ODON~
'I'iOLOGIA DE ALFENAS -- crê'-

dito Suolementar •

(Decreto nú-

mero 63:603, de 13-11.-ÚS).

ESCOLA DE !ElNlGEN1IA'RIA DE
UB'ER<LANlDIA Crédito Suplemenãar , (Decreto li1 63. B3G, de
17-12-68) .

l!/81COLA DE ENGElNíHAR[A IJ\"'DiUSTRIAL DO RIO GR.i\NDE - Cr~
dilto Supãemaruten-. (Decr.eto número 63.'641, de 19-11-68').
iESCOLA DE _ENiGlENHAR,I,A - K:EN....

NiEtDYi _ Autorízaçâo .para funcionar - Belo Horizonte. (Decreto nc 63."514, de 31-10-68-).
ESCOLA.FIDDERALDE NaNAS DE
OURO -P<RETo ---'- Quadro de Pes-

soal ~ _Alteração. (Decreto número 63.848, de 18--12-68).

ESOOLA DE GUtERlRA .. Nu.'\VAL

~

Regulamento Alteração ~ Art.· 33:,
do Decreto n?62 .162, de Z2-1-J5'8.
(~ecreto nc 63.843, -de 18-12'-,68) .

ESCOLA INDUSTRITAL

DE

AJ'..JA-

Reti<f·'.caç~p.
(DeQl'eua, nde 18-14-68). .

63.'847,

GOAS

~

QUaJdro de Pessoal. ---':"'

ESCOL..J\ SUPiERIOR I)E AGRICULTURA DE LAVRAS
crédito
Suplementar. (Decreto nv -8'3.863,
de 1'0....,12-68).
ESCOLA. SUPE'RWR DE AGRTMEN\SURA ~ Reconhecimento ~
Arairaquara.. c.:J!~creto- no 6'3.494,
de' 31[}-10-68) .
ESCOLA 'I1ÉCNICA QELSO
SUC"
'C~OW DA F10NSEC.A
Crédito
Buplementaa-. (Decreto no 63.-773,
de 10-12...,68-).
ESCOLA nCNIGA DE ALAGOAS

Crédito Suplementar.
nc -63-'.83'3, de 17-1"2---"68).

~

CD5ci"eto
. .

- crédito Suplementar. (Decreto no - €3. 859, de 19-12-68).
METEOROL6GICA

Isenção de Terreno - Goiás. (Decreto nc -63.-85-3, Ide 19-12-68).
ESTADO MAIOR DAS F6'RÇAS AR-

MADAS Crédito Suplementar.
(Decreto no 63.715, de 3..12-68).
ESTATts'I~GAS'

EDUC"crONAIS -

.Aperfeiçoamento e atualização, (Deereto nc 63.342, de 1~10-68),
ESTRiANGEIRiO - [móvel --,.. Guanabara. (Decreto no 63.310, de . ~ ..
27-9-68) .

Aqutsiçãc de terreno - Guanabara. (Decreto nc 63.739, de- 6---12-68).
--< Aquisição de terreno - Guanabara. (Decreto no 63.740, de 6~12-:6~),
--'--< Aquisição 'de terreno -,-" . Guanabara. (Decreto nc 63.741, de 6-12-ô8).
---. Aquisição de terreno - Guanabara. (Decreto nv 63.743, de 6-12-651).
---! Aquisição
de terrenoc--. Guanabara. (Decreto nc 63.744, de 6-12-68).
Aquisição de terreno - Guanabara.
ra. (Decreto nv 63.748, de 6-12-6,?o).
- Aquisição de imóvel - Guanabara. (Decreto no -63.810, de 13-12-68).
- Aquisição de imóvel - Guanaba-.
ra.: (Decreto ,n? ,63.811, de 13-12-68).
- ÁqUisição de imóvel .~ Guanabara. (Decreto ris 63.812, de 13-12-68) .
- 'Aquisição. de imóvel - .Guanabara. (Decreto nc 63.813, de 13-12-68).
Aquisição de terreno ---':" GuanabaTa. (Decreto nv 63.818, de 16-12-68).
---. Aquisição de terreno ,- Guanabara. (Decrete no 63.819, de 16-12-6,?).
- Aquisição de terreno - Guan3.,bara. (Decreto nv ü3. 820,' de 16-12 ~63) .
Aquisição de terreno- .ouannbnra. (Decreto nv 63.821, de 16-1~-Q8).
Aquisição de terreno - Guanabara. (Decreto no 63.8~3, de 16-12-$8).
EXECUÇÃO FINANOETRA --,- 'I'esouro Nacional - Exercício de 1968.
(Decreto n» 63.870, de -19~12-68).

-

c------'

---!

c------'

EXECRC1CIÓ iF'INANCEffiO OEncerramento em 1968. (Decrete YJO
6a.540, de 4--11-68).
EXPOR.TAÇA:O - Produtos manufa-

turados - Regulamentação 'dos ar-.
tigos 1'?, 2°, 39 , 5?' e 80 "da. Leí número 5.444, de 1968. (Decreto número 63.550, de 5-11-68).
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FACULDADE PE GrÊNCIAS ECONôMICAS - Mogi das Cruzes. COeereto no 63.477, de 24-11-68~.

FACULDADE DE EDUOAJQAO DE
SANTA' CATARINA - Reconhecimento. (Decreto no 63,61-5), de 13
de novembro de 1968),
FACULDADE DE EDUCAÇÃO PADRE ANCHIETA Autorização
para" funcionar, (Decreto nc 63,(Í51,
de 20-11-68).
F1A'CULDADE DE FílLOSOFIA" 01ÊNOIAB E iLEI'RAS Funcionamento - Cachoeira do SuL (Decreto nc 63,731, de 5-12-68) .
FACULDADE DE FILOSOFIA 01.f;NCIAS E LETRAS. PAiUMAS'"iAutorização para funcionar,' (Decreto ri'?63.583, 'de 11-1l-6ü),

FACULDADE DE CIÊNCIAS H:COINOMICAS, ADMIIN[S'TIRATLVAS E
OONTABEIS Autorização para

FACULDADE DE FIiLQSOFIA DE
ITAiBU'N-A - Reconhecimento. (Decreto nc 63,737, de 6-12-68).

F
FACULDADE
ZOOTENIA

DE AG[ROlNtOM'IA E
"MANOEL CARLOS

Funcionamento -

iGONiÇAiLVES -

Pinhal. (Decreto no 63.'687, de
26-11-68) .
FACULDADE DE

NôMICAS -

CIllliCIAS ECOUniversidade Católi-

ca de Pelotas -

Reconhecimento

do Curso, de Ciências' Contábeis.
(Decreto nv 63.349, dê 2-10-68).-

funcionar -' Belo Horizonte. (Decreto n Q'63. 356, de' 3-10-68) .
FAJCULDM:JÉ DE CIllliCIAS ECONÔMICAS, CON'I'AB'E;IS ,E ADMINTSTI;MTIVA DO DISTRITO }\EDERAlL, - Autorização -para fun-

cionamento. (Decreto nc 63.286, de
26-9-68).
FAJOULDADE DE CIÊNCIAS ECONOMlCCAS; CONTáBEIS E ATUARTM'S DO RIO DE J'ANEIRO--

Reconhecimento dos Cursos de Ci.êncías Econômícae e Ciências Contábeis. (Decreto .nc 63.509, de, :31 de
outubro de 1968).'

FAJCULDAíDE DE CIÉlNCIAS ECON""iMIOAS, , CONTkB:EIS" DE A!t>:....
MINISTRAÇÃO E DE RELAÇÕES
PúBLICAS Funcionamento Mogi daa Cruzes. (Decreto nv 53.691,
de 26-11-68).
FA'CTTI,DADE DE' CIÊNCIAS EGONéJ:MJICAS E CONTABEIS - Fun-

cionamento - Sant' Ana 'do Livramento. (Decreto nc 93.708, de' 2 de
dezembro de 1968).
FACU1.,DADE DE CIENCIAS, MÉDICAS DE BpTIUCATU -Cessão de
terreno. (Decreto nv 63,792, de' 12
de dezembro de 1968),
FÀCULDADE

DIREITO
DE
Autorização para
(Decreto nv 63,582, de

CRiU7Z AiLTA

funcionar,
11-11-68) .
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-

FACULDADE
DE
PIRE,ITO
DE
CUIA'BA - Cargos de nível3uperior - Retificação. (Decretei ri'? ' ...
63.626, de 14-11'-68),

FACULDADE DE FILOSOFIA DO:..
AQUlINO .,- Reconhecimento
Campo-Grande. (Decreto nv 63,850,
de 18-12-68).
FACULDADE
DE
JORiNAJLISMO
'''ELOY DE SOUZA" - Reconhecimento - Natal: '(Decreto número
!63.-690, d~ 2B-1l-68),
,FACULDADE ng'MED,rCINA DE
CAMPINA GRANDE - Funcionamenta. \(Decreto no 63 .412, de 11
de outubro -de 1968) .
FAOULDADE, DE

DE CARTJlARU

~

ODONTOLOGIA

Reconhecimento.

(Decreto uc 63.406, de, 10:"-JO-ôS) ~
FAJCULDADE DE ODONTOLOGIA
DE DIAMANTINA Crédito· Suplementar. (Decreto nv ·63.772, "de
10-12-68),
FA;CULDADEDE MEDICINA DE
V:ASSqURlAS

Funcionamento.

(Decreto nv 63.800, de 13-12-68).
FAOULDADE, SALE8:IANA DE !i'ItLOSOF'lA, DIENCIAS E' LETRAS DE

[,ORElNA Reconhecimento' do
Curso de, Ciências Doméstdcua e
!Educação Rural. (Decreto,.. número
63.496, de 30-10-68).
FEIRAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS Regulamento, (Decrete
n? 63.672, de 21-11-68L
FERNANDO DE NORONRJA - Crédito especial. (Decreto ris 63..854, de
19-12-68) .
F1ERRO- 'Lavra - Caducidade
Bonsucesso. (Decreto no -63.,299, de
27'9"68) .
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(Decreto nc -63:-562, de 6-11~68).
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GRUPO DE TRALBAlJHO '-----" Ensino
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63.422, de 14-10-68);
-Prorrogação do prazo - ...~tualt~
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GRUPO EXECUTIVO Irrígacâo
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(Decreto nc 63.'775, de 11-12-53"1..
_ Integração da política de Transportes - Crédito Suplementar. (Deereto nc 63 .882, de20~12-68).
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Medicina, Farmácia e Odontoloaia
Enquadramento Alteracào.
(Decreto no 63.a03,
13~12-ô8j.

HORA DE VERÃo - Revogação do
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- Crédito Suplementar.
(Decreto
nv 63.885..\ de 20-12-68).

INSTITUTO DE APOSENTADOHIA
E PENsõES DOS INDUSTRIÁRIOS Retífícaçâo no Decreto
n? 51.576, de 8-11~62.(Decretonú
mero.63.466, de 22-10-68).
INSTITUTO DE INVESTIGAçõES
CIENTíFICAS E CRIMINAIS Revogação do Decreto no 62.258, 'de
14-2-968. (Decreto ri <} 63.462, de
21-10-68) .
INSTITUTà DE PREVID:Il:NCIA E
ASSISTJ':NCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO - Enquadramento Retificação. (Decreto nc 63.654, de
20-11-68).
- Crédito Suplementar.
(Decreto
n'' 63.698, de '28-11-613).

JUSTIÇA ELEITORAL Crédito
Suplementar -r- Tribunal Superior
Eleitoral. (Decreto nv 63.388, de
9-10-68) .
- Crédito Suplementar.
(Decreto
nv 63.864, de 19:"12-68).
- Crédito Suplementar.
(De'cret6
nc 63.894, de 20-12-68).
- Crédito, Suplementar.
(Decreto
nv 63.898, de 20-12-68).

INSTITUTO DO AÇúCAR E DO
ALCOOL - Confederação Nacional
de Agricultura Revogação do
Decreto nv 63.013; de 18-7-68. (Decreto nv 63.491, de 29-10-68).

JUSTIÇA FEDERAL - 'Crédito Suplementar. (Decreto nv 63.647, de
19-11-68) .
- Crédito especial. (Decreto número 63.948, de 30-12-68).

IN&1'ITUTO NACIONAL DE PESOS
E MEDIDAS - Crédito Suplementar. (Decreto no 63.363, de 7 de
outubro de 1968).

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMElRA
INSTANCIA - Crédito Suplementar; (Decreto nv 63.389, etc 9 de
outubro de 1968)·.
(Decreto
- Crédito Suplementar .
no .63.646, de 19-11-68).

INSTITUTO DE· PESQUISAS RA~
DIOATIVAS _
Restabelecimento
de denominação Universidade
de Minas Gerais. (Decreto número
63.330, de 30-9-68).

JUSTIÇA DO TRABALHO Cré-dito Suplementar Retificação.
(Decreto nv 63.941, de 30-12-68).
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LICENÇA

Ociosos -

EXTRAORDINARIA

Normas. (Decreto nú-

mero 63.512, de 31-10-68).
LLOYD BRASILEIRO -

'Técnico de
Redístrtbuíção .
(Decreto nv 63.323, de 30-9-mn.
- Redistribuição de cargos --'- Oficial
de Adminístráçâo, Técnico de Administração -om Transporte.Marítimo. (Decreto 0 9 63.370, de R de
~dministração

outubro de 19(8).

-

.

Redistribuição de cargos - Técnico de Admtnistraçâo em Transporte Marítimo (Decreto nv 63.395,
de 10..,.10'"-68).

-

Redistribuição de cargos ---

Téc~

ntco de Administraçãu em Transporte Marítimo. (Decreto número
63.396, de 10-10-68).

-

Redistribuição' de cargos .- Técnico de Administração em Transporte Marítimo. (Decreto número
63.398, de 10-10-68).

- 'Redistribuição de cargos -

'1 écnicode Administração em 'I'ransporte "Marítdmo. (Decreto número 63.395, de 10-10-63).
- Redistribuição de cargos ~- Ra-díotelegrfísta.. (Decret onv 63.400,
de lOClO-68),
- Redistribuição de cargos -- Oficial de Admínistraçao . (Decreto
n Q 63 .4 0l , de 10-10-68).
- Redistribuição de Cargos Sagundo Piloto .. (Decreto no 63.402.
de 10-10-68).
-- Redistribuição <te Pessoal - Ofi-...
cíal de' Administração ( Decreto
nv 63.480, de 25-1a-68).
--- Redistribuição de pessoal - Eletricista-Mercante. (Decreto número 63.486, de 25-10-68).
- Redistribuição de pessoal --'- Enfermeiro-mercante. (Decreto número 63.487, de 25-10-68).
- Redistributçâo de cargos - Tesoureiro-Auxiliar de li'!- categoria.
(Decreto n~ 6'3.554,- de 6-11.:.,.68).
- Redistribuição - de cargos - ,- 'Tp.cnlco de AdministracM em Transporte Marítimo.' -(Decreto numero
63.559, de 6-11-68).
,...-- Redistribuição de cargos ---' Oficial de Administração. (Decreto
nQ' 63.568" de 7-11-68).

ExEcuTIVO

-Redistribuiçãó de cargo - ' Püôtcmercante.' (Decreto nv 63.596, de
12Cll-68) .
,- Redistribuição 'de Cargos. _(Decreto nc .~3.656, de 20-11-68).
- Redlstribuiçâo de cargos ---' Oficial
de Administração. (Decreto número 63.657" de 20-11-6fD.
- Redistribuição de .cereos - OH,..
eíal de Adminístraçâo . (Decreto
no 63.658, 'de 20-11-68).
- .Redistribuiçã9
de
funcícnárto .
(Decreto nv 63.785, de 11-12-68).
- Redístribuíçâc
de
funcíonárlo,
(Decreto n Q63. 786', de 11-12-68).
-Redistribuição de càrgos , (Decre1:0 nv 63.873, -de 20-12..:.68).

M
MARIvIORE - Lavra - Caducidade.
(Decreto nv 63.746, de, 6-12-68).
MERCADOHIA ESTRANGE!RA Vistoria - Regulamentação. <Decreto nc 63.431, de 16-l0-68r.
IvIICA ,- Lavra- .Caducídade , (e~·
ereto nv 63.318, de 27-9-68).
MILITAR - Tempo de Serviço. lDeereto, nv ô3.845, de 18-12-68):
MINISTÉRIO DA AERONAUTICA .Alteração do -enquadramen Lo. .üje-.
ereto nc 63.375, de 8-10-68).
- Crédito Suplementar.
(Decreto
nv 63.607, de 13-11-68).
- .Enquadramento
Retificação ..
(Decreto nv 63.664, de 21-11-68)_
- Enquadramento do servidor. (De ..
ereto nc 63.779, de 11-12-.Q8).
(Decreto
- Crédito Suplementar.
nc 63.889, de 20..:.12-68)'.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURACrédito Suplementar. (Decreto »n .
mero 63.538, de 4-11..:.68)·.
- Trabalhador Enquadramento.
(Decreto nv 63.549, de 5"';11-68),
- Doação de terreno - Recife. 'Ô)e";
ereto nv 63.789, de 11-12-63).
- Reintegração de funcionário. (Decreto nv 63.808, de 13-12-63).
- Crédito Suplementar.
(Decreto
nc 63.866, de 19-:-12-:-68).
- Instituição da Coordenação de
Relações Públicas. (Decreto número 63.911"de 26..:.12...;68).

íNDICE REMISSIVO

MINISTÉRIO DJ\ EDUCAÇAO E
CULTURA ~ Dotações Orçamentárias ~ ExercicIos de 1969 e ';970.
(Decreto nc 63.337, de 1-10-.(8):.
- Ccmissôes espectaís .para o estudo
de questões de educação e ensino.
(Decreto nv 63.338, del-IO-68).
_ Crédito Suplementar ~ Retificação. (Decreto nv 63.535, de 4 de
novembro de 1968).
_ Crédito Suplementar.
(Decrf'to
n Q 63.763, de 10-12-68).
- Crédito
Suplementar.
(Decreto
nÇ> 63.824, de 17-12-68).
Crédito Suplementar.
(Decreto
nv 63 :825, de 17-12-68).
Instituição da Comíssãa de Assunt0S jnternacíonaís . (Decreto número 63.913, de 26-12~63).
MINISTf:RIO DA FAZENDA _ Crédito Suplementar ---: Dlverscs Mímistérios. (Decreto nv 63.366, de
7,10,68) .
.
- Crédito
Suplementar,
(Decreto
nv 63.390, ,de 9--:-W-68).
- Crédito Suplementar. Delegacias
Físcaís . (Decreto nc '63.441, de ]7
de outubro de 1968).
- Crédito Suplementar - órgãos de
Administração
Geral.
(Decreto
nv 63.482, de 25-10-68) .
- Lotação - Normas. (Decreto nú-.
'mero 63.5~9, de. 4-11-63) .
- Crédito
Suplementar.
lDecr?í',o
nv 63.589, de 11-U-68).
- Secretaria da Receite Federal -,
Vigilância e Fiscalização. (Debre-,
to nv 63,595, de 12-11-68).
- Crédito
Suplementar. ·(Decreto
nv 63.611, de 13~11-68).
- Crédito Suplementar ~ Gabinete
do Ministro. (Decreto nv '63.650,
de 19-11-68).
- Crédito Suplementar - Retificação do art. 2\" do Decreto número 63.650, de' 19-11-68. (Decreto .nv 63.699, de 28-11~6S),.
- Medicina -Enquadramen to. -Deereto n? 63.795, de 12q2~68).
- Extinção de cargos. (Decreto número 63.881, de 20-12-68).
- . Funções gratificadas.
(Decreto
no 63.910, .de 26-12-68).
MINISTllRIODA GUERRA _ Patrono do Corpo de Saúde - Doutor Joaquim Cândido Soares Met-
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relles , (Decreton 9 '63.684, de 25
de nov~mbro de 1968):
MINISTllRIO DA INDÚSTRIA E
DO COMÉRC!O - Crédito. 3uplemental'. (Decreto ns 63.420, de 14
de outubro de :(968).
- Gabinete do Ministro- + Crédito
Snplementar. (Decreto nv 63.440,
de 17-10-68);
-----, Crédito
Suplementar.
(Decreto
nv 63.766, de 10-12-68).
MINIST.'ÉRIO DA JUSTIÇA _ Crédito Suplementar. (Decreto número 63.606, de 13,11,68).
- Nível Superior
Retífícaçao .
(Decreto n l.' 63.622, de 14-11-58).
MINISTÉRIO DA WJARINHA
Imóvel - capitania dos' Portos
Maragcgipe . (Decreto -n9 63.405, de
10,10,68) .
_ Enquadramento. (Decreto número 63.566, de 6-11-68).
..:..... Doação de terreno - ' Manaus.
(Decreto nv 63.790, de 12-12-68).
- Crédito Suplementar.
rnecrcto
InÇ!,63.900, de 20-12~68).
MINISTÉRIO DA SAúDE - E1lquadramento . (Decrete no '03.465, de
22,10,68) .
- Punções Gratificadas - Reclassífícaçâo. (Decrete nc 63.6~3, de 14
de novembro de 1968).
_ Enquadramento. (Decreto 'número
63,624, de '14,11,68) .
suplementar.
(Decreto
_ Crédito
nv 63.765, -dé 10-12-;-68).
MINISTltRIO DA VIA CÃO Enouadramento - Retificação ...Deêreto'n9 63.499, de 30-10-68).
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - Crédito Suplementar. (Deereto nc ?3.484, de 25-1D-63,~.
-r-: Departamento de Adminístração
Crédito
guplementar ,
(Decreto
n? 63'.533, de 4-1l~68).
_ Crédito
suplementar.
(Decreto
no 63.829, de 1'7:""12-68) .
. . . . . , Crédito guplementar, . (Decreto
nv 63.860, de' 19-12-68).
- Estrutura básica, (Decreto número 63.951, de 31-12;.;58).
v-'

MINISTf:RIODAS RELAÇÕES EXTERIORES Crédito, Suplemental'. (Decreto nc 63.591, de 11 de
novembro de 1968).
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-.Enquadramento ---,. Alteração. '(Decreto ri'? 63.750, de 9-12-68).
"':- Crédito Suplementar ~ Retificação. (Decreto nc 63.943, de 30 de
dezembro de UJ68).
MINISTÉRIO DO EXlORCITO
Imóvel,
Uberlândía , (Decreto
n'?" 63.423, de 15-10-68)"
- Imóvel - São Leopoldo. (Decreto n 9, '63.424, de 15-10-63).
- Imóveis Santarém . (Decreto
nc 63.522, de 1-11-68).
- Imóvel - Pôrto Alegre. (Decreto
nc 63.523, de 1-11-;-63).

-

Imóvel -

-

mero 63. 956, de 6-11-68)_
Doação -_ Imóvel. (Decreto n
mero 63.558, de 6-11-68).

EXECUTIVO

PODER

Manaus. (Decreto núú-

......,.. Doação de Imóvel Manaus.
(Decreto nc 63.564, de" 0-11-.-;68).
. . . . .; Enquadramento
Retrfícaoâo .
(Decreto nv 63.713, de 2-12-68).
- Im6veis - .San ta Maria. (Decreto
nc 63.682, de 22-11-68).
- Oficiais - Preenchimento de vagás. (Decreto nv 63.693, de 28- de
novembro de 1968) .
- General de Divisão Combatentec-.
Função privativa. (Decreto' numero 63.694, de 28-11-68).
- Crédito Suplementar.
(Decreto
110 63.831, de 17~12-68).
- Crédito Suplementar.
(Decreto
nv 63.832, de 17-12-68).
- Crédito especial. Decreto número
63.386, de 20-12-68),
- Crédito Suplementar.
(Decreto
nv 63.903, de 20-12-68).
- Crédito Suplementar. Retificação.
(Decreto n?63.937, -de 30-12-68).
- Crédito especial Retificação.
(Decreto nv 63.944, de 30-12-68).

-

'Crédito
Suplementar. (Decreto
no 63.716, de ' 3-12---:68) .
Crédito Suplementar.
(Decreto
nc 63.769, de 10-12:"':63).

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Crédito Suplementar. (Decreto
nv 63.445, de 17-10-68).'
- Crédito Suplementar: Retificação.
(Decreto nc 63.609, de 13-11-:6~).
- Crédito Suplementar.
lDecreto
nc 63.841, de 18-12-68).
- Crédito Suplementar.
(Decreto
ril? ,63.897, de 20-12-68).
- Crédito Suplementar.
-Decreto
nc 63.-899, de 20-12-68).
- Enquadramento. (Decrete número 63.993, de 30-.J2C68).
MISSõES SALESIANAS DO AMAZONAS Crédito' Suplementar.
(Decreto n« 63. 892, de 20-12-68) .
MUNICíPIOS' - DesmembramentoPolígono das sêcas. (Decreto número 63.778, de 11-12-68).

N
NORDESTE - Divisão de Levantamento. (Decreto nc 63.489, de 29
de outubro de 1968).
NÚCLEO COLONIAL - Extinção de
Distritos de Colonização. (Decreto
nv 6~.712, de 2'-12-68).

o
0010S0S - Normas. (Decreto número 63.512, de 3-10-68).
OFICIAIS· DO EXÉRCITO
Distribuição, em cada arma. (Decreto
nc 63.908, de 26-12..,.j38).

MINISTlORIO DO INTERIOR
- Crédito Especial. ,(Decreto núme-.
mero 63.528, de 4-11-68).
- Crédito Especial . (Decreto número 63.839, de 18-12-68) .
- Crédí to especial.
(Decreto n
mero '63.891, de 20-12-(8).

ORGANIZAÇõES MILITARES
Novas denominações. (Decreto número 63.332, de 30-9-68).
- Alterações. (Decreto nv BiL510, de
31-10-68) .
'

MINISTÉRIO DO TRABALHO E
PREVIDÉNCIA SOCIAL. - Reforma Administrativa. (Decreto - número 63.599, de 13-11-68).
- Crédito Suplementar.
(Decreto
nc 63.640, de 19-11-68).

ORIENTADOR MUSICAL - Inclusão dos níveis 21 e 22. (Decreto
nv 63.476, de 24-10-68).

ú-

-

'Tranaformaçâo .. «Decrete número
63.573; de 7-11-68),

ORÇAMENTO ~ Contenção de despesas -'- Normas, (Decreto número 63.946, de 30-12-68) ,

íNDICE RE'MISSl'i}j

p

PROCURADOR

PARQUE NACIONAL lNDÍGENADO
TUMUCUMAQUE - Alteração parágrafo único do art/l'? do Decreto nv 62.998, 'de 16-7-68. me..
ereto nv 63.369, de ... )

PETROBRÁS" -

Western

Geophy-

sícal Co. . . . :. . ' Alteração do Decreto

n'' 63.333, de 30-9-68 Art. IV
(Decreto nv 63.761, de 10-12-6e).
- Ministério das Minas é Energia
- Grupo de Trabalho - AUvida-

des de transportes marítimos de
-

petróleo. (Decreto' nv 63.479, de
25-10-68) .
prakla Gesellschaft Für Prakti-

DA

FAZENDA--

Regulamentação do 'Decreto-lei número 147, de 1967 _ Artigo 25 § 2-9.
(Decre~ nv 63.336, de 1-10-68) .
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -, Aprovação
de Regimento. (Decreto n9 63.335,
do 30-9-68) .
- Crédito Suplementar.
(Decreto
no 63,531, de 4-11-68).
PRODUTOS NACIONAIS E NACIONALIZADOS - ' Regulamentação.
)Decreto nv 63.433, de 16-10-68),

(De-

PROFESSOR - Ensino Agrícola Exclusão dos efeitos do Decreto
nc 63.234, de 7-2-':68. (Decreto número 63A72, de 23-10-68).

creto n9 63.762, de 10-12-68) .
Desaproprtação - São 3ebastiac.
(Decreto nv 63.793, de 12--12-68).

PROJETO RONDON - Creditá Especíal , (Decreto vns 63,934, de 30
de dezembro de 1968),

oher Legestattenforschung .
-
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POL'íCIA FEDERAL

Inspetor -

,~,beligacto

e

Atribuições privativas.

(Decreto nv 63.601, de

1::;--11-'-68).

POLíCIA DO, I,nSTHITO FEDER.AL
~ . Enquadramento Retificaçao.
(Decreto nv 63.612, de 13~11-.:.fi8),

POLÍGONO DAS S:ECÂ..S -,-' Desmembramento de Município. ,(Deereto nv 63.778, de 11--:-12-68?,.
POLíTICA DE TRANSPORTES Crédito espeêiat. (Decreto número
63.942, de 30c12-68).
PõSTO DE SALVAMENTO
Cessão de terreno - S. Paulo. (Decreto nv 63.,287, de ,26~9-68) .
PREÇOS MíNIMOS - Algccào, arroz, farinha de mandioca, feijão,
mamona e milho. -- Região Setentrional - Safra de 1969. (Decreto
nv 63.809, de 13-12-68).
PRESIDl'NCIA DA REPÚBLJCA --;
Crédito Suplementar.
(Decreto
nv 63.365, de '7~10-68).
- Crédito Suplementar.
(Decreto
ns 63.896, de 20-12~68).
- Gabinetes Civil e Militar .-'- En-:quadramento . (Decreto n Q 63.905,
de 23-12-68).
PREVI[[):ê:'NCIA SOCIAL - Alteração
do Decreto no 60.501, de 14-3~67
- Art. 29. (Decreto nv 63.600, de
13-11-68) .
PRoéuRADOR GERAL DA REPúBLICA Crédito Suplementar.
(Decreto nv 63.485,' de 25--";10-68)'.

PROMOÇõES Oficiais de Aeronáutica - Regulamento. (Decreto
nv 63~378" de 8-10-58) .
PROMOTOR PúBLICO DOE TERRITóRIOS - Transferência ,-- Ministério Públícó do Distrito Federal - Roraima. (Decreto número 63,348, de 2~1O-68).

Q
QUARTEL Ministério do Exér-' :
cito - Benfeitorias - Caçapava.
(Decreto nv 6~,665, de 21-11-68).
QUARTZO
Lavra - Nulidade -Monte Sião. (Decreto nc 63.677,
de 22-11-68),
---c-

R
RADIODIFUSãO ~ Rádio San t'Ana
Ltda. - Concessão -'- Uruguaíana.
(Decreto rio 63.384, de 9-10-68) .
- Ráàio e 'I'elevísâo Cultura,
Concessão -Éstação de televísâo
- Florianópolis. (Decreto núme1'0·63.430, de 16-10-68).
- Televisão Pará - Concessão
Manaus. (Decreto nv 63A;)8, de 21
de outubro de 1968).
- Rádio e Televisão de Uberalià
Concessão - Estação de 'I'elevisãc
- Dberaba , (Decreto 119 63..464,
de 21-10-68).
- Rádio Globo S. A. -- Rio dei.Janeíro - Perempção. (Decreto númCl'o63,505, de 31-1O--(38).
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-'- Rádio Globo
concessão ---.-:.
to 119 63.506,
_. Rádio Globo

PODER

---,--- Prorrogação de
Guanabara . (Decrede 31-10-68).
Prcrrcgação

da

concessão - Guanabara: (Doereto nv 63.507, de 31-10-68).
---,-. Rádio Mundial - Prorrogação de
concessão :- Guanabara.,Decre.,...

to nv 63.508, de 31-10-68).
-Rádio Independência - Anulação

da concessão. (Decreto nv 63.524,'
de 1-] 1-68) .
-" Concessão -

Difusotade Ouro
Verde - \ Curitiba. <Decreto .riúmero 63.547, de ·5-11-68).
- Rádio Club Conquista -- Vftórra
da Conquista. (Decreto no 63..58,1,
de 1-11-68) .
....,... Grupo de Trabalho -

.Sietematdzação .jurídica das emissoras do
Govêrno . (Decreto· nv 63: 592, de

11-11-68) .

-

Rádio· Capixaba - Prorrogação --,Vitória; (Decreto nv 63.633, de
19-11-68).

- 'Concessão -'--- Rádio Cultura de
Poços.' (Decreto nv 63.673, 'de 2:d
de novembro-de 1968).
- Rádio Cultura de Poços de Caldas
Concessão. (Decreto nc 63.6'i8,
de 22-11-68).

-

Rádio Iracema de Fortaleza
Sobral. (Decreto nO 63.G ri9, de 22
de novembro de 1968).
- Rádio Cultura .Araraquara Ltda .
(DecreW:-'l].Q 63.688, de 26-l-J,.-68).,
- Estação Rádio 'de Campos Novos
- Cabo Frio. (Decreto nv 63. 'i06,
de 29-11-68).

-

Rádio Club de votuporcusa
Cassação. (Decreto nc 63.709, de
2-12-68) .

-

Rádio TV Caxias Caxias da
Sul. (Decreto nv 63.749, de '9. de
dezembro de 1968).
- Sociedade Triângulo .Minelro
Prorrogação de-concessao. IDe.,.
ereto nv '63.759, de 10-12·68)".
RllDE FERROVIARIA FEDERAL:Crédito Suplementar. "rncccetc número 63.346, de 2-10-68).
REFORMA ADMINISTRA~l"IVA
Coordenadas da Reforma Administrativa. (Decreto nv 63.500, de 30
de outubro de 19,68).
- Levantamento das estruturas da
Administração Direta e das' Au-

EXEClTTIVO

tarqulaa.. '(Decreto uc 63.513, de
31-10-68) .

REGISTRO AERONAUTICO BRASILEIRO ,- RAB - Regulamento.
(Decreto 'no 63.662, 'de 21-1F-oS).'
REGULAMENTO DE LEI DE PROMOÇÕES. DA 'AERONAUTXCA =--Oficiais da Ativa" (Decreta número 63'.378, "de 8-1O-68~.
REGULAMENTAÇãO DA
SERVIÇO MILITAR I(~'mâcia, Odontologia e
ria. (Decreto, ;0965.704,
novembro de 1968).

L"E!

Do

Medicina,
Vetertnáde 29 de

REGULAMENTO DE FEIRAS- Industríais e Comerciais _. Concessão. (Decreto nv 63.672, de 21 de
novembro de 19'68).
REGULAMENTO DO CONSELHO
DO
DESENVOLVIMENTO
DA
AGRICULTURA
Aprovação.
(Decréto n9 63.376, de 3-10-68).
REGULAMENTO DO HEGISTRO
AERONAUTlCO BRAS1LEH\O
/Aprovação. (Decreto no 6iS.662, de
21-11-63) .
REGULAMENTO DO SISTEMA DE
PRODUTIVIDADE ---,. Departamento de Imprensa Nacional. (Decreto nv 63.347, de 2:"'10-68).
REGULAMENTO Pf~A O CORPO
DO PESSOAL SUBALTERNO DA
ÂRr...1ADA _ Alteração do 'Decreto
nc 60.433, de 13-3,-6(:;). (Decretei
nv ·63'" 72;5, de 41-12-68).
REGULAMENTO PARA O CORPO
DO PESSOAL SUBALTERNO DO
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
_ . Alteração, do Decreto .·n~ 60.436,
de 13-3'-61. (Decreto nc 63.7.,25, de
~-12-68) .
RELAÇóESPúBl.ICAS - Diretrizes.
(Decreto no 63.516, de 31-10-68) '.
- Ministério da Educação - Coordenação. (Dereto :pQ 63.950, de 31
de dezembro de 1963).

REPRObtJTOFtES -Isenção ;.. . ,. Regulamentação. (Decreto nc 63.6,83,
de 22-11-68).

RONDôNIA Enquadramento Retificação. (Decreto-lei n9 63.735,
de 6-12-68) .

_. Crédito Suplementar..
n? 63.901, de '20-12-68).

(Decreto
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s
SAL Fundo de Desenvolvimento
de Indústria .Salineira - Aplicação
de recursos. (Decreto nv -iJ3A39, de
17-10-68) .

-

Fundo de
Empréstimos

Desenvolvimento
Consoüdacão

Alteração -do Decreto nv Bü .051; de
1967. (Decreto n Q ôJ .503, de 30
de outubro de 1968).
SALARIO EDUCAÇAO Convênio

-

Arrecadação. (Decreto n» 63.339,

de 1-10-68).

-

Aplicação

de

recursos.

<Decreto

nv 63.887, de 20-12-68),
SAILAiRmOS,- índices de outubro de
19<68. (Decreto nv 63-.362~ de 7-10-58).

-

Atualízação (Novembro de 19G8).
(Decreto nv 63'.593, de 11-11-68).

-

Atualização monetária __ Dezem-

bro de 1968. (Decreto 1:..9 ÕJ.782,
de 11-12-68).
SECRETARIA. DA RECEITA FEDERAL - - Vigilância -e Fiscalização. (Decreto ns 63.595, de 12 de
novembro de 1958).
..- Estrutura - Atribuições do Diretor Geral da fazenda. (Decreto
nc 63.659, de 20-1F68).
SECRETARIA-GERAL DA MARINHA - Crédito supiementar. (Decreto n?'.63.953, de 31-12-68).
SEGUROS _

Penalidades. (Decre-

to nv : 62.260, de

20-9~63).

Aciden tes do Trabafho. _ Reserva
para cobertura. (Decreto número
63.949, .de 01-12-68).
SEMENTES Isenção Regulamentação. (Decreto nc 63.683, de
22-11-68) .

-
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SERVIÇO DE ·FAZENDA DE ARMADA - Limites. (Decreto n?63.329,
de 30-9-68).
SERVIÇO NACIONAL DE INFOR"MAÇõES --,- .Crédito Suplementar.
(Decreto nv 63.590, dê 11·-11-68).
SERVIÇO NACIONAL DO TEATRO
- 'Crédito Suplementar. (eDcreto
li? 63.537, de ·4-11-68).
SERVICOS DE N"'VEGAÇAO DA
AMAZÔNIA - .Administração' do
Pôrto do Pará Redistribuição
de ca-rgo -- Auxiliar de Artífice.
(Decreto no 63.621~ de 14-1l~68).
- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 63.802, de 13-12~63),.
SERVIÇO DE NAVEGAÇAO DA
BACIA DO PRATA - Redistribuição de Cargos - Oficial de Àd:'"
ministração. .rrxcreto no 63.655,
de 20-11-68).
- Redístribuíção . de
funcionário.
(Decreto nv 63.783, de 12-12-68).
- Redíatríbuíçâo de funcionários.
(Decreto n? 63.784, de 11·-12~68).
SE R V I ç O DE RADIODIFUSÃO
EDUCATIVA -r-' Crédito Suplementar. (Decreto fi? 63.637, de 19
de novembro de 1968) .
SERVIÇO .ESPECIAL DE SAúDE
PúBLICA _ Retificação de enquadramento. (Decreto uv 63.345,
de 2-10-68) .
SERVIÇO MILITAR
,Medicina
Parmácía, Odontologia e Veterinária - Regulamentação .da Lei número 5.292, de 8-6-'67. (Decreto
n Q63.7D4, de 29-11-68).
SERVIÇO NACIONAL DA LEPRA
Crédito Suplemen tal". (Decret-o
nc 63.840, de 18-12-68).

SENTENCIADOS PRIMARIOS
Concessão do indulto.
(Decreto
nc 63.729,_ de 4--12-~8).

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇõES ' - Crédito Suplementar.
(Decreto nv 63.856, de 19-1~-68).

SERVIÇO DE ALIMENTACAO .DA
PREVID:EN~IA SOCIAL ~ Lotação de Servidores. (Decreto número 63.602, de 13-11-68).
- Lotação Alteração. (Decreto
nc 63.619, de 14-11-68).
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A· MENORES - Regulamentação do artigo 19, da Lei nv 4.513, de 1 de
dezembro de _ 1964. (Decreto número 63.463; de 21-10-68).

SERVIÇO NACIONÀL DOS MUNICiP.lOS Crédito Suplementar,
(Decreto .nc 63.828; de 17-12~68).
SOC'TEIDADES SEGURADORJA'S ~
Regime de penalidades. (De.
ereto nv 63.260,. de 20-9-(8).

SUPERINTEND:!:NCIA DO DESEN_
VOLVIMENTO DA AMAZôNIACrédito
Suplementar.
(Decreto
no 63.895, de 20~12-68).
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SUPERINTENDl':NCIA Do. DESENVOLVIMENTODO NORDESTE

--,--" Alteração na Classí iícação de
cargos de. nível superior. (Decreto
no 63.663, de 21-11-{;8).

-

Alteração' 'naclassÜicaçáó de cargos de nível superior. (Decreto
n- 63.668, de 21-11-68).
Cervejaria Brahmac-, Isencões -

-

Cabo.
(Decreto
12_12-68) .

-

na

f,.'L 791,

de

Filex do .Nordeste - Isenções
Retificação - Recife.
(Decreto
nc 63.796, de 12p12-68).

Isenções -

Retificação .- Cabo.

(Decreto nc 63.797, de 12-12-68).
ILNASA -r- Isencões --,. Rctífíca-

â~O 1;=1r-:8\a~. (Decreto nv 63.798,
SUPERINTENDl':NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA

Banco do Brasil -

Inclusão. (De-

'ereto nc 63 .:553, de 6-1:1-63).
SUPERINTENDl':NCIA DO DESEN-.
VOLVIMENTO
DA
REGIãO
CENTRO-OESTE Crédito .especíal . (Decreto
no
63: 902,' de
20-12_68) .
SUPERINTENDl':NCIA
DO
DO SãO FRANCISCO

Suplementar.

VALE
Crédito
(Decreto no 63.939,

de 30.12-68).
SUPREMO

-

TRLBUNAL

FEDERAL

Crédito Suplementar. (Decreto

no 63.643, de' 19-11-68).

-

Créô'ito Buplementar _

Retiifica-

çâo. (Decreto n- 63.844, de .....
18-12.68) .
SUPERIOR TRlliUNAL MILITAR Crédito, Suplementar:' (Decreto
nv 63.58.8, de 11_11_6&)_

T
TÉCNICO DE ADMINISTRACJí.O
Ministério da Justiça" - ciasstncação de cargosc--, Alteração. De ...
ereto n? 63.569, ,de'7-11-68) .
TmLEGOMUNICAQõES . -

Trânsito

~~~~~~t~~O(DeC~~~br:;e~3.'415~eJ~

~

!l.10-68) .
D.e.T. ....,..... Aquisição de. equipa . .
mentes. (Decreto nv 63.576 de
7-11-68):
. ,

-

Desaproprtação -

Embvatel , (De-

ereto, nv 63.727, de 4...12_68).
TElJECOMUNICA'96ES AERONAU"":
TICAS - T.A.S.A. - Comissão
- Alteração da redução do art. tv
do Decreto nc 62.764, de 23-5-68.
(Decreto ne 63.519, de 1_11_68),.
TEMPO DE SERVIÇO
Militar .. (Decreto no
18-12~68) .

Funcão
63.845, - de

TESOuRo NACIONAL Execução
Financeira - 1968. (Decreto
nv 63.870, de 19_12~68).
TERRITóRIO DE RORAIMA
Crédito
Suplementar.
(Decreto
n» 63.826, de 17-12-68) ..

TERRITóRIO DO AMAPÁ
dito Suplementar. (Decreto
nc 63.771, de10_12_Bj) .

Cré-

TERRITóRIOS FEDERAIS- Municípios. - "Crédito especial. (Decreto no 63.938, de 30-12~68).
TRABALHADORES AUTONOMOS iRegulamento especíalvc-- Alteração
do raecrcto n« 60.501, ::le14~3:"67 Art. 2l? (Decreto nv 63.600, de
!l-IU8) .
TRABALHADOR AVULSO ~ Gr~~
ficação de Natal. '(Decreto .....
no 63.912, de 26-12_68).
.

TRANSPORTE' AJtREO - , Aquisição
de aeronaves. (Decreto nv 63.940,
de 30.12-68).
TRANSPORTE" MARíTIMO -Grupo de Trabalho - Petróleo e derivados. (Decreto nc .63.479, de ....
25-10-68) .
TRlliUNAL DE JUSTIÇA DO DIS.
TRITO FEDERAL ----:Crédito Suplementar. (Decretoi.ns 63.516_A,
de 31-10-68).
Crédito . Suplementar. (Decreto
n« 63.834, de 17...12-68).
TRmUNAL FEDERAL DI: RECUR.
SOS - Crédito' Suplementar. (Decreto nv 63;827, de 17-12-68).
TRH3UNAL REGIONAL ELEITO.
Crédito
RAL DO AMAZONAS
Suplementar. (Decreto ns 63.530,
de 4..11-68).
TRIDUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL -
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Crédito Suplementar.
(Decreto
nc 63.444, .de 17-10.68).
TRIDUNAL REGIONAL ELEITO'
RAL DE SAo PAULO
Crédito
Suplementar. (Decreto no 63.604,
de 13.11-ll8).
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
- .: Crédito Suplementar -.:. Retifi~
cação. (Decreto nc 63.472, de
25-10'68) .
- Crédito Suplementar - Retificação.
(Decreto nc 63.478, de
25.10.68) .

u
UNIDADES DE MEDIDAS - Aprovação do Quadro Geral. (Decreto
no 63.233, de 12-9-68).
UN:IVERSIDADE
CATóLICA
DE
PELOTAS - Reconhecimento do
Curso de Ciências Contábeis da
Faculdade doe Cíêncías - Econõmi~
cas J (Decreto nc 63.34'9 de
2,..10-68) .-

'

UNIVERSIDADE
CATóLICA
DO
RIO GRANDE rro SUL _ Curso
de
Admtnístraçâo de emprêsas ,
(Decreto nc 63.8'49, de 18-'12-68).
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DA
BAHIA
. Professor adjunto.
9
(Decreto n 63)128, de 4M12~68).
---, Alienação . de imóvel. '(Decreto
nc . 63.632,' de 18.11-ll8).
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PA.
RA:l·BA· --.: Retificação no enquadramento. (Decreto ne 63.2S8 de
26-9--68) .
I
,
Quadro do Pessoal.' -(Decreto
n g 63.377, de 8~10~68).
- Reconhecimento do Curso de Administração Pública na Faculdade
de Ciências. reconõmtcas .. (Decreto
no 63.584, de 11-11-ll8),'
oRetificação do Quadro único.
(Decreto nc '63.916, dCl'27..12N68),
UNIVERSIDADE
AIIJAJGIOJAS

FEDERAL

-.:.Qua-dro

único

DE
do

Pessoal. ---;.-- Retificação.
(DeCretO
n' 63.625,.de 14·11-68).
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
aOlA!S. -F·aculdad'e de rercsoríe.
- Reconhecimento dos cursas de
Letras, Ciências Sociais História e
Geografia, (Decreto n? 63.636, de
19-11.68) ,
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........ Plano de Reestruturação. (De ..
ereto nv 63.817,. de 16-12·68).
- Retificação do Quadro do Pessoal.
(Decreto n- 63;718, de 3~12-68r.
U1;IVERSIDADE
FEDERAL
DE
JUIZ DE FORA - Faculdade de
Filosofia e Letras _. Aprcveíta,
menta do Pessoal. (Decreto . ..,
nv 63.627, de 14-11-68).
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Centro de Pes.,
quísas Radioativas. rrxcreto ....
ne 63.330, de 30.9-6j).
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ES'
PíRITO SA'NTO ---,.. Nova estrutura. (Decreto ne 63.577, de .'.....
8.11-68) .
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO - Crédito Suplementar. (Decreto n Q 63.48:5, de
25,10-68) .
- COlégio Agrícola "Antônio 'Versiani
Athayde" Transferência. (Decreto nc 63.416, de 11.10.68l.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Alteração no enquadramento (Decreto 119 63.418
de 11-10.68).
'
Crédito SUfplementar. (Decreto
ne 63.869; de 19~12-68).
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
MARANHAo
Faculdade de
Reco..
Ciências Econômicas
nhecímento. (Decreto nv 63.703
de 29-11-ll8).
'
UNWERSI'DADE iF1ElDERAL !FIl.JUMINENSE, - .Desaproprfaçãc .
Niterói. (Decreto nc 63.804, de
13·12.68) .
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO - Plano
'd-e Reestrutureçâo. (Decreto número 63.4-92, de 28-10-68).
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO GRANDE DO SUL Crédito Suplementar. (Decreto número -&3.565, de 6-1;1~68).
UNIVERSIDADE REGIONAL DO
NORDESTE - Inscrição do Registro Civi das Pessoas Jurídícas.
Decreto no 63.572, de "7-11-68),.
USINA HIDROELl1:TRICA DE PEIXOTO - Usina Hídroelétrica Marechal Mascarenhas de Moraes.
(Decreto 'no "63.799, de 12--12-68).
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U'I'ILIDNJE PúBLWA C- Sociedade
de'.,·Proteção ,à: Maternídade -c ' à
Criança ':.........-Baun.i.' (Decreto número 63..3-25, de 30-9,.--68).

-

Bocíedade Auxruadcra da

Mat'el'~

Bocíedade Educacion,al - , Uberabense' - Uberaba.. (Decreto número Im·. 4:13,-· <ite 1'1-10-68) .
- Edítôra Permanência -- Guanabara .. ~·(DecretQ. nv 63.414, de ~ ...

-

nídede -João.. da Rocha Moreira -

Fortaleza. ' (Decreto' nc 63.327, de
30-9'685 ..
Hospital

,SáQ'-,J.Oão~. do ,',':M:orro
Grande .--:-- Barão de Cocais. (De-

ereto JiQ 63 ;351, de

2-10~,68).

- "obras Sociais, Salesíanas - -Guanabara: '(Decreto

-

h9' 63~354; de

2-10.68) .
Sociedade Brasileira, 'de Psícanálí.,

sé -..-:.. . Guanabara,

(Decreto .....

11.10-68) .
Fundação Manoel·da Sítva Almeida - Recife. (Decreto n? 63.446,
de. ls-10 C68) .
.

-

e

-

ReaÍ 'Benemérita Sociedade Portuguêsa - 'Caixa de. Socorros: D.
Pedro V - Guanabara. (Decreto
no. 63..447, de lj~1O~68).
- Santa casa da Misericórdia.
Monte Aprazível. (Decretá ."
nc 63.454, de 18-10·68).

nc 63.355, de 2-10·6j).

-

da Assunção - Mariana. (Decreto Ii.9 63.357, de3-10~G8).
.....:...,Obras sociefs:e .de Auxílio à : Infância' e 'à Maternidade Mor-se-

nhor Horta nv: 63.358,

Mariana. (Decreto

de3NI0~68).

;Ã.ssociaçá.{J: Beneficente

Santo

João
Antônio de Pádua - São
Nepcmuceno . (Decreto nv 63.359,
de:3~1()-..68) .

_

Educandário Santarrttense
Santa Rita de Sapucaí , (Decreto
nc 63.360, de 3",10~68).
Associação das nam~ Protetoras
.da Infâneíai-c- Juiz de Fora. (Decreto,'·n063.381; de 9~10~68).
_ Colégio. Maria Auxilíadora. de Brasílta ~'Distrito Federal. (Decreto

-r.

nc 63.372, de lHO-68).

....;;.,. .Irmandade da Santa Casa da
..- MiSericórdia - ' MOc.oca. (Decreto
nc 63.386, de li.10-68).

-

Casa de Lázaro ...:....-.G:uanabal:a.
(Decreto nQ 63.455, de 21-10~68) ..

Séminá:do Menor" N assa Senhora

"G()l1gr~ação

das Angélicas 'de São
PatÜo, "L. Guanabara:
(Decreto
nc 63:392, de 10'10-68) .

Írmandade Santa casa de Misericórdía de Queluz - São Paulo.
cnécretc nc 63':393," de10-1O~68).
-"Óbra~ de Assístêncía "aos Pcrtuguêses -'- Guanabara. (Decreto ....•
nv" 63.394, de 10~10-68r.
- Associação Penapolense de. Prote·ção·.à Infância ~'''À.njo da Guarda"
""';':"'.Penápülis. (Decreto nv 63.410,

Assocíacâo 'Educacional Plínio Lei-

te

Niterói. (Decreto nv 63.456,

--'-, Associação Cultural Religiosa Bra,
süeíra Israelita - Vila Mariana.
(Decreto nc 63.:157, de 21-10~68) .
- Associação de Caridade da Santa
Casa de Misericórdia Assi~,.
(Decreto nc 63.459, de 21-10-68):
_ ~dação' Met;opolitana. Paulista
_ Silo Paulo. (Decreto n Q 63.460,
de 21.10.68).

_ Legião Evangélloa ,.,...., Sfio·Leopoldo .. (Decreto U" 63.1c.69 de
.
J

23-10--68) .

_ "Conselho particular deSão'Do~
mlngos - Sociedade 'de' são' Ví.,
cente de Paulo - Belo HoriZonte.
rnecreto n« 63:470, de' 23-10-68) .
- Soctedadé Beneficente da Coleta
de Sangue .-:-São Paulo. (Decreto
rio 63.471; de 23-10"68).

_ Lar Bêbê "(Puplleíra) ~,Pãrto
Alegre. (Decreto ne 63.474, dê
24'10--68) •

-

Assoctaçâo Cruz Verde Pró-SanaJ

tõrto Infantil de "Paralisia: cerebral Irrecuperável.

(Decreto ....

nc 63.481, de 25-10.68).

.:.- Associação das Damas de can.
dade - Pará de Minas. (Decreto

n'·63.495, de 30~1(j.68).
~ Ginásio'EsCola Nornal 'Particular

Nossa

de JjC:IO--68).

- , Sociedade.. Portuguêsa de, 13eneft
cêrrcía de: Níteróí • (D-ecreto -número 63:411,de 11-10'::68).

--:c-

de 21-10 c68) .

Lins.

Senhora
(Decreto

30~10-68)

~

.

Auxilíadora
nc 63.498,

.

de

'de Proteção .à Meter ~
nidede, à .Infâncie veoà Velhice .Aseocíacão

c

579

ÍNDICE REM:ISSIVo

Patos de Minas. (Decreto
.
nc 63.504, de 31-10-68).
- Associação de Educação Cat6lica
do Brasil - Guanabara; (Decreto
nc 63.517, de 1-11_68).
- Associação Feminina Católica do
Brasil. (Decreto . nv 63.518, de

-

1.11-68) •

-

Externato São João - Campinas.
(Decreto nv 63.527, de 4 de novembro de 1968).
- Fundação Porphyria e José Máx'mo Magalhães
Barbacena.
(Decreto nc 63.548, de 5 de novembro de 1968).
- Casa de Saúde - Campinas. (Deereto nv 63.557, de 6-11··68).
- Escola Salesíana São José - Campinas. (Decreto ne 63.585, de 11
de novembro de 1968).
- Liga de Ensino do Rio Grande do
Norte - Natal. (Decreto n? 63.613,
de 13-11-68).

..,.... Centro Social Nossa Senhora do
Sagrado Coração - Petrópolis. (Decreto nc 63.616, de 14-11~68).
- 'Instituto Salesiano Anchieta '""'Cachcelro de ttapemírím. (Decreto nv 63.620, de 14-11-68).
- Colégio Regina Coeli - Guanabara.
(Decreto nc 63.634, de 19 de novembro de 1968).
- Cruzada de Ação Básica- Cristã Recife. (Decreto nc 63.635, de 19
de novembro de 1968).
..,.... Casa dos pobres de São Vicente
de Paulo - Nova Prlburgo . (Decreto no 63.680, de 22 de novembro de 1968).
- Sociedade de Educação e Assistência Social Irmãs Franciscanas da
Providência de Deus - São' Paulo.
(Decreto nc 63.u85,de 25-11-68).
---.. Fundação Benjamin Guimarães _
Belo Horizonte. (Decreto nv 63.686,
de 26-11-68).

-

Hospital e Asilo São Vicente de
Paulo..,.... Manhumtrim, !Decreto
no 63. 702, de 29-12-68).
~ Irmandade de Santa Miseric6rdia
de Angra dos Reis - (Decretonúmero 63.719, de 3-12-68).
- Mosteiro de São Bento - Olinda.
(Decreto nc 63:720, de 3-12-(8).
- Conselho Nacional de Propaganda
- São Paulo. (Decreto nc 63.721,
de 3-12-68).

-

-

Legião Feminina de Educação e
Combate ao Câncer - Guanabara.
(Decreto nl? 63. 722, ~e 4-12-68);
Hospital -N. S. das Dores - São
Domingos do Prata.. (Decreto número 63.732, de 5-12-68).
Santa Casa de Misericórdia de Lins
(Decreto rnc 63.736, dê 6-12-68).
Carmelita da Caridade _. Marlngá.
(Decreto nc 63.738, de 6 de dezembro de 1968).
Sociedade Hospitalar e Beneficente
de Bandeirantes., (Decreto número 63.755, de 9-12-68).
Sociedade Santo Antônio dePâdua - Guaranécia. (Decreto número 63.756, de 10-12-68).
Santa Casa de Misericórdia. de Tatuí. (Decreto nc 63.75'-1, de io de'
dezembro de 1968).
Sociedade Hospitalar de Mondaí ,
(Decreto nc 63.758, de 10-12~68).
Santa Casa de Misericórdia_
Guanabara. (Decreto nv 63.806, de
13-12-68) •

---.. Santa Casa de Misericórdia - Batataís. (Decreto nv 63.816, de 16
de dezembro de 1968).
-. Asilo de Mendicidade - Fortaleza.
(Decreto no 63.842, de 18-12-68).
- Orfanato ..Evangélico das Assembléias de Deus - Aracaju. (Decreto nc 63.872, de 20-12-68).
- Centro Israelita de Assistêncla ao
Menor - S. Paulo (Decreto número 63.880, de 20-12-68).
- Obr-a de Preservação dos Filhos de
Tuberculosos - São Paulo. (Decreto nc 63.909, de 26-12-68).
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VAGAS - Ensino Agrícola - Regulamentação da Lei nc 5.465, de
3-7":68. (Decreto nc 63.788, de 12
de dezembro de 1968)
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